
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Kommunfullmäktige 

Datum: Onsdagen den 20 september 2017 

Tid och plats: kl. 18:30, Sessionssalen, Båstads kommunhus  

 

 Ärendemening Sidnr 

 Upprop  

1.  Val av justeringspersoner 2 

2.  Godkännande av dagordningen 3 

3.  Delgivningar 4 – 26 

4.  Beslutslogg 27 – 31 

5.  Informationsärende 32 

6.  Reviderat kulturprogram 33 – 39 

7.  Reviderat miljö- och energiprogram  40 – 53 

8.  Reviderat vård- och omsorgsprogram 54 – 67 

9.  Svar på motion - Skolbusstrafik 68 – 72 

10.  Svar på motion - Skolskjutsar och kamrater  73 - 77  

11.  Svar på motion - Kommunens upphandling av livsmedelsprodukter 78 – 114 

12.  Val av ersättare för personuppgiftsombud 115 – 117 

13.  Väckt motion - Ökning av antalet SFI-timmar 118 – 119 

14.  Väckt motion - Jouröppen vårdcentral dygnet runt i Båstads kommun 120 – 121 

15.  Väckt motion - Framtagande av handlingsplan för utbyggnad och upprustning av idrottshallar 122 – 123 

16.  Väckt motion - Utomhusisbana 124 – 125 

17.  Väckt medborgarförslag - vänort Vidin, Bulgarien 126 - 127 

Båstad den 13 september 2017 

Håkan Mörnstad 
ordförande 

Olof Nilsson 
Sekreterare 

 



 Tjänsteskrivelse  
 

170913\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: : 2017-09-13. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000014/2017 – 900 
 
 

Val av justeringspersoner till kommunfullmäktige, 2017 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
1. Utse Johan Olsson Swanstein (M) och Mårten Sterner (MP) som justeringspersoner. 
2. Utse Ingegerd Nilsson (SD) som ersättare. 
3. Justeringen äger rum 2017-09-27 klockan 15.00 på kommunkansliet 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges protokoll ska justeras av två personer utöver ordföranden. För dessa 
personer ska utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av ordförande och justerings-
personerna på den dag och tid som fullmäktige beslutar vid varje sammanträde. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, nämndsekreterare 
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 Tjänsteskrivelse  
 

170913\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: : 2017-09-13. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000015/2017 – 900 
 
 

Godkännande av dagordningen 
 
 

Förslag till beslut 
 
Dagordningen godkänns. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det åligger ordförande att ansvara för fullmäktiges möten och dagordningen till sammanträ-
dena. Dagordningen sätts samman av fullmäktiges sekreterare, presenteras för kommunfull-
mäktiges presidium och godkänns av ordförande före utskick. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium. 
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 Tjänsteskrivelse  
 

170913\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: : 2017-09-13. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000017/2017 – 900 
 
 

Delgivningar 
 
 

Förslag till beslut 
 
Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Följande handlingar föreligger som delgivningar till kommunfullmäktige: 
 
- Kommunrevisionens protokoll 2017-09-04. 
- Kvartalsrapport till IVO – ej verkställda beslut. 
- Sammanträdesplanering för 2018, regionfullmäktige. 
- Nyhetsbrev 4 från integrationsenheten. 
 
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunrevisionen 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

2017-09-04 

Astrakanen, 2017-09-04kl 09:00-14:00 

Sten Wahlgren, Ordförande 

Ingvar Andreasson, Vice ordförande 

Gert-Håkan Ericsson 

Claes Wallin 

Olof Eriksson 

Taina Virmalainen, koordinator, Båstads kommun, §§ 85-88 
Jeanette Hall, upphandlare, Båstad kommun,§ 89 
Lars Eriksson, EY, §§ 88, 90-95 
Malin Lundberg, EY, § 95 1 

Olof Nilsson, kommunarkivarie, Bås · ad kommun, § 88 

Ingvar Andreasson 

Kommunhuset i Båstad, 2017-09-11, kl 15:00 
l 

-={1~J"-"-'t '--"'-_ _,_...,~----'---:.___------f\--'-/!~',______,'f-------h'----Paragrafer 
Lars E•riksso'h 
§§ 88, 'efo-95 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Kommunrevisionen 

Sammanträdesdatum: 2017-09-04 

Anslaget är uppsatt: Från och med 2017-09-12 till och med 2017-10-03 

Förvaringsplats 
för protokollet: Kommunhuset i Båstad 

Underskrift lztUAC1 \\frnvr~ 
Taina Virmalainen 

Sida 

1 av13 

§§ 85-95 
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l.lli) BÅSTADS 
t~ __ , KOMMUN 
Kommunrevisionen 

Innehållsförteckning 

Kommunrevisionen 2017-09-04 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-09-04 

REV§ 85 Dnr REV 000002/2017 - 900 
Val av justeringsperson 

REV§ 86 Dnr REV 000003/2017 - 900 
Godkännande av dagordningen 

REV§ 87 Dnr REV 000004/2017 - 900 
Jäv 

REV§ 88 Dnr REV 000005/2017 - 900 
Föregående protokoll 

REV§ 89 Dnr REV 000006/2017 - 912 
Upphandling av revisionstjänster 

REV§ 90 Dnr REV 000033/2017 - 912 
Genomgång av grundläggande granskning och intern kontroll 

REV§ 91 Dnr REV 000011/2017 - 912 
Inkomna skrivelser 

REV§ 92 
Ekonomi 

REV§ 93 
Övriga frågor 

Dnr REV 000012/2017 - 912 

Dnr REV 000013/2017 - 900 

REV§ 94 Dnr REV 000014/2017 - 912 
Nästa sammanträde 

REV§ 95 Dnr REV 000022/2017 - 912 
Granskning av kommunens näringslivsarbete 

Justerandes si naturer 

Sida 

2 av13 

Utdra sbes kande 
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~ BÅSTADS 
'--~-'"J KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunrevisionen 2017-09-04 

REV§ 85 Dnr REV 000002/2017 - 900 

Val av justeringsperson 

Beskrivning av ärendet Ingvar Andreasson föreslås som justeringsperson. 

Beslut Kommunrevisionen beslutar: 

Ingvar Andreasson väljs som justeringsperson. 

)usterandes signaturer 

Sida 

3 av13 

Utdrags bestyrkande 
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kibj BÅSTADS 
'~-~-- KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunrevisionen 2017-09-04 

REV§ 86 Dnr REV 000003 /2017 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Beskrivning av ärendet Förslag på dagordning presenteras . . 

Beslut Kommunrevisionen beslutar: 

Att godkänna förslaget till dagordning. 

justerandes si aturer 

Sida 

4av13 

Utdra sbes rkande 
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rll:j BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Kommunrevisionen 

REV§ 87 

Jäv 

Beskrivning av ärendet Inget jäv föreligger. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-09-04 

Dnr REV 000004/2017 - 900 

J usterandes si naturer 

Sida 

5 av13 

Utdra sbes rkande 
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LilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunrevisionen 2017-09-04 6av13 

REV§ 88 Dnr REV 000005/2017 - 900 

Föregående protokoll 

Beskrivning av ärendet Sten Wahlgren har varit i kontakt med kommunkansliet angående fullmäktiges 
beslut om ansvarsfrihet för kommunrevisionen utifrån föregående 
mötesprotokoll § 81punkt3. En diskussion förs med Olof Nilsson kring 
fullmäktiges beslut om ansvarsfrihet för revisionen. Revisorerna framhåller att 
ansvarsprövning inte kan ske av de förtroendevalda revisorerna, det finns inget 
lagstöd för detta, då revision sker av de nämnder som har ett 
verksamhetsansvar, vilket revisionen inte har i lagstiftningens betydelse. 
Lagstiftningen har skärpts under 2000-talet vid ett antal tillfällen för att just 
stärka revisorernas oberoende och dess ställning som en del av det kommunala 
kontroll- och utvärderingssystemet. Bland annat utgår oberoendet ifrån att 
revisorerna inte skall fatta beslut i ansvarsfrågan med beaktande av huruvida 
fullmäktige kommer att ge revisorerna ansvarsfrihet eller ej. Tanken är att 
revisionsarbetet skall vara en icke politiserad process. Det hade blivit en 
omöjlig situation om fullmäktige tex hade givit en del revisorer ansvarsfrihet 
medan andra inte hade fått ansvarsfrihet. 

Beslut 

Dock är det viktigt att notera att tex KF:s presidium har rätt och bör utvärdera 
revisionens arbete samt att det kommuniceras till revisorerna, dock inte som 
en fråga om ansvarsfrihet. Olof Nilsson kommer att undersöka bakgrunden till 
att Båstad kommun har fattat beslut i ansvarsfrågan för revisorer sedan 
2003/04. 

Kommunrevisionen beslutar: 

Att lägga mötesprotokollet till handlingarna. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunrevisionen 

REV§ 89 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-09-04 

Dnr REV 000006/2017 - 912 

Upphandling av revisionstjänster 

Beskrivning av ärendet Jeanette Hall, upphandlare, redogjorde för inkomna anbud samt för hur 
utvärderingen kommer att ske. 

Beslut Kommunrevisionen beslutar: 

Ta till sig informationen. 

Sida 

7 av13 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

,(/0 ~ 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunrevisionen 

Beskrivning av ärendet 

Beslut 

2017-09-04 8 av13 

REV§ 90 Dnr REV 000033/2017 - 912 

Genomgång av grundläggande granskning och intern kontroll 

Lars Eriksson lämnar förslag på hur den grundläggande granslmingen skall 
genomföras avseende fakturakontroll, bisysslor, investeringsprocessen samt 
attestregler. De internkontrollområden som beslutades om i revisionsplanen. 
Revisorerna diskuterar hur omfattande arbetsinsatser som skulle krävas om de 
förtroendevalda skall arbeta i enlighet med SKL:s intentioner för den 
grundläggande granskningen. Förslaget är att bevakningsgrupp 
Kommunstyrelsen tillsammans med biträde genomför den grundläggande 
granskningen avseende 
., Bisysslor, personalchef 
., Fakturakontroll, verksamhetsansvarig inom tekniska området 
" Attestregler, verksamhetsansvarig inom tekniska området 

Kommunrevisionen beslutar: 

1. Att det görs ett första försök med grundläggande granslming i enlighet med 
SKL:s intentioner. 

2. Att bevakningsgrupp Kommunstyrelsen testar arbetsmodellen tillsammans 
med stöd från ett biträde. 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunrevisionen 2017-09-04 

REV§ 91 Dnr REV 000011/2017 - 912 

Inkomna skrivelser 

Beskrivning av ärendet 1. Kommunstyrelsens svar på styrning och ledning. 

Beslut Kommunrevisionen beslutar: 

1. Att lägga skrivelsen till handlingarna. 

Justerandes si naturer 

Sida 

9av13 

Utdra sbes rkande 
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~J BÅSTADS 
~~-J KOMMUN 
Kommunrevisionen 

REV§ 92 

Ekonomi 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-09-04 

Dnr REV 000012/2017 - 912 

Sida 

10av13 

Beskrivning av ärendet Sten Wahlgren redogör för periodens utfall, som ligger i paritet med budgeten, 

Beslut Kommunrevisionen beslutar: 

Informationen läggs till handlingarna 

Justerandes si aturer Utdra sbes rkande 

1/h___ 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunrevisionen 2017-09-04 11av13 

REV§ 93 Dnr REV 000013/2017 - 900 

Övriga frågor 

Beskrivning av ärendet 1. Studiebesök på gymnasieskolan och vuxenutbildningen. 
2. Decembermötet hålls i EY:s lokaler. Förslaget är att bjuda in Kim Olsson, vd 
på NSR den 11 december. 

Beslut Kommunrevisionen beslutar: 

1. Att göra ett studiebesök på gymnasieskolan, inklusive studiebesök 
avseende vuxenutbildning och SFI 

2. att bjuda in Kim Olsson till revisionens möte den 11 december kl 10.00 på 
EY:s lokaler i Helsingborg 

justerandes sil':llaturer Utdragsbestvrkande 
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[iil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunrevisionen 2017-09-04 

REV§ 94 Dnr REV 000014/2017 - 912 

Nästa sammanträde 

Beskrivning av ärendet Nästa sammanträde den 2 oktober planeras med följande innehåll: 

Beslut 

1. Möte med kommunfullmäktiges presidium med bl a presentation av 
näringslivs granskningen 
2. Möte med kommunstyrelsens presidium för presentation av 
näringslivsgranskningen 
3. Bjuda in Emma Pihl angående konsultrapport om vård och omsorg och 
vilka åtgärder som nämnden avser att vidta 
4. Möte med nya kommunchefen 

. 5. Möte med nya skolchefen 

Redovisning av delårsbokslutet är den 9 oktober kl 10.00 

Kommunrevisionen beslutar: 

Att till nästa sammanträde den 2 oktober boka in: 

1. Möte med kommunfullmäktiges presidium med bl a presentation av 
näringslivs granskningen 
2. Möte med kommunstyrelsens presidium för presentation av 
näringslivs granskningen 
3. Bjuda in Emma Pihl angående konsultrapport om vård och omsorg och 
vilka åtgärder som nämnden avser att vidta 
4. Möte med nya kommunchefen 
5. Möte med nya skolchefen 

Sida 

12av13 

)usterandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunrevisionen 2017-09-04 

REV§ 95 Dnr REV 000022/2017 - 912 

Granskning av kommunens näringslivsarbete 

Beskrivning av ärendet Malin Lundberg, EY, presenterar granskningen av kommunens 
närings livsarbete. 

Beslut Kommunrevisionen beslutar: 

l. Att godkänna granskningen av näringslivsarbetet. 
2. Att presentera granskningen för kommunfullmäktiges presidium och 

kommunstyrelsens presidium. 
3. Att missiv översänds i handlingarna till nästa sammanträde. 

Sida 

13av13 

]usterandes si aturer Utdra sbes rkande 
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fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

VN § 88 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammant rädesdatum 

2017-08-24 

Dnr VN 000063/2016 - 700 

Sida 

9av12 

Kvartalsrapport ti ll IVO- Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § 
och rapportering enligt 16 kap 6f §Sol samt beslut enligt 9 § 
och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS 

Beskrivning av ärendet Kvartalsrapport till Inspektionen för Vård och omsorg (IVO). 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad den 17 augusti 2017, med tillhörande bilaga. 

( Förvaltningens förslag 1. Kvartalsrapporten 2017-04-01 - 2017-06-30 godkänns. 
2. Rapporten skickas till IVO och delges kommunfullmäktige. 

Beslut Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Kvartalsrapporten 2017-04-01 - 2017-06-30 godkänns. 

2. Rapporten skickas till IVO och delges kommunfullmäktige. 

( 

( 

I lusterandes si1rnaturer Utdrae:sbestvrkande 

i ,ii~ 
-
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u:i] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Datum: 2017-08-17 
Handläggare: Henrik Andersson 
Dnr: VN 000063/2016- 700 
Till: Vård- och omsorgsnämnden 

Tjänsteskrivelse 

Kvarta Israpport t ill IVO - Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § 
och rapportering enligt 16 kap 6f §Sol samt beslut enligt 9 §och 
rapportering enligt 28 f-g §§ LSS 

Förslag t ill beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar: 

1. Kvartalsrapporten 2017-04-01- 2017-06-30 godkänns. 
2. Rapporten skickas till IVO och delges kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 
Kvartalsrapport till Inspektionen för Vård och omsorg (IVO), se bilaga. 

Båstad enligt ovan 

Henrik Andersson 
Nämndsekreterare 
Kommunledningskontoret 

170917\(cll talet k:m Inte representeras I angivet format. \ha 

1 (1) 
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Kvartals rapport 

Förvaltningsval och rapportörsuppgifter 

Uppgifter om rapportören 

Förnamn 
Efternamn 
Telefon 
E-postadress 

Magnus 
Ohlsson 
+46 0431-77416 
magnus.ohlsson@bastad.se 

Val av förva ltning och verksamhetsområden 
.. . .... . ... 

BÅSTADS KOMMUN 
Vård- och omsorgsnämnden 

Dnr.~-~.:.~~~-~/ 
... ~9.~.~.:: .. :t~ ..... . 

Förvaltning Verk_sa~h~t~!1 för Vård C?C~ o_ryi_s~rg Båstad 

Nämndens rapport 

Rapporteringen avse r följande kvartal 

Val av år och kvartal 
Val av år och kvartal 

2017 
114-3016 

Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum? 

Sol ÄO, äldreomsorg 0 Ja !~!Nej 

Sol OF, omsorg om personer 0 Ja 0Nej 
med funktions nedsättning 
lSS OF, omsorg om C]Ja 0Nej 
personer med 
funktionsnedsättning 

Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter ve rkställts inom 3 månader.från 
datum för avbrott? 

Sol ÄO, äldreomsorg I !Ja 1..r1Nej 
Sol OF, omsorg om personer · 1Ja 0Nej 
med funktions nedsättning 
lSS OF, omsorger om 0Ja 0Nej 
personer med 
funktions nedsättning 

Personuppgiftslagen 

0 Jag har granskat ovanstående uppgifter och bekräftar att dessa är riktiga. Jag samtycker 

samtidigt t ill automatiserad behandling av lämnade uppgifter enligt personuppqiftslaqen 

(1998:204). PuL. 

Blankettinformation 
Nummer 

Blanl<ettid: 150182143932::. Sidalav2 

Inskickat 

Datum: 2017-08-01.! 06:38:09 

( 

( 

( 
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... . .. 
. ·'. 

1501821439321 

Signering 
Datum 

Namnförtydligande o \, \ 
~1 u~nu~ t\~~' 

Siankettid: 1501821439321 

2017-08-04 06:38:09 

Datw:i: 2017-08-04 06:38:09 
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Regionfullmäktige 

PROTOKOLLSUTDRAG 

Datum 2017-06-20 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommuns ty riz1sen 

2017 -07- 0·3 

~1\ 
.... ~ 
SKANE 

1 (2) 

Dnr .. '6.~ ... Q9.(?.t.[JT.:j 2ö I f 

§ 60 Sammanträdesplanering för 2018 
Diarienummer 1701676 

................................................ , - 90d 

Regionfullmäktiges beslut, enligt regionstyrelsens förslag 
1. Regionfullmäktige fastställer följande sammanträdesdagar för 

regionfullmäktige 2018 i enlighet med förslag från 
regionfullmäktiges presidium: 

27 februari 
3 april 

19 juni 
25 september 
22 oktober 
27 november 
10-11 december 

Sammanfattning 
Förslag föreligger till sammanträdesdagar för 2018 för regionfullmäktige, 
regionstyrelsen och dess arbetsutskott samt övriga nämnder. 

I ärendet finns följande dokument 
1. Regionstyrelsens förslag 2017-06-01, § 140 
2. Skrivelse 2017-05-31 från regionfullmäktiges presidium 

Vid protokollet 
Gustaf Hallqvist 

Rätt utdraget intygar 

Maria Dahlberg 
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Nummer 4 2017  

 

Game, set, match(ning) 

Båstad kommun har 

fastställt en integrationsplan 

som tydliggör hur 

kommunens verksamheter 

ska arbeta med 

”integration”. I denna plan 

är fokus på egen försörjning, 

arbete och aktiva 

kommuninvånare 

återkommande. Som ett led 

i denna vision utvidgas nu 

samarbetet mellan 

kommunen, 

Arbetsförmedlingen och 

Båstads Turism och 

näringsliv gällande frågan 

om de lokala näringslivs - 

behoven och den lokala 

kompetensförsörjningen. 

Game, set, match(ning) är 

samlingsnamnet på ett 

koncept som syftar till att 

möta näringslivets – och 

arbetsgivares behov av 

arbetskraft och därtill få 

fler människor i arbete 

lokalt. Utöver många av de 

aktiviteter och insatser som 

redan görs med 

näringslivsfrukostar, 

företagsbesök, prao mm 

så kommer samarbetet 

utökas med en lokal 

matchningsfunktion. 

Forskning visar tydligt att 

vägen till arbete ofta går 

genom kontakter och 

nätverk. Med utökat lokalt 

och individuellt anpassat 

fokus kring just detta 

hoppas vi kunna finna nya 

vägar mellan arbetsgivare 

och arbetstagare som 

långsiktigt gynnar Båstads 

kommun på alla vis.  

 

NYHETSBLAD 

I detta nyhetsblad 
sammanställs 
information kring 
frågor som rör 
mottagande, 
etablering, 
delaktighet och 
inkludering 

 

 Under vecka 32 sökte totalt 808 personer asyl i Sverige, 

en ökning med 405 personer jämfört med veckan innan.  

 35 av de asylsökande under vecka 32 var ensamkommande 

barn, vilket är 5 färre än  veckan innan.  

 De fem största grupperna utgör 66 procent av alla 

asylsökande (Syrien, Irak, Afghanistan, Statslös, Iran). 
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 Lorem Ipsum 

Sedan våren 2016 har antalet 
asylsökande som når Sverige 
legat på ungefär samma nivå. 
Under 2016 sökte 29 000 
personer asyl i Sverige, och 
hittills i år har drygt 13 000 
personer sökt asyl. Det är färre 
än tidigare beräknat, både 
totalt och för ensamkommande 
barn. Denna utveckling 
beräknas hålla i sig under året, 
och Migrationsverket planerar 
nu för cirka 28 000 
asylsökande i år. 

– Trots att många människor 
från främst Afrika tar sig till 
Italien just nu, ser inte 
Migrationsverket en utveckling 
där dessa grupper tar sig till 
Sverige. En restriktiv hållning, 
med gränskontroller och andra 
åtgärder i Europa, gör också 
att en stor ökning av 
asylsökande till Sverige inte är 
trolig, säger Fredrik 
Bengtsson, 
kommunikationsdirektör på 
Migrationsverket. 

Avskaffandet av id-kontroller 
har inte haft någon betydande 
effekt på migrationen till 
Sverige, och ingen större 
ökning av asylsökande har 
skett under sommaren. 
Migrationsverket bedömer att 
överenskommelsen mellan 
Turkiet och EU håller, och att 
det är en viktig faktor för den 
framtida utvecklingen. I 
händelse av att avtalet faller, 
finns i den här prognosen ett 
beredskapsscenario på 38 000 
asylsökande till Sverige. 

 

 

I Båstad bor det idag* 

14722 personer. Av dessa 

är 1117 utlandsfödda. Det 

innebär att 7.6% av 

kommuninvånarna är 

födda utanför Sveriges 

gränser. Uppskattningsvis 

talas ca 37 språk i 

kommunen och de största 

grupperna av utlandsfödda 

är främst syrier, polacker 

och litauer.   

Av denna grupp på, 1117 

personer eller 7.6% tillhör  

131 personer 

”etableringen”. Att tillhör 

etableringen innebär att 

personen varit asylsökande, 

fått uppehållstillstånd, blivit 

bosatt i en kommun, men 

bott mindre än 3 år 

sammantaget i Sverige. 

Denna grupp utgör mindre 

än 1 % av kommunens 

invånare. Någon som tillhör 

etableringen kan antingen 

blivit anvisad till Båstads 

kommun, som ABO eller 

flyttat in i kommunen på 

egen hand, som EBO. 

 

Lägesuppdatering kring 
inflyttning och etablering   

 

2017= Båstads kommun ska ta 
emot 30 personer på anvisning 

 

 
Tagit emot 27 personer 

så här långt 

 

Sista 3 kommer i 
september och 

november 

 Siffran kan absolut ha ändrats sedan jag fick 

den av samhällsbygg 
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 3 

17-08-22 

Båstads kommun ansvar för 

totalt 45 ensamkommande i 

dagsläget.  

19 av de 45 har permanent 

uppehållstillstånd och 1 har 

ett tillfälligt uppehålls-

tillstånd (på 3 år). 25 av de 

45 är asylsökande .14 av de 

25 asylsökande fyller 18 år 

under 2017. 

De medicinska 

åldersbedömningarna har  

genomförts på 12 

ensamkommande ungdomar 

som Båstads kommun har 

ansvar för.  Av dessa 12 har 

två fått svar från 

Rättsmedicinalverket. Både 

bedömdes som +18.1. 

Båstads kommun kan inte 

själva ändra en ålder på en 

asylsökande utan det är 

endast Migrationsverket som 

kan ändra en asylsökandes 

ålder.  

 

Båstads kommuns 

enhetschef för HVB 

verksamheten, Tina 

Olofsson, har sagt upp 

sig och går vidare till 

annat uppdrag. En 

rekryterings-process 

har genomförts och 

beslut om tillsättning 

av tjänst är nu klar. 

Den nya enhetschefen 

heter Nowras Jassim 

och han kommer att 

påbörja tjänsten den 2 

oktober 2017. Under 

den period som HVB 

verksamheterna är 

utan formell 

enhetschef är det 

integrationschefen 

Filippa Swanstein som 

bär ansvaret för HVB 

verksamheten, även i 

den dagliga driften.  

HVB hemmet Ekan, som utgörs av moduler eller 

paviljonger placerat i Förslöv, kommer att göras om, 

antingen från ett HVB hem till ett stödboende med start 

1 januari 2018 eller om det kommer att avvecklas helt då 

antalet ungdomar minskat i verksamheten. Att göra om 

från HVB till stödboende (eller lägga ner) är ett naturligt 

led av de organisationsförändringar som trätt i kraft 

utifrån att ersättningen från Migrationsverket sänkts 

samt att antalet nya ungdomar till Sverige minskar. Ett 

stödboende är ett eget boende dvs. ett visst antal 

lägenheter och/eller en sammanhållen lokal med 

anpassat stöd för barn och unga 16-20 år 
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Kulturmiddagar 

Under hösten kommer integration i samarbete med vård 

och omsorg att genomföra kulturmiddagar på olika 

hemvårds – och äldreboende i kommunen. Ett antal 

fredagar framöver kommer boende att bjudas på mat och 

musik från nyanlända i Båstad som vill bjuda våra äldre 

på en festmåltid från sina hemländer. En första middag 

är genomförd i Västra Karup med positiva kommentarer 

från boende, personal och kockar.  

 

 

Citat från en boende 

från Kulturmiddag på 

Bjärehemmet 170825:  

”Det är ju så att jag 

nästan svimmar. Så här 

kul har vi ju aldrig haft” 
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 Tjänsteskrivelse  
 

170913\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: : 2017-09-13. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000018/2017 – 900 
 
 

Beslutslogg 
 
 

Förslag till beslut 
 
Bilagd redovisning daterad den 7 september 2017 godkänns. 
 
Sammanfattning av ärendet 
För att säkerställa verkställigheten av beslut fattade av kommunfullmäktige finns en rutin för 
uppföljning, en beslutslogg. En förteckning bifogas över de fattade fullmäktigebeslut som ska 
verkställas, har bordlagts eller återremitterats. Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för 
beslutsloggen och ska gå igenom loggen innan den skickas ut i kallelsen till fullmäktige. 
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Beslutslogg daterad 2017-09-07. 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium, kommunchef och kanslichef. 
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   Uppdaterad: 2017-09-07 
   Dnr: KS 000018/2017-900 
 

 

*Ett år efter att motionen lämnats in.  1(1) 

 

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

 

Motioner 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF* 

2017-09-01 915/17 Motion från Thomas Andersson (L) m.fl. – Utomhusisbana - Motion redovisas i kommunfullmäktige i september 2017. September 
2018 

2017-08-21 866/17 Motion från Thomas Andersson (L) m.fl. – Framtagande av hand-
lingsplan för utbyggnad och upprustning av idrottshallar 

- Motion redovisas i kommunfullmäktige i september 2017. September 
2018 

2017-07-14 800/17 Motion från Johan Olsson Swanstein (M) - Jouröppen vårdcen-
tral dygnet runt i Båstads kommun 

- Motion redovisas i kommunfullmäktige i september 2017. Juni 2018 

2017-06-29 
 

747/17 Motion från Ingela Stefansson (S) – Öka antalet SFI-timmar. - Motion redovisas i kommunfullmäktige i september 2017. Juni 2018 

2017-06-05 634/17 Motion från Thomas Andersson (L) m.fl. – Återvinningscentralen 
i Svenstad. 

- Motion redovisad och handläggning pågår. Juni 2018 

2017-05-04 505/17 Motion från (C), (L), (MP) och (S) -F ramtagande av handlings-
plan riktad mot företagare. 

- Motion redovisad och handläggning pågår. Maj 2018 

2017-05-02 490/17 Motion från Ingela Stefansson (S) m.fl. - Tillskapande av aktivi-
tetshus i Grevie. 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Maj 2018 

2017-04-24 460/17 Motion från Rune Andersson (C) m.fl. - Säker övergång för gång-, 
cykel- och ridled. 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. April 2018 

2017-04-24 461/17 Motion från Rune Andersson (C) m.fl. - Linjemarkering av gång- 
och cykelvägar. 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. April 2018 

2017-04-24 462/17 Motion från Uno Johansson (C) - Inrättande av demokratidag i 
kommunal regi. 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. April 2018 

2017-04-17 501/17 Motion från Thomas Andersson (L) m.fl. - Ungdomsråd i Båstads 
kommun. 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. April 2018 

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

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. April 2018 

2017-04-01 388/17 Motion från Ebba Krumlinde (C) – Heltid för alla 
 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. April 2018 

2017-03-14 
 

290/17 Motion från (M) – Verksamhets- och kvalitetssystem. Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Mars 2018 
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*Ett år efter att motionen lämnats in.  2(1) 

 

Motioner fortsättning 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF* 

2017-03-06 248/17 Motion från (L) – Detaljplaneläggning av området söder om 
Entré Båstad för verksamheter. 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Mars 2018 

2017-02-13 171/17 Motion från (C) – Trygg parkering vid dem nya stationsområ-
dena. 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Februari 2018 

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-
tige. 

Demokratibered-
ningen 

Remitterades till förvaltningen i april. Åter till kommun-
fullmäktige i oktober. 

November 
2017 

2016-10-12 1232/16 Motion från (C) – Förbud mot mikroplaster i kommunal upp-
handling och verksamhet. 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Oktober 2017 

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

2016-06-09 792/16 Motion från (M) – Om gratis simundervisning på sommaren för 
kommunens barn i åldern 6-12 år. 

Kommunstyrelsen Motion återremitterad från kommunstyrelsen 2017-04-05. Juni 2017 

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

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. Juni 2017 

2016-04-19 552/16 Motion från (M) - Kommunens upphandling av livsmedelspro-
dukter. 

Kommunstyrelsen Motionssvar till kommunfullmäktige i september 2018. Juni 2017 

2016-03-22 428/16 Motion från (C) - Skolskjutsar och kamrater. Utbildningsnämn-
den 

Motionssvar till kommunfullmäktige i september 2018. Mars 2017 
Juni 2017 

2016-02-17 180/16 Motion från (S) – Översyn av kommunens verksamhetslokaler. Kommunstyrelsen Ärendet bereds i kommunstyrelsens arbetsutskott i maj.  Mars 2017 
Juni 2017 

2015-12-01 1558/15 Motion från (S) – Inlemma skolskjutsverksamheten i övrig kol-
lektivtrafik samt ändra skolskjutsreglementet. 

Utbildningsnämn-
den 

Motionssvar till kommunfullmäktige i september 2018. Februari 2017 
Mars 2017 
Juni  2017 

2015-05-04 653/15 Motion från (S) - Vägföreningar som inte vill fortsätta bör 
kommunen överta ansvaret för. 

Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. 2017 

2015-04-14 564/15 Motion från (S) - Bygg hyreslägenheter. Kommunstyrelsen Motion redovisad och handläggning pågår. December 
2016 
2017 
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*Ett år efter att motionen lämnats in.  3(1) 

 

Medborgarförslag 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF 

2017-05-10 527/17 Medborgarförslag om kommunala lönesubventioner 
 

Marianne Malm Medborgarförslag redovisas i juni. Maj 2017 

2017-04-24 454/17 Brukarrevision av överförmyndaren 
 

- Medborgarförslag redovisad och handläggning pågår. Maj 2017 

2015-09-08 1174/15 Medborgarförslag om farthinder utmed Järnvägsgatan i 
Grevie 

Kommunstyrelsen Återremiss i kommunfullmäktige. Till kommunfullmäktige 
2017. 

2017 

2015-04-23 612/15 Medborgarförslag om HBT-certifiering 
 

Kommunstyrelsen Medborgarförslag redovisad och handläggning pågår. 2017 (nov) 

2015-03-25 464/15 Medborgarförslag från Diakonigruppen i Västra Karup om 
tillskapande av trygghetsboende eller motsvarande i 
Västra Karup 

Vård- och  
omsorgsnämnden 

Medborgarförslag redovisad och handläggning pågår. 2017 (nov) 

2014-04-02 490/14 Medborgarförslag om att upplösa vägföreningarna i Bå-
stads kommun 

Kommunstyrelsen Medborgarförslag redovisad och handläggning pågår. 2017 (nov) 
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*Ett år efter att motionen lämnats in.  4(1) 

 

Övriga ärenden och uppföljningar 

Inkommen Dnr Beskrivning av uppdraget Ansvarig Status Till KF 

§ 139, KF 2012-06-27 
Miljöprogram 2012-2020 

235/11 Programmet antaget av KF 2012-06-27. 
 

Tillfällig beredning Utvärdering genomförd och beslut i kommunfullmäktige i 
september. 

2017 

§ 25, KF 2013-02-27 
Program för folkhälsa, 
trygghet och säkerhet 
2013-2020 

318/11 Programmet ursprungligen antaget av KF 
2013-02-27. Aktualiserat våren 2017. 
 

Tillfällig beredning Utvärdering beslutad. Ny utvärdering 2025. - 

§ 60, KF 2013-03-27 
Vård- och omsorgspro-
gram 2013-2020 

236/11 Programmet antaget av KF 2013-03-27. 
 

Tillfällig beredning Utvärdering genomförd och beslut i kommunfullmäktige i 
september. 

2017 

§ 172, KF 2013-12-18 
Skol- och utbildnings- 
program 2014-2021 

1231/12 Programmet antaget av KF 2013-12-18. 
 

Tillfällig beredning Beslut fattat att utvärdering sker under 2017. Val av tillfäl-
lig beredning förrättad i mars 2017. 

2017 

§ 108, KF 2014-06-25 
Energiprogram 2014-
2020 

1039/12 Programmet antaget av KF 2014-06-25. 
 

Tillfällig beredning Utvärdering genomförd och beslut i kommunfullmäktige i 
september. 

2017 

§ 109, KF 2014-06-25 
Vindkraftsprogram 

1038/12 Programmet antaget av KF 2014-06-25. Tillfällig beredning Utvärdering genomförd och beslut i kommunfullmäktige i 
september. 

2017 

§ 6, KF 2015-01-28 
Kulturprogram för Bå-
stads kommun 2015 – 
2025 

685/14 Programmet antaget av KF 2015-01-28. Tillfällig beredning Beslut fattat att utvärdering sker under 2017. Val av tillfäl-
lig beredning förrättad i april 2017. Till kommunfullmäk-
tige i september. 

2017 

§ 48, KF 2015-03-25 
Program för idrott och det 
rörliga friluftslivet 

311/15 Kommunstyrelsens initiativ att inrätta en 
tillfällig beredning för att ta fram förslag till 
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. 

KF-presidium 
Kommunstyrelsen 

Uppdragsbeskrivning till början av 2017. Förstudie pågår, 
som underlag till KF-presidium. 

2017 

§ 15, KF 2016-02-17 
Arvodesreglemente för  
förtroendevalda 

1623/14 Demokratiberedning får i uppdrag att ta 
fram nytt förslag för arvodesreglemente 
2019-2023. Förslaget beslutas i november 
2017. 

Demokratibered-
ningen 

Arbete pågår i demokratiberedningen. November 
2017 
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 Tjänsteskrivelse  
 

170913\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: : 2017-09-13. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000016/2017 – 900 
 
 

Informationsärende 
 
 

Förslag till beslut 
 
Lägga informationen till handlingarna. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunfullmäktige 2017-09-20 föreligger följande informationsärenden: 
- Information från kommunstyrelsen, nämnderna och beredningarna. 
- Information från kulturstrateg Helene Steinlein. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium, kommunchef och kanslichef. 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-09-06 1 av 1 

 

 

KS § 203  Dnr KS 000594/2017 - 600 

Översyn och revidering 2017 av Kulturprogram  
för 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 samt tydliggöra den långsiktiga inriktningen av 
kulturen i Båstads kommun. Detta görs genom ett antal programmål.  

 
Underlag till beslutet Förslag till reviderat kulturprogram, daterat 2017-06-19. 
   
Yrkande Christer de la Motte (M), Ingela Stefansson (S), Helena Stridh (BP), Thomas 

Andersson (L) och Gösta Gebauer (C): Bifall.       
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

1. Bilagt förslag till reviderat kulturprogram för Båstads kommun antas. 

2. Programmet utvärderas och revideras senast år 2025.    

 
       

 
 

 

33



   
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2017-06-19 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: KS 000594/2017-600 

 

Förslag till beslut om revidering av kulturprogrammet 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Bilagt förslag till reviderat kulturprogram i Båstads kommun skickas till  
kommunfullmäktige för antagande. 
 

2. Beredningen föreslår att programmet utvärderas och revideras senast 2025.  
 
 
Sammanfattning 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 samt tydliggöra 
den långsiktiga inriktningen av kulturen i Båstads kommun. Detta görs genom ett antal 
programmål.  
 
Den tillfälliga beredningen har under april och maj månad träffats vid totalt tre tillfällen för att 
se över, diskutera och revidera kulturprogrammet från 2014. En snabbremiss av beredningens 
förslag till program skickades ut i slutet av maj till samtliga partier som finns representerade i 
kommunfullmäktige. Ett yttrande kom in som föranledde ett par mindre ändringar. 
 
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)  Henrik Andersson 
Beredningens ordförande   Beredningens sekreterare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommunkansliet, Kommunikationsavdelningen. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till reviderat kulturprogram, daterat 2017-06-19. 
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2017-06-19 

 

 

Översyn och revidering 2017 av 
Kulturprogram för 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 idéer,  
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. 
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 2 (5) 

Inledning 
 

Kulturen är en viktig och naturlig del av samhällets utveckling och alla människors 
vardag. 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 samt tydliggöra den långsiktiga inriktningen av  
kulturen i Båstads kommun. Detta görs genom ett antal programmål.  

 
Övergripande inriktning  
 

Kulturverksamheten ska ge alla som lever och verkar i samt besöker kommunen  
tillgång till ett kulturliv med kvalitet, konstnärlig frihet och mångfald. Detta bidrar 
till god hälsa och livskvalitet för den enskilde, samt till kommunens attraktivitet  
som bostadsort och besöksmål. 
 
Kulturprogrammet utgår från följande uppfattning om kultur: 
 

 Kultur kommer från det latinska ordet Cultura = odla1. 
 Kultur är att skapa, forma, förmedla, uppleva och ge möjlighet att uttrycka sig. 
 Kultur kan stärka och utveckla demokratin. 
 Kultur i samverkan mellan turism, näringsliv, ideella organisationer och  

föreningar ger en positiv samhällsutveckling. 
 Kultur ger mening och sammanhang samt möjlighet till gemenskap, delaktighet 

och tolerans. 
 Kultur förändras och är historia, nutid och framtid. 
 Kultur kan stå för eftertanke och reflektion, men samtidigt vara utmanande. 
 Kultur kan ske i traditionella former, men också utmana det invanda och  

det förväntade. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Cultura = odla, betyder också "odling och bildning och i vidare betydelse mänsklig aktivitet, inklusive  
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kulturarv". Med kulturarv menar vi "socialt överförda levnadsmönster mellan generationer, seder, språk, 
traditioner, religion, konstnärliga verk och historiska lämningar".  
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Programmål 
 

Kulturverksamheten i Båstads kommun inriktas mot att nå följande mål: 
 
 

 Alla människor har lika rättigheter och möjligheter att uppleva och skapa  
kultur, med ett rikt och varierat utbud av kulturaktiviteter, inte minst för  
barn, unga och äldre. 
 

 Människors och föreningars vilja och lust till kulturupplevelser och eget  
skapande ses och uppmuntras. 
 

 Kultur ingår i folkhälsoarbetet som en viktig del i den sociala samvaron och  
arbetet mot utanförskap. Forskning visar att kulturupplevelser stimulerar  
sinnena och ger goda effekter på hälsan. 
 

 Det lokala kulturarvet vårdas och brukas samt är tillgängligt och synligt. 
 

 Det lokala kulturarvet och kulturlivet är känt även utanför kommunen. 
 

 Lokalt, traditionellt producerad mat och dryck lyfts fram. 
 

 Ideella intresse- och kulturföreningar är viktiga för kulturarbetet och får ett  
aktivt stöd för sina insatser. Utan föreningarna överlever inte kulturen. 
 

 Det finns offentliga mötesplatser för kulturella aktiviteter där människor kan 
mötas över språk-, generations- och kulturgränser samt delta i kulturlivet. 
 

 Bibliotekens struktur, service och innehåll anpassas efter allas behov. 
 

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

 Vid förnyelse, renovering och uppdatering av byggnader och offentlig miljö 
tas särskild hänsyn till Bjäres identitet och kulturarv. 
 

 Kultur som en kreativ näring utvecklas i enlighet med handlingsplanen  
för att stärka kulturkreativa näringar i Skåne Nordväst1. 
 

 
 

 

                                                           
1 Kulturkreativa Näringar (KKN) omfattar verksamheter inom flera olika branscher såsom arkitektur, 
form och design, film och foto, konst, mode, litteratur, musik, scenkonst, spel och media, måltid, turism 
och besöksnäring samt upplevelsebaserat lärande. 
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Planering, genomförande och uppföljning av programmet 

 
Detta program ligger till grund för vad som ska nås i det långsiktiga genomförandet  
av kulturverksamheten i Båstads kommun. Utifrån programmet 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  
verksamhetsområden genom så kallade verksamhetsplaner. 
 
I samband med kommunens årsredovisning följs programmet upp. Kommunfullmäktige 
utvärderar programmet och beslutar när det ska revideras, dock senast 2025. 
 
 

 

Länklista 

 
Båstads kommun 
Vångavägen 2 
269 80 Båstad 
0431-770 00 
www.bastad.se - bastads.kommun@bastad.se 
 

Söktips via www.bastad.se: Kulturskola, kulturförening, kultur på Bjäre, kultur i vården etc. 

 
Familjen Helsingborg - www.familjenhelsingborg.se  
 
Region Skåne - Regional kulturplan - www.skane.se   
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-09-06 1 av 1 

 

 

KS § 204  Dnr KS 000428/2017 - 800 

Reviderat miljö- och energiprogram  

 
Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-14 att aktualisera miljö- energi- och 

vindkraftsprogrammen. Programmen har nu setts över och reviderats av en 
tillfällig beredning. De tre programmen har slagits samman till ett program som 
kallas miljö- och energiprogram. Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 
2017, § 132, att återremittera ärendet.      

 
Underlag till beslutet Reviderat miljö- och energiprogram, daterat 2017-08-30.     
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

1. Bilagt förslag till reviderat miljö- och energiprogram för Båstads kommun 
antas. 

2. Programmet utvärderas och revideras senast år 2022.    
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 Tjänsteskrivelse  
 

1 (2) 

 
Datum: 2017-08-30 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Jan Bernhardsson 

Dnr: KS 000428/2017 – 800 
 
 

Beslut angående reviderat miljö- och energiprogram  
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Bilagt förslag till reviderat miljö- och energiprogram för Båstads kommun antas. 
 
2. Programmet utvärderas och revideras senast år 2022.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-14 att aktualisera miljö- energi- och 
vindkraftsprogrammen. Programmen har nu setts över och reviderats av en tillfällig beredning. 
De tre programmen har slagits samman till ett program som kallas miljö- och energiprogram.  
 
Syftet med miljö- och energiprogrammet är att redogöra för de politiska ställningstaganden 
som ska vara vägledande för arbetet inom dessa områden i Båstads kommun. 
 
Programmet presenterar kommunens strategiska inriktningsmål för att långsiktigt och ur ett 
hållbart perspektiv säkerställa framtidens behov och säkra generationsmålet. 
 
I förslaget fokuseras på att, ur ett brett perspektiv, öppna för ett ökat självförsörjande av lokalt 
producerad återvinningsbar energi, samt att finna former för att tillvarata utvecklingen av 
miljöförbättrande åtgärder på kommunal nivå. Detta har som mål att minimera den 
kommunala verksamhetens miljöpåverkan och samtidigt agera som föregångsman för 
kommunens invånare. 
 
Arbetet i beredningen har varit präglat av att målinriktat finna lösningar och formuleringar 
som överensstämmer med den samlade politiska viljan. Tydlighet och enkelhet har 
eftersträvats för formuleringarna i planen. Särskild vikt har lagts på att skapa övergripande 
med ändå meningsfulla målsättningar att arbeta efter i tillämpningen av miljö- och 
energifrågor som är öppna för framtida utveckling. 
 
Beredningen har en önskan om att en något förenklad version tas fram av förvaltningen. En 
sådan bör finnas tillgänglig på kommunens webbplats och i utskivet form på bland annat 
kommunkontor och bibliotek för att kommunens invånare och andra intresserade enkelt 
kunna tillgodogöra sig informationen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2017, § 132, att återremittera ärendet.    
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-21, § 132, om att återremittera förslaget till reviderat 
miljö- och energiprogram till kommunstyrelsen för översyn av stycket om solceller. 
 
 

41



 
 

 

2 (2) 

 

Aktuellt 
Förvaltningen har behandlat återremissen och uppdaterad passusen om solceller under 
rubriken ”Solkraft” enligt följande: 
 

- Tidigare passus: Solfångare och solceller har idag relativt låg lönsamhet. Mycket tyder på 
att denna kommer att öka i framtiden genom ökande energipriser och lägre 
produktionskostnader. Forskning pågår på integrerade system med solceller och 
solfångare, vilket kan innebära ett tekniksprång när tekniken är utvecklad och finns 
kommersiellt tillgänglig. 
 

- Ny passus: Solenergi pekas enligt Energimyndigheten ut som en viktig byggsten i ett 
framtida hållbart energisystem. Sverige har både god solinstrålning och framstående 
forskargrupper och företag som utvecklar solceller och kombinerade solvärme-hybrider.  

 
Solenergi kan tas till vara genom bland annat solvärme- och solcellsanläggningar. 
Solvärmeanläggningar generar värme och en solcellsanläggning generar elektricitet. 
Anläggningarna blir allt mer effektiva och prisvärda, vilket gör att det ses som ett 
intressant alternativ som förnyelsebar energi för såväl småhusägare som kommunala- 
och privata fastighetsägare. På marknaden finns nu också system där t.ex. tak- eller 
väggmaterial integreras med solceller. Även för belysning i offentliga miljöer kan 
solcellsanläggningar i vissa områden vara intressanta. Inom kommunens 
fastighetsbestånd finns solvärme på Malenbadet och solceller på Strandängskolan. Det 
planeras också för en solcellsanläggning på Skogsbyns nya förskola i Förslöv. 

 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Jan Bernhardsson, T.f. kommunchef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kommunkansliet, Kommunikationsavdelningen 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Reviderat miljö- och energiprogram, daterad 2017-08-30   
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2017-08-30 

 
Miljö- och energiprogram för 

Båstads kommun 2012 – 2022 
 

Tillfälliga beredningen för översyn av miljö- energi- och vindkraftsprogrammen 

 
 
 
 
 

Båstads kommun skapar ett bättre sätt att leva  
genom att vara en attraktiv förebild,  

på alla sätt i alla sammanhang. 

 
 

Båstads kommun – Ett bättre sätt att leva 
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Inledning 
Miljö- och energiprogrammet är ett vägledande och värdegrundande dokument. 

Programmet är tänkt kunna vara inspiration till privatpersoner och näringsliv. 

Kommunen ska vara föregångare i såväl miljö- som energiarbetet och visa vilka 

positiva effekter detta får på det ekologiska, sociala och ekonomiska planet. Det 

bidrar till att göra Båstads kommun till en attraktiv plats att bo och bedriva 

verksamhet i. 

Båstads kommun har stora värden i sina omgivningar. Dessa tillgångar måste skötas 

ur ett långsiktigt och hållbart perspektiv för att säkerställa framtidens behov och 

säkra generationsmålet. För att nå en långsiktig och hållbar utveckling måste hänsyn 

tas till såväl ekologi som ekonomi men även det sociala perspektivet. 

Miljö- och energiprogrammet är ett strategiskt inriktningsdokument som pekar ut 

inriktningen för Båstads kommun. Miljöprogrammet ska användas som en 

utgångspunkt i styrning av miljö‐ och hållbarhetsfrågor i verksamheterna. 

Generationsmålet – ett övergripande mål 

Generationsmålet är det övergripande mål som ska styra miljöpolitiken i Sverige. 

Det innebär att de stora utmaningarna som finns inom miljöområdet ska vara lösta 

till nästa generation utan att öka de negativa miljö‐ och hälsoeffekter på platser 

utanför Sverige. Generationsmålet har också som mål att kunskapen om 

ekosystemtjänster måste öka på grund av dess centrala roll i arbetet med miljömål 

och hållbar utveckling. För att nå generationsmålet har Sverige satt upp 16 

nationella miljökvalitetsmål att arbeta med. 

Det nationella miljöarbetet utgör grund för att ställa om till ett mer hållbart 

samhälle.  

De nationella målen innebär varierande utmaningar för landets kommuner.  

De regionala målen i Skåne 
Länsstyrelsen i Skåne har ansvar för att ta fram och följa upp de regionala miljömålen 

för Skåne. De regionala miljömålen är baserade på de nationella målen, men är 

anpassade efter de förutsättningar och utmaningar som finns i Skåne. 

De främsta utmaningarna för Skåne är: 

 Hållbara transporter. 

 Hänsyn till Skånes hav, sjöar, och vattendrag. 

 Hushållning med Skånes mark- och vattenresurser. 

 Skydd av Skånes natur- och kulturvärden. 

 Hållbar konsumtion. 
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De lokala miljö- och energimålen för Båstads kommun 
De regionala målen är en viktig utgångpunkt för de kommunala miljömålen. 

I kommunens långsiktiga arbete med att uppnå såväl de regionala som de nationella 

miljökvalitetsmålen är det viktigt med en tydlig lokal anknytning och förankring. 

En framgångsfaktor vid strategiskt utvecklingsarbete är den enskilde individen, vilket 

understryker vikten av tydliga och påtagliga lokala mål för miljöarbetet.  

Båstads kommun arbetar med fem övergripande områden som är av stor vikt för 

Båstads kommun och baseras på de nationella miljökvalitetsmålen. 

De fem övergripande områdena är: 

 
 Vatten 

 Natur & ekosystem 

 Energi och klimat 

 Transporter 

 Bebyggd miljö 
 
Ett antal strategiska inriktningsmål finns framtagna vilka beskrivs under respektive 
område.  I en direkt anslutning till inriktningsmålen beskrivs vad de innebär för 
Båstads kommun. 

De lokala målen är en viljeinriktning för Båstads kommun. Arbetet med dessa frågor 

har alltid sin grund i lagstiftningen genom bland annat miljöbalken, vilken 

kompletteras med regionala och lokala miljömål för att bilda en helhet i Båstads 

kommun. 

 

Planering, genomförande och uppföljning av programmet 
Programmet ligger till grund för vad som ska nås i det långsiktiga genomförandet av 
miljö- och energifrågor i Båstads kommun.  
Kommunstyrelsen och berörda nämnder ansvarar för att programmets innehåll 
beaktas vid upprättande av nämndsplanerna.  
Förvaltningen upprättar därefter verksamhetsplaner för kommunens olika 
verksamheter baserat på nämndsplanerna. 
I samband med kommunens årsredovisning upprättas ett miljöbokslut.  
Kommunfullmäktige utvärderar programmet och beslutar när det ska revideras, dock 
senast 2022. 

 

45



 

 
Modellen visar hur målstyrningsprocessen reglerar arbetet i Båstads kommun. 
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 Vatten 
Vårt viktigaste livsmedel är vatten. En trygg dricksvattenförsörjning förutsätter att yt- 
och grundvatten skyddas mot bland annat överuttag och närsalter. Det ger effekter och 
ställer krav inom många områden, som till exempel jordbruk och avlopp. Båstads 
kommun ska vara öppen för nya, alternativa metoder att rena vatten och minska utsläpp 
för att därigenom bevara kust- och vattendrag. Båstads kommun tillhör Västerhavets 
vattendistrikt och miljöarbetet ska inriktas på att under perioden nå upp till de 
målsättningar som finns från Havs- och Vattenmyndigheten. 
 
1. Grundvatten av god kvalitet.  
Grundvattnets kvalitet ska vara anpassad till respektive användningsområde som t.ex. 
dricksvatten och bevattning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och 
vattendrag. Åtgärder ska utredas och vidtas för att genom tillsyn och information 
förbättra kvaliten och tillgång på kommunens grundvatten. 

2. Dricksvatten av god kvalitet. 
Allt dricksvatten inom den geografiska kommunen ska vara godkänt och utan anmärkning. 

3. Minskad övergödning. 

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på 

människors hälsa eller förutsättningar för biologisk mångfald. 

4. Hantering av dagvatten för att minimera utrinningen av skadliga ämnen. 

Hanteringen ska göras utan att detta har en negativ inverkan på människors hälsa och 

förutsättningar för biologisk mångfald. 

5. Skyddszoner kring vattendrag och sjöar. 

Genom att införa skyddszoner kan man förhindra bortspolning av näringsämnen, 

minimera erosion och förhindra övergödning. Skyddszoner kan också minska läckaget av 

gödande ämnen. På lång sikt kommer det  att leda till friskare vatten och ett friskare hav. 

6. Arbeta för en levande kust och ett levande hav.  
Våra hav ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden 
ska bevaras och hänsyn ska tas till kulturarvet. Båstads kommuns kust ska ha en hög grad 
av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur‐ och kulturvärden. Kommersiell 
näring, rekreation och annat nyttjande av hav och kust bedrivs så att en hållbar utveckling 
främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar. Detta 
ska ske i samråd med andra kommuner och ha Laholmsbukten och Skälderviken som 
fokusområden. Det innebär att det ska vara godkänt badvatten året runt och att 
störningar från trafik på vattnet ska vara försumbara inom särskilt känsliga och utpekade 
kustområden.  

7. Förorening av mark‐, yt‐ och grundvatten ska minimeras. 

Halterna av naturfrämmande ämnen ska vara nära noll och deras påverkan på 

människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande 

ämnen är nära bakgrundsnivåerna. 
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 Natur & Ekosystem 
1. Främja biologisk mångfald.  
Andelen äng‐ och betesmark ska bevaras och förvaltas på ett sätt som bevarar deras 
värden. Arealen hävdad ängsmark bör utökas och valet av djur och perioden av hävd är 
extra viktiga att ta hänsyn till. Flyttningskorridorer för växter och djur ska bevaras och 
nya ska skapas. Nyckelbiotoper och viktiga naturområden ska sammanbindas på ett 
sådant sätt att en naturlig spridning kan ske. Inriktningen bör vara att vattendrag och 
dagvattenhantering inte kulverteras och att vandringshinder för fisk ska undanröjas. 

2. Andelen ekologisk odlad mark ska öka och möta det regionala miljömålet.  

Vid nya arrendeavtal ska kommunen verka för att jorden brukas ekologiskt och att 

skyddsvärd bruksmark bevaras. Minimera spridningen av naturfrämmande ämnen i 

naturen och underlätta för målet att främja den biologiska mångfalden. 

3. Anlägga nya våtmarker och vid behov restaurera befintliga.  
Våtmarker främjar den biologiska mångfalden och utgör ett naturligt habitat för många 
arter som idag på många ställen helt är borta. Våtmarker kan också fungera som 
näringsfällor och bidrar därmed till att målet minskad övergödning ska kunna uppnås.  

4. Bevarande av Båstads kommuns kustbiotoper.  

Hela Bjärehalvön är kantad av en unik kust med många skyddsvärda naturområden. Det 

är många av kuststräckorna som är skyddade under bl.a. naturreservat. Detta innebär att 

förutom att skydda de ekologiska förutsättningarna också skyddar Båstads kommuns 

unika landskapsbild. 

5. Bevara och utveckla Båstads kommuns naturvårdsområden.  

Beakta kulturarv, rekreationsområden och grönstrukturytor vid exploatering. Utveckla 

vandringsleder och cykelstråk för att få synergier mellan folkhälsa, miljö ochupplevelser. 

Detta ska göras på ett sätt med minimal påverkan på omgivningen. 

6. Levande skogar 

Arealen äldre lövrik skog, gammal skog och mängden död ved ska förstärkas. Med 

förstärkas menas att förvaltningen av skogar ska ske på ett sätt som gynnar biologisk 

mångfald och naturvärden.  

7. Minskad resursanvändning och ökad återvinning.  

Ökad andel återvinning och återbruk i hela kommunen. Andelen avfall ska minimeras. 

Avfallet ska källsorteras och matavfallet ska gå till biogasproduktion. 
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 Energi och klimat 
 
Den energi som används i Båstad kommun ska komma från uthålliga, förnybara 
energikällor. Att producera el lokalt i Båstad ökar försörjningstryggheten och minskar 
sårbarheten på energisystemet. Tillförseln av förnybar energi motsvarar den mängd 
energi som kommunen använder och ska på sikt vara producerad inom kommunen. 
Energianvändningen är resurssnål och effektiv.  

Det är därför viktigt att Båstads kommun främjar produktion av förnyelsebar energi 
genom engagemang i projekt inom området. Från kommunledningens sida bör man 
tydligt fokusera på att utforska möjligheter till olika former av energiproduktion.  

 

1. Självförsörjandegraden av förnybar elenergi i byggnader som ägs eller brukas av 

kommunen ska öka.  

Främja och stimulera småskalig förnybar elproduktion. Ta tillvara på Båstads kommuns 

kustnära läge och möjlighet till varierad energiproduktion. 

2. Halverad energianvändning per kvadratmeter för kommunens ägda eller 

förhyrda fastigheter. 

Energieffektiviseringsåtgärder prioriteras och i det räknas åtgärder in riktat mot såväl 

byggnation som beteende. Detta ska resultera i att energianvändningen per kvadratmeter 

ska halveras jämfört med mätningarna 2011 snarast möjligt med hänsyn till ekonomiska 

förutsättningar och teknologisk utveckling. 

3. Kommunens verksamheter ska vara 100% fossilbränslefri i all 
energianvändning. 
Fossilbränsle för uppvärmning ska fasas ut snarast möjligt. Främja och stimulera 
utbyggnad av förnybar energiproduktion med hänsyn till ekonomiska förutsättningar och 
teknologisk utveckling. 

4. Förnyelsebar energiproduktion inom kommunen befrämjas.  
Kommunen bidrar aktivt till att underlätta för enskilda och verksamheter att vidta 
åtgärder för att producera egen energi på de sätt som är möjligt. Åtgärder för att 
underlätta utbyggnad av småskalig energiproduktion befrämjas. 

5. Kommunen  informerar aktivt om effektiv energianvändning.  
Kommunen informerar fortlöpande om utveckling av förnyelsebar småskalig 
energiproduktion. Förevisningar av tillgängliga och nya tekniker demonstereras på 
offentlig plats tillsammans med råd om hur man som enskild kan minska sin 
energianvändning.  
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Riktlinjer för småskalig energiproduktion 
Den politiska viljan är styrande för etablering inom kommunen. Därför följer en 
kortfattad summering av de idag aktuella teknikerna för småskaliga elproduktion med 
ett förtydligande av hur man bör förhålla sig till dessa vid nyetablering. Grundprincipen 
ska vara att det är upp till den sökande att göra en saklig prövning hos berörda 
myndigheter, oavsett typ av produktion. Den kommunala bedömningen ska vara att 
etableringen följer rättspraxis samt att dialog genomförs med boende i närområdet 
inför större påverkan av landskapsbilden. Initiativ till etablering av förnybar 
energiproduktion ses som positivt i områden som utpekas av översiktsplan eller andra 
politiska program. 

Vindkraft 
I Båstad är endast landbaserade verk aktuella, eftersom det inte anses lämpligt att 
bygga vindkraftsparker i Laholmsbukten eller Skälderviken. Vindkraftverkens tekniska 
utveckling gör att verken kan producera större mängder elenergi än tidigare. Den 
ökade navhöjden gör dessutom att platser som inte tidigare varit aktuella för vindkraft 
nu har blivit det. Efterfrågan på vindkraftverk är stor över hela världen.  

Här behandlas bara de typer där kommunen har inflytande i ansökningsprocessen. 

Miniverk och gårdsverk 
Ett miniverk definieras som ett enstaka vindkraftverk med en totalhöjd på maximalt 
20 meter vars rotordiameter understiger 3 meter. För att bygga ett sådant 
vindkraftverk krävs inga bygglov enligt plan- och bygglagen.  

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

Kommunens inriktning är att mini- och gårdsverk planeras och byggs främst i 
anslutning till lantbruk och industriområden. 

Mini- och gårdsverk kan planeras och byggas i anslutning till byar och 
sammanhållen bebyggelse när samfälligheter är sökande. 

Medelstor anläggning 
En medelstor anläggning definieras som ett enstaka vindkraftverk med en totalhöjd 
som överstiger 50 meter inklusive rotorblad eller en grupp om fler än två 
vindkraftverk. 

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

Definition av vindkraftstyper 

Energimyndigheten har i samverkan med 20 andra svenska myndigheter tagit fram 
definitioner av vindkraftverk och har sitt ursprung från www.vindlov.se  
(2017‐04‐03). 
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Solkraft 
Solenergi pekas enligt Energimyndigheten ut som en viktig byggsten i ett framtida hållbart 
energisystem. Sverige har både god solinstrålning och framstående forskargrupper och 
företag som utvecklar solceller och kombinerade solvärme-hybrider. 
Solenergi kan tas till vara genom bland annat solvärme- och solcellsanläggningar. 
Solvärmeanläggningar generar värme och en solcellsanläggning generar elektricitet. 
Anläggningarna blir allt mer effektiva och prisvärda, vilket gör att det ses som ett intressant 
alternativ som förnyelsebar energi för såväl småhusägare som kommunala- och privata 
fastighetsägare. På marknaden finns nu också system där t.ex. tak- eller väggmaterial 
integreras med solceller. Även för belysning i offentliga miljöer kan solcellsanläggningar i 
vissa områden vara intressanta. Inom kommunens fastighetsbestånd finns solvärme på  
Malenbadet och solceller på Strandängskolan. Det planeras också för en solcellsanläggning 
på Skogsbyns nya förskola i Förslöv. 
Malenbadet har sedan solvärmeinvesteringen visat stora besparingar för kommunen och är 
ett gott exempel på ambitionerna att minska energiåtgången för kommunens byggnader. 
På Strandängsskolan finns en solcellsanläggning som visar goda resultat i förhållandet 
mellan investeringskostnader och energiproduktion. Eventuellt krävs ekonomiska styrmedel 
för att uppnå målet om självförsörjande inom kommunen.  

 

 Transporter 
 

Transportsektorns utveckling med nya tågförbindelser i kommunen öppnar upp nya 
möjligheter för energieffektiva transporter. Det är något  som aktivt utnyttjas för att 
minska vägbundna transporter och öka nyttjande av kollektivtrafiken. 
 

1. Prioritera och främja gång‐, cykel‐ och kollektivtrafik.  
Gång‐ och cykeltrafik ska prioriteras. Detta innebär bland annat att binda ihop 
kommunens tätorter med cykelvägar. Kollektivtrafiken bör byggas ut och förbättras. 
Detta bör i stor utsträckning göras i samarbete med externa aktörer och angränsande 
kommuner. 

2. Effektivisering av transporter för kommunens verksamheter. 
I upphandling tas särskilt hänsyn till transporter. Närproducerade råvaror 
eftersträvas så långt som möjligt. 
Användning av tekniska innovationer som medför mindre resande, eller användning av 
transportsektorn, främjas. 

3. Ersätta fossila och främja förnybara bränslen.  

Båstads kommun ska vara helt fossilbränslefri i alla transporter kommunen äger eller 

nyttjar  till 2022. Fordon som drivs av förnybara bränslen ska prioriteras och 

användande av dessa framför fossilbränsledrivna fordon ska stimuleras. 

4. Utsläpp av kväveoxid, svaveloxid, marknära ozon och VOC ska 

minimeras.  

Områden med högre värden ska prioriteras för att åtgärder ska kunna sättas in. 
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 Bebyggd miljö 
 

Att bygga och planera energieffektivt är att bygga och planera för framtiden. Därför är 

det viktigt att investera i kommunens fastigheter, men också informera och vägleda 

kommuninvånarna om energieffektiva fastighetsåtgärder. Framtidssäkring av ny 

bebyggelse bör ses över där inventering av lägsta höjd över nuvarande havsnivå är ett 

exempel på hänsyn som bör vägas in. 

1. All nybyggnation ska vara energi‐ och resurseffektiv och med ett 

hållbarhetsperspektiv.  

Tillgängligheten för gång‐ och cykeltrafik ska prioriteras tillsammans med närheten till 

kollektivtrafik. Val av material ska utredas för att nybyggnationen ska kunna ske på ett 

så miljöanpassat och resurssnålt sätt som möjligt. Dessa kriterier ska vara aktuella 

under byggnadernas hela livslängd. Utbyggnad ska göras utan att det har negativ 

inverkan på människors hälsa och förutsättningar för biologisk mångfald. 

2. Bebyggd miljö ska bli mer hälsofrämjande, miljöanpassad och tillgänglig 

för alla.  

Grönstruktur och tätortsnära rekreation ska förbättras och utvecklas. Inomhusmiljön i 

kommunens nyttjade fastigheter och lokaler ska inte påverka hälsan negativt.  

Bullerstörningar ska vara kartlagda och åtgärdade. Då det krävs större åtgärder ska 

en åtgärdsplan för bullersanering finnas.  

Radonförekomster ska vara kartlagda. 

3. Effektiva och miljövänliga avlopp.  
Enskilda och kommunala avlopp ska vara godkända enligt miljöbalken och styrande 
förordningar. De ska vara effektiva i rening och upptag av gödande ämnen. 

4. Hållbar förtätning före utbredning vid exploatering och nybyggnation  

Vid exploatering ska skyddsvärda naturområden, god jordbruksmark, strand‐ och 

kustvärde, samt kulturarv i ett brett perspektiv särskilt skyddas. Kulturarv i ett brett 

perspektiv innefattar allt från kulturbyggnader till ängsmarker.  

5. Minskad användning av naturfrämmande och hälsovådliga ämnen.  
Miljömärkta produkter ska väljas och detta ska ske i upphandlingsskedet. En 
inventering av kemikalier och farliga ämnen ska genomföras inom alla kommunens 
verksamheter.  
En plan ska också upprättas för hur dessa ska hanteras. 

6. Elektromagnetiska fält från kraftledningar, radio‐ och mobilmaster och 

andra strålkällor får ej överskrida godkända rekommendationer från statliga 

myndigheter.  

Särskild hänsyn ska tas vid förskolor och skolor eller andra platser där barn och unga 

regelbundet vistas i organiserad form. 
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Ordlista och definitioner för Båstads kommuns energi- och miljöprogram: 

 

Bakgrundsnivå – De koncentrationsnivåer som förekommer naturligt i naturen utan 

mänsklig påverkan. 

Biologisk mångfald – variationsrikedomen bland levande organismer i alla miljöer 

(inklusive landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem) samt de ekologiska 

komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan 

arter och av ekosystem (definition från Konventionen om biologisk mångfald, 1993). 

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

organiska föreningar – Organiska föreningar som lätt förångas vid rumstemperatur. 

Har i sig hälso‐ och miljöeffekter och viktigt i bildandet av marknära ozon. 

Fossila bränsle – Energikällor i form av kolväten från äldre geologiska perioder. Dessa 

omfattar främst naturgas, petroleum och kol. 

Habitat – Ett habitat är en miljö där en viss växt‐ eller djurart kan leva. Bara för att 

miljön finns innebär det inte att arten finns där, men avsaknaden av miljö innebär alltid 

att arten inte finns. 

Hävd – När man hävdar mark innebär detta att man stör växtligheten genom till 

exempel djurbete eller slåtter. 

Kustbiotop – En biotop är en typ av omgivning, med naturliga gränser, där vissa växt‐ 

eller djursamhällen hör hemma, den utgör alltså artens habitat. En kustbiotop är till 

exempel en strandäng eller strandklippor. 

Marknära ozon – Ozon som bildas nära markytan och är skadligt för växter och djur. 

Bildas bland annat när solljus möter bilavgaser, så som kväveoxider och lättflyktiga 

organiska föreningar. 

Naturfrämmande ämnen – Ett ämne som är nyskapat av människan eller vars 

förekomst i naturen helt beror på människa. 

Skyddszon – En permanent vegetationsbevuxen remsa längs ett vattendrag eller en 

sjökant för att minska utrinningen av gödande ämnen och för att gynna den biologiska 

mångfalden. Riktlinjen brukarvara 6 meters bredd. 

VOC – Flyktiga organiska föreningar. 

Övergödning – Halten av växtnäringsämnen är på nivåer som är högre än 

bakgrundsnivåerna. Vanligtvis pratar man om kväve och fosfor i 

övergödningssammanhang. 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-09-06 1 av 1 

 

 

KS § 205  Dnr KS 000475/2017 - 700 

Reviderat vård- och omsorgsprogram 

 
Beskrivning av ärendet Beredningen för välfärd och kultur har på uppdrag av kommunfullmäktige 

utarbetat grunden för Vård- och omsorgsprogrammet 2013. Programmet har 
setts över och reviderats av en tillfällig beredning. Syftet med programmet är 
att presentera den politiska viljeinriktningen för vård och omsorgsarbetet i 
Båstads kommun. Kommunfullmäktige har den 21 juni 2017, § 131, beslutat  
att återremittera ärendet.    

 
Underlag till beslutet Reviderat vård- och omsorgsprogram, daterat 2017-08-14.   
     
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

1. Bilagt förslag till reviderat vård- och omsorgsprogram för Båstads kommun 
antas. 

2. Programmet utvärderas och revideras senast år 2025.   
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2017-08-14 

 

Översyn och revidering av vård- och omsorgs-               

program 2017 att gälla till 2025 

 

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 idéer, 

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. 

  

55



2 
 

Innehållsförteckning      sida 2 

 

Del 1 - Inledning      sida 3 

Bakgrund       sida 3 

Övergripande nationella mål och inriktning    sida 3 

Övergripande mål och värdegrunder för Båstads kommun   sida 4 

Förändringar i befolkningssammansättningen och framtida behov   sida 4 

Insatser inom Vård och omsorg    sida 6 

Planering, genomförande och uppföljning av programmet  sida 6 

 

Del 2 - Båstads kommuns inriktningsmål för vård och omsorg   sida 7 

Vård‐ och omsorgstagare      sida 7 

Vård‐ och omsorgsverksamhet     sida 8 

Boende och närmiljö      sida 9 

Kompetens       sida 10 

Kvalitet       sida 10 

 

Del 3 - Begreppsdefinitioner     sida 11 

Länklista       sida 13 

  

56



3 
 

Del 1 - Inledning 

Bakgrund 

Båstads kommun ska vara en bra kommun om man som kommuninvånare behöver vård och 

omsorg. Man ska känna trygghet, gemenskap och delaktighet. Rätten att välja och möjlighet till 

självbestämmande är viktigt. 

Det övergripande syftet med Vård‐ och omsorgsprogrammet är att skapa målsättningar för den 

utveckling som kommunen vill se för våra kommuninvånare, d v s vad som ska nås. Detta 

innebär insatser av förebyggande karaktär i syfte att utveckla det generella samhällsstödet. 

De som har behov av vård och omsorg ska ha möjlighet att leva och bo under trygga 

förhållanden samt kunna erbjudas insatser och stöd från kommunen. När det gäller barn och 

ungdomar ska Båstads kommun skapa förutsättningar så att dessa växer upp under trygga och 

goda förhållanden. 

Beredningen för välfärd och kultur tog på uppdrag av kommunfullmäktige fram ett Vård‐  

och omsorgsprogram 2013 ‐ 2020 för Båstads kommun. En tillfällig beredning fick 2017 i 

uppdrag att revidera programmet och det reviderade programmet ska gälla till 2025. 

Programmet utgör kommunens övergripande politiska styrdokument för utvecklingen och 

inriktningen av vård och omsorg och ska vara styrande i respektive nämnds nämndsplan. 

Vård‐ och omsorgsprogrammet ska revideras/utvärderas om fullmäktige så beslutar,  

eller senast 2025. 

Övergripande nationella mål och inriktning 

Socialtjänstlagens omsorg om äldre inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och 

känna välbefinnande (värdegrund) (SoL 2001:453, SFS 2010:427). Det innebär att: 

 kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, 

 kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende, 

 bemötas med respekt, 

 ha tillgång till god vård och omsorg. 

De nationella målen som berör funktionsnedsättning och funktionshinder är: 

 en samhällsgemenskap med mångfald som grund, 

 att samhället utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt 

delaktiga i samhällslivet, 

 jämlikhet i levnadsvillkor för individer med funktionshinder i alla åldrar. 

Det politiska arbetet som berör funktionsnedsättning och funktionshinder ska därför 

inriktas på att: 

 identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för människor med 

funktionshinder, 

 förebygga och bekämpa diskriminering mot personer med funktionshinder, 

 ge barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning förutsättningar för 

självständighet och självbestämmande. 

Det är varje kommuns uppgift att omsätta de övergripande målen i lokala mål. 
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Övergripande mål och värdegrunder för Båstads kommun 

Vården och omsorgen i Båstads kommun ska präglas av värdighet, trygghet och gemenskap. 

Våra värdegrunder kan sammanfattas enligt följande: 

 Våra vård‐ och omsorgstagare ska känna trygghet, meningsfullhet, välbefinnande, 

livskvalitet och mötas med värdighet utifrån sina individuella behov, egenansvar, 

delaktighet och självbestämmande. 

 Närstående och frivilliga är en viktig del i verksamheten. Närståendes behov av stöd 

ska uppmärksammas. 

 Varje medarbetare har ansvar för att bidra till att verksamheten utvecklas och håller 

kvalitet genom sin professionella arbetsinsats och sitt förhållningssätt. 

 Verksamheten ska präglas av trygghet, kompetens och utveckling samt en helhetssyn 

utifrån medarbetarnas och vård‐ och omsorgstagarens ansvar och delaktighet. 

Förändringar i befolkningssammansättningen och framtida behov 

Svenska folket blir, i likhet med befolkningen i hela västvärlden, allt äldre. Medellivslängden 

ökar till följd av bättre levnadsförhållanden och medicinska framsteg. Efter hand som 

40‐talisterna blir runt 80 år (runt år 2020) kommer behovet av offentlig service och 

tillgänglighet att öka. 

I genomsnitt erhåller 2% av Båstads kommuns befolkning mellan 65‐79 år hemtjänst i ordinärt 

boende. För Sverige är nivån 2,7%. I genomsnitt erhåller 18,9% av Båstads kommuns befolkning, 

äldre än 80 år hemtjänst i ordinärt boende. För Sverige är nivån 20,2%. 

Tabellen nedan visar antalet personer som i framtiden beräknas vara i behov av hemtjänst i 

Båstads kommun. Tabellen visar antal personer utifrån aktuell nivå i Båstad och antal personer 

i Båstad utifrån Sveriges nivå. Beräkningen är gjord utifrån den demografi som råder. 

 
       

Hemtjänst 

 Båstad Sverige Båstad Sverige 

 
 År 

 

Antal personer 

65‐79 år 

 

Antal med 

hemtjänst 

Antal med 

hemtjänst om 

nationell nivå 

 

Antal personer 

80+ år 

 

Antal med 

hemtjänst 

Antal med 

hemtjänst om 

nationell nivå 

2016 3 240 65 87 1 156 218 233 

2017 3 264 65 88 1 209 228 244 

2018 3 290 66 89 1 246 235 252 

2019 3 293 66 89 1 282 242 259 

2020 3 284 66 89 1 342 254 271 

2021 3 300 66 89 1 380 261 279 

2022 3 248 65 88 1 479 280 299 

2023 3 206 64 87 1 585 300 320 

2024 3 163 63 85 1 678 317 339 

2025 3 111 62 84 1 770 335 358 
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I genomsnitt erhåller 0,6% av Båstads kommuns befolkning mellan 65‐79 år särskilt boende.  

För Sverige är nivån 1,1%. I genomsnitt erhåller 8,2% av Båstads kommuns befolkning äldre  

än 80 år särskilt boende. För Sverige är nivån 13,1%. 

Tabellen visar antalet personer som i framtiden beräknas vara i behov av särskilt boende i 

Båstads kommun. Tabellen visar antal personer utifrån aktuell nivå i Båstad och antal personer  

i Båstad utifrån Sveriges nivå. Beräkningen är gjord utifrån den demografi som råder. Platser för 

korttidsvård ingår inte i beräkningen. 

 
       

Särskilt boende 

 Båstad Sverige Båstad Sverige 

 

År 

 

Antal personer 

65‐79 år 

 

Antal särskilt 

boende 

Antal med 

särskilt boende 

om nationell nivå 

Antal 

personer 

80+ år 

 

Antal särskilt 

boende 

Antal med 

särskilt boende 

om nationell nivå 

2016 3 240 19 36 1 156 95 151 

2017 3 264 20 36 1 209 99 158 

2018 3 290 20 36 1 246 102 163 

2019 3 293 20 36 1 282 105 168 

2020 3 284 20 36 1 342 110 176 

2021 3 300 20 36 1 380 113 181 

2022 3 248 19 36 1 479 121 194 

2023 3 206 19 35 1 585 130 208 

2024 3 163 19 35 1 678 138 220 

2025 3 111 19 34 1 770 145 232 

 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

Ålder Båstad Riket 
0-22 20 20 910 
23-64 39 44 564 
65- 8 5 930 
Summa 67 71 404 
Andel av befolkningen 0,46% 0,71% 
 

Båstads kommun har en lägre andel personer med insatser enligt LSS än medelvärdet för 

Sverige. En av anledningarna kan vara att unga funktionsnedsatta följer samma mönster 

som andra ungdomar. Inflyttningen till större tätorter och storstäder har ökat och trenden  

går mot fortsatt urbanisering. 

Kognitiv sjukdom 

I Sverige beräknas ca 25 000 personer varje år insjukna i kognitiv sjukdom. En siffra som 

kommer att stiga i takt med att den äldre befolkningen ökar i antal om dagens befolknings-

prognoser slår in och inget botemedel utvecklas. Båstad har en generellt högre medelålder  

och därav en större andel personer med demenssjukdom eftersom åldern är en stor riskfaktor 

för att utveckla kognitiva sjukdomar. 
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Insatser inom Vård och omsorg 

Alla insatser som genomförs inom Vård och omsorg ska, enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen 

om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), föregås av så kallade myndighetsbeslut. 

Insatser enligt hälso‐ och sjukvårdslagen (HSL) regleras av Hälso‐ och sjukvårdslagen och de 

överenskommelser som finns mellan Skånes kommuner och Region Skåne och föregås inte av ett 

myndighetsbeslut. Vid inträffat olycksfall, sjukdom eller motsvarande ska den enskilde erbjudas 

en samordnad vårdplanering. Detta för att den enskilde ska kunna ansöka om stöd enligt 

Socialtjänstlagen, Hälso‐ och sjukvårdslagen och Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade. Insatser, ansökan mm dokumenteras i en vårdplan. 

 

Insatser inom kommunens vård och omsorg initieras genom att: 

 kommuninvånaren ansöker själv och/eller genom god man, om insatser  

enligt SoL och LSS. 

 kommunen får in anmälan, där man uttrycker oro för kommuninvånare där det kan 

behövas insatser, en så kallad ”orosanmälan”. Den enskilde kontaktas och en eventuell 

ansökan från den enskilde eller dennes juridiska företrädare behandlas. 

Ansökan ger upphov till en individuell behovsbedömning, som genomförs som en dialog 

mellan biståndshandläggaren och den som har ansökt. En bedömning av behov enligt SoL eller 

LSS syftar till att bedöma den enskildes möjligheter till att uppnå skälig levnadsnivå, respektive 

goda levnadsvillkor i sin livsföring. Beslut enligt SoL och LSS kan bestå av flera insatser. 

Efter beslut om bistånd, enligt SoL, eller insatser, enligt LSS, ska en individuell 

genomförandeplan upprättas som beskriver hur biståndet/insatserna ska genomföras. 

Genomförandeplanen är en avgörande del av den sociala dokumentationen inom omsorgen  

av äldre och funktionshindrade. Planen är individuell och en överenskommelse mellan brukaren 

och verksamheten om hur stödet ska utformas utifrån de insatser som beviljats. 

 

Planering, genomförande och uppföljning av programmet 

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

omsorgsarbetet i Båstads 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 verksamhetsområden genom så kallade verksamhetsplaner. I samband med 

kommunens årsredovisning följs programmet upp. Kommunfullmäktige utvärderar  

programmet och beslutar när det ska revideras, dock senast år 2025. 
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Del 2 - Båstads kommuns inriktningsmål för vård och omsorg 

Inriktningsmål: 

Vård- och omsorgstagare 

Våra vård‐ och omsorgstagare ska känna trygghet, meningsfullhet, välbefinnande, livskvalitet 

och mötas med värdighet utifrån sina individuella behov. Därför är det mycket viktigt med ett 

ömsesidigt, respektfullt bemötande inom vård‐ och omsorgsverksamheten. 

Ett antal kommuninvånare kommer från andra kulturer och miljöer. Därför är det viktigt att 

planera för och möta de särskilda behov som finns eller kan komma att uppstå och samtidigt 

motverka utanförskap. 

En viktig uppgift är att underlätta för individens egen planering och ansvarstagande inför sitt 

åldrande och/eller utifrån dennes sociala miljö och/eller funktionsnedsättning. 

För Båstads kommun innebär detta att vård- och omsorgstagaren: 

 blir bemött med respekt och värdighet. 

 har inflytande över när och hur man får sin hjälp, samt att stödet är flexibelt och snabbt 

kan anpassas när och om behoven förändras. 

 får stöd för att utöva sina intressen, så att vardagen känns meningsfull och att det sker 

som en aktiv gemenskap med andra. 

 som yngre och med funktionsnedsättning bereds möjlighet till en adekvat och 

meningsfull sysselsättning/daglig verksamhet och ett självständigt liv. 

 delges information som berör åldrandet, egen funktionsnedsättning, vikten av att ta 

hänsyn till egen hälsa och livssituation samt säkerhet och trygghet. 
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Inriktningsmål: 

Vård- och omsorgsverksamhet 

Kommunens insatser ska ge möjlighet att stärka och ta till vara vård‐ och omsorgstagarens 

resurser så att man kan leva ett så självständigt liv som möjligt med god livskvalitet. 

För Båstads kommun innebär detta att: 

 vård‐ och omsorgsverksamheten ska ha ett individanpassat arbetssätt och genom 

ständigt utvecklingsarbete kunna möta våra vård‐ och omsorgstagares behov med  

hög kvalitet. 

 aktivt följa utvecklingen av olika behandlingsmetoder för att ge personer med kognitiv 

nedsättning vård med hög kvalitet och tidigt kunna möta den enskildes behov. 

 fortsätta arbetet med att skapa en hälso‐ och sjukvård av hög kvalitet där tydliga 

ansvarsgränser och utvecklande samverkansrutiner bidrar till att skapa smidiga och 

effektiva övergångar mellan kommunens och Region Skånes ansvarsområden. 

Samverkansrutinerna och ansvarsfördelningen ska syfta till att alltid ha vård‐  

och omsorgstagarens bästa i fokus och arbeta med förebyggande hälsoarbete. 

 fortsätta arbetet med att följa, införa och använda modern teknik som underlättar 

vardagen för såväl vård- och omsorgstagare som medarbetare. 

 fortsätta arbetet med att öka tryggheten i vård‐ och omsorgsmottagarnas olika boenden. 

 det finns enkel och tydlig information över vart vård‐ och omsorgstagaren kan vända sig 

för att få information om vilka rättigheter och skyldigheter man har då man är i behov av 

stöd och hjälp. Information bör även finnas tillgänglig på ett antal andra utvalda språk. 

 arbeta aktivt med information om vård‐ och omsorgsverksamheten så att den 

verksamhet som genomförs blir väl känd för kommuninvånarna/blivande vård‐  

och omsorgstagare. 

 inom ramen för det förebyggande hälsoarbetet arbeta aktivt med utveckling av stöd  

till närstående. Närstående är en viktig resurs och samarbetspartner. 

 utveckla och fördjupa samarbetet med aktuella föreningar, stöd‐ och frivillig-

organisationer, så att äldre personer och personer med psykosocial ohälsa eller med 

funktionsnedsättning kan ges möjlighet till att skapa och/eller behålla sociala nätverk, 

vilket bidrar till att skapa meningsfulla inslag i vardagen. 
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Inriktningsmål: 

Boende och närmiljö 

Gruppen äldre kommer inom de närmaste decennierna att bli större och behovet av vård och 

omsorg förväntas öka. Samtidigt förväntas morgondagens äldre och personer med funktions- 

nedsättning ha ökade krav på ett mer varierat och bättre anpassat utbud av produkter och 

tjänster. I slutet av perioden beräknas den största ökningen av antalet äldre kommun- 

invånare (över 65 år) bli i kommunens sydvästra del. 

I Båstads kommun kan kommuninvånarna leva och bo självständigt i bra bostäder. 

Bostadsmarknaden i kommunens samtliga tre kommundelar inriktas mot ett allsidigt 

bostadsutbud med god tillgänglighet samt blandade upplåtelseformer som är lämpade för alla. 

Bostäder och miljöer anpassas i största utsträckning till att möjliggöra boende även för personer 

med funktionsnedsättning och bör ha tillgång till social och allmän service samt 

kommunikationer. 

För Båstads kommun innebär detta att: 

 medverka till att vård‐ och omsorgstagare kan bo kvar i ordinärt boende med bibehållen 

livskvalitet. 

 planera utemiljö, bostäder, kommunikationer, offentliga mötesplatser och lokaler så att 

de är tillgängliga. 

 efter beräknat behov planera, bygga och anpassa vård‐ och omsorgsboende med 

tillhörande övriga lokaler så att de är väl anpassade och bidrar till en modern  

vård‐ och omsorgsverksamhet med kvalitet. 

 utveckla, bygga alternativt iordningställa ändamålsenliga bostäder för personer med 

funktionsnedsättning som omfattas av LSS och som har behov av och beviljats ett boende 

enligt LSS. 

 efter behov planera, iordningställa alternativt bygga trygghetsbostäder för äldre 

kommuninvånare i kommundelarna. Kan inte detta ske genom bostadsföretag på 

marknaden säkerställs detta genom ägardirektiv till Båstadhem AB. 

 uppmuntra entreprenörer till att bygga seniorbostäder där efterfrågan finns och på 

platser där eventuellt stöd kan samordnas med andra vård‐ och omsorgsresurser samt 

övrig allmän service. 

 bevaka utvecklingen av färdtjänst/kollektivtrafik och infrastrukturfrågor för att främja 

tillgänglighet och möjligheten till anpassade och goda allmänna kommunikationer. 
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Inriktningsmål: 

Kompetens 

Vård och omsorg omfattar många områden och det behövs flera olika yrkesgrupper. Det krävs 

yrkesskicklighet, empati och social förmåga för samtliga medarbetare inom Vård och omsorg. 

Det är av största vikt att all personal på alla nivåer får möjlighet till vidarutveckling för att de  

ska växa i sin yrkesroll och höja verksamhetens kompetens och kvalitet. 

För Båstads kommun innebär detta att: 

 utveckla och införa en personal‐ och kompetensförsörjning som ger möjlighet att 

flexibelt kunna möta de olika behoven av insatser inom vård‐ och omsorgsverksamheten. 

 öka kunskapen kring kognitiva och åldrandets sjukdomar och dess olika vård‐ och 

behandlingsmetoder. 

 utveckla och använda varje medarbetares kompetens för att möjliggöra beslut långt ut 

i organisationen. 

 arbeta aktivt för att utveckla och behålla den lokala certifierade vårdutbildningen 

(Båstads Vård‐ och omsorgscollege). 

 

Inriktningsmål: 

Kvalitet 

Ständigt utvecklingsarbete är nödvändigt för en modern vård‐ och omsorgsverksamhet.  

För att utveckla, stärka och säkra att vården ges på ett betryggande sätt ska verksamheten 

dokumenteras och följas upp. En väl fungerande hantering av synpunkter är en viktig 

del i kvalitetsförbättringsarbetet. 

För Båstads kommun innebär detta att: 

 fortsätta och intensifiera det förebyggande arbetet för att förhindra bland annat 

fallolyckor, trycksår, undernäring, ohälsa i munnen samt användningen av  

olämpliga läkemedel. 

 fortsätta utveckla mötesplatser för goda relationer, delaktighet och social gemenskap. 

Välkomna frivilliga och intresseföreningar. 

 fortsätta arbeta med viktiga faktorer såsom kontinuitet, kompetens och kommunikation 

för att öka trygghet och förhindra ensamhetskänsla. 

 den mat som serveras i kommunens regi ska vara miljövänlig, hälsosam och 

näringsriktig. 

 all personal är skyldig att avvikelserapportera. Detta ska ske inom alla verksamheter i 

vård och omsorg. Avvikelsehanteringen är ett sätt att kvalitetssäkra verksamheten. 

 resultaten från Vård och omsorgs synpunktshantering, kvalitetssäkringar och andra 

utvärderingar redovisas kontinuerligt till berörd nämnd, verksamhetsansvariga och 

personal inom vård och omsorg. 

 det ska finnas den tid och utrustning som krävs för att ett uppdrag ska kunna utföras 

på ett professionellt sätt. 
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Del 3 ‐ Begreppsdefinitioner 

Anhörig 

En person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna. 

Behovsbedömning 

Behovsbedömning görs utifrån en ansökan som har inkommit skriftligt/muntligt eller på annat 

sätt från den enskilde och/eller dennes juridiska företrädare. Behovet och rätten till stödet 

handläggs enligt SoL och/eller LSS. Skälighetsbedömning görs utifrån skälig levnadsnivå (SoL) 

eller utifrån goda levnadsvillkor, enligt LSS. 

Bostadsanpassning 

Anpassning av bostad för personer som på grund av funktionshinder har svårigheter att klara 

livsföringen i eget boende utifrån bostadens karaktär. 

Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS § 9.9 

Bostad med särskild service innefattar både gruppbostad eller bostad med särskild service.  

Båda boendeformerna innebär stöd gällande omvårdnad och fritid. 

Genomförandeplan 

En plan gällande beviljat stöd enligt SoL eller LSS som görs tillsammans med den enskilde. 

Genomförandeplanen gäller för ”hur” stödet ser ut utifrån den enskildes perspektiv.  

En genomförandeplan gäller tills en ny skrivs eller stödet upphör. 

Hemsjukvård 

Läkare på primärvårdnivå ska godkänna all överföring till den kommunala hemsjukvården.  

I ordinärt boende styrs den av tröskelprincipen. I vård‐ och omsorgsboendena har kommunen 

ansvaret för hälso- och sjukvården förutom för den vård som förmedlas av läkare. Förskrivning 

av vissa hjälpmedel är en del av det kommunala ansvaret. Förskrivning av hjälpmedel följer ej 

tröskelprincipen (läs mer nedan). 

Hemvård (tidigare Hemtjänst) 

Stöd och hjälp i ordinärt boende är insatser för att möjliggöra för den enskilde att bo hemma och 

ha kontakt med andra. Hemvård innehåller såväl personlig omvårdnad, serviceinsatser och 

insatser för att stimulera social kontakt och aktivering för en aktiv meningsfull tillvaro i 

gemenskap med andra. Insatsen ska göra det möjligt för den enskilde att känna trygghet i den 

egna bostaden och tillgodose de behov den enskilde inte kan få tillgodosett på annat sätt. 

Hälso‐ och sjukvårdslagen (HSL) 

Lagen talar om hur hälso‐ och sjukvårdsverksamhet ska organiseras och bedrivas och gäller för 

samtliga vårdgivare. Med hälso‐ och sjukvård avses åtgärder för att medicinskt förebygga, 

utreda och behandla sjukdomar och skador, samt sjuktransporter och omhändertagande av 

avlidna. 

Kontaktman 

Ett uppdrag som en person har utifrån sin anställning som vård‐ och omsorgspersonal. 

I ett kontaktmannaskap ingår samordning av beviljat stöd eller insatser. En kontaktman ska 

helst vara en person i personalgruppen som har mest och mer ingående kontakt med den 

enskilde. 
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Korttidsboende 

En boendeform inom vård‐ och omsorgsboende som under kortare tid används vid övergående 

stödbehov. Målet är att återgå till ordinärt boende. Kan även användas i väntan på 

vidareutredning av vård‐ och omsorgsbehov eller för växelvård för att avlasta närstående i 

omvårdnadsarbetet. För korttidsboende krävs en ansökan, behovsbedömning och ett 

myndighetsbeslut. 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga 

funktionshinder goda levnadsvillkor, Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. 

LSS ger rätt till tio insatser för särskilt stöd och särskild service. LSS är ett komplement till andra 

lagar och innebär inte någon inskränkning i de rättigheter som andra lagar ger. 

Närstående 

Närstående är en person som den enskilde anser sig ha en nära relation till. 

Ordinärt boende 

Boende i vanliga flerbostadshus, egna hem eller liknande. 

Parboende 

För den som har beviljats bistånd i form av vård‐ och omsorgsboende ska det anses ingå i en 

skälig levnadsnivå att kunna fortsätta sammanbo med sin make eller sambo, under förutsättning 

att paret dessförinnan varaktigt har bott tillsammans. Första stycket gäller oavsett om maken 

eller sambon har behov av ett sådant boende. 

Seniorbostäder  

Används som samlingsbegrepp för alla varianter av mellanboendeformer, d v s seniorbostäder, 

plusboenden, bogemenskaper, kooperativ etc, som ingår i det ordinära bostadsbeståndet. 

Sådana bostäder utmärks av god tillgänglighet, tillgång till gemensamhetslokaler och krav på att 

de boende måste ha uppnått en viss ålder för att få flytta in. Seniorbostäder kan upplåtas som 

hyresrätt, bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt. I bostadsrätter kan maxålder förekomma. 

Socialtjänstlagen (SoL) 

Samhällets socialtjänst främjar människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i 

levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten ska frigöra och utveckla 

enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten ska bygga på respekt för människornas 

självbestämmanderätt och integritet. 

Särskilt anpassad bostad för vuxna enligt LSS § 9.9 

Särskilt anpassad bostad innebär inga stödinsatser gällande vård och omsorg. Bostaden kan  

ses som en anpassad bostad som kommunen har tagit fram på grund av den enskildes behov 

av särskilt utformad bostad. 

Trygghetsboende 

Ett trygghetsboende är inte ett vård‐ och omsorgsboende utan ett ordinärt boende med en 

utökad service som trygghetsvärd/värdinna och vissa gemensamma utrymmen/funktioner  

som ingår i hyresavgiften. Lägenheterna är planerade så att det är möjligt att bo kvar om man 

får en funktionsnedsättning som kräver hjälpmedel för förflyttning. Trygghetsbostäder kan 

upplåtas som hyresrätt, bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt. 
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Tröskelprincipen 

Innebär att om patienten själv, eller med hjälp av assistans/ledsagare, kan ta sig till av regionen 

finansierad primärvård så har regionen vårdansvaret. 

Vård‐ och omsorgsboende 

En boendeform för service och omvårdnad för människor med behov av särskilt stöd. Vid dessa 

kan service och vård förekomma dygnet runt. Kommunerna har ansvar för såväl sociala som 

medicinska insatser, förutom sådana som ges av läkare. För att kunna bo i ett vård‐ och 

omsorgsboende krävs en behovsbedömning och ett beslut från kommunen. För att tillgodose 

vård‐ och omsorgstagarens behov kan vård‐ och omsorgsboendena ha olika inriktningar. Det 

kan vara inriktning mot kognitiva (demens) sjukdomar, somatiska (kroppsliga) sjukdomar eller 

andra specifika behov som kräver särskild omvårdnad och kompetens. 

Ärendegång vid synpunktsärende 

Synpunkter och klagomål kan lämnas muntligt eller skriftligt till all personal inom Vård och 

omsorg. Endast negativa synpunkter/klagomål handläggs medan positiva synpunkter tas tillvara 

som goda exempel. I handläggningen ingår en utredning av synpunkten/klagomålet där 

lärdomar dras och förbättringsförslag tas fram. Vård- och omsorgsnämnden informeras  

genom en sammanställning en gång om året. 

 

 

Länklista 

Båstads kommun 

Vångavägen 2 

269 80 Båstad 

0431-770 00 

www.bastad.se - bastads.kommun@bastad.se 

Socialstyrelsen 

www.socialstyrelsen.se - socialstyrelsen@socialstyrelsen.se  

Sveriges Kommuner och Landsting 

www.skl.se - info@skl.se 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-09-06 1 av 1 

 

 

KS § 209  Dnr KS 001558/2015 - 460 

Svar på motion - Skolbusstrafik 

 
Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen har återremitterat motionerna kring kompisåkning/ 

syskonåkning med inriktning att kunna lösa problematiken, så att 
kompisåkning och syskonåkning ska kunna bli aktuellt. När det gäller 
kompisåkning handlar det om elever som normalt inte har rätt till skolskjuts 
ska kunna åka med skolskjutsberättigad elev hem. När det gäller syskonåkning 
handlar det om yngre syskon som efter fritids ska kunna åka hem tillsammans 
med ett äldre syskon, då det äldre syskonet slutar skolan.   

 
Underlag till beslutet Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2017-06-13, § 52, med tillhörande 

tjänsteskrivelse från utredare/skolexpert Henrik Wagersten, daterad  
2017-05-09. Inkommen motion från Socialdemokraterna.   

 
Arbetsutskottets 
förslag Syskonåkning/kompisåkning ska testas under en begränsad tid av en termin. 
 
Notering Helena Stridh (BP) avstår från att delta i beslutet. 
 
Yrkanden Ingela Stefansson (S): Syskon och kompisåkning testas under ett år och sedan 

utvärderas. 
 
 Inge Henriksson (BP): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Propositionsordning Efter framställd proposition på yrkandena ovan finner ordföranden att 

kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag.      
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

Syskonåkning/kompisåkning ska testas under en begränsad tid av en termin.   
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Utbildningsnämnden 2017-06-13 14 av 25 

Bl -STADS l<OMflvf .', J 
Kommunstyrelsoo 

UN § 52 Dnr UN 000696/2016 - 460 2017 -06- 21 
.~S:S.~~0'5.~ 
~~.~S.:; ... ~~s-;. . Motion - Skolbusstrafik 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen har återremitterat motionerna kring 
kompisåkning/syskonåkning med inriktning att kunna lösa problematiken, så 
att kompisåkning och syskonåkning ska kunna bli aktuellt. När det gäller 
kompisåkning handlar det om elever som normalt inte har rätt till skolskjuts 
ska kunna åka med skolskjutsberättigad elev hem. När det gäller syskonåkning 
handlar det om yngre syskon som efter fritids ska kunna åka hem tillsammans 
med ett äldre syskon, då det äldre syskonet slutar skolan. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från utredare/skolexpert Henrik Wagersten daterad 2017-05-
09 (se bilaga) 
Motion - skolbusstrafik (se bilaga) 

Förvaltningens förslag 1. Avslå motionerna kring kompis- och syskonåkning. 

Föredragande Henrik Wagersten, utredare/skolexpert, föredrar ärendet. 

Yrkanden Helena Stridh (BP) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Stefan Olsson (C) yrkar följande: 

Syskonåkning/kompisåkning ska testas under en begränsad tid av en termin. 

Mats Lundberg (L), Susanne Jung (M), Linda Ivarsson (M), Ingrid Zäther (S), 
Marie-Louise Nilsson (BP), Kerstin Johansson (BP) yrkar bifall till Stefan 
Olssons yrkande. 

Propositionsordningar Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar 
enligt Stefan Olssons yrkande. 

Beslut Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Syskonåkning/kompisåkning ska testas under en begränsad tid av en termin. 

juste randes signaturer Utd ragsbes tvrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-05-09 
Handläggare: Henrik Wagersten 

Dnr: 
KS 000428/2016-460 
KS 001558/2015-460 

Till: Utbildningsnämnden 

Beslutet ska ll expedieras till: 
Skolskjutsansvarige 

Tjänsteskrivel se 

Ärende kompisåkning och syskonåkning dnr: 
KS 000428/2016-460, KS 001558/2015-460 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Kommunstyrelsen har återremitterat tjänsteskrivelser kring kompisåkning och syskonåkning 
med inriktning att kunna lösa problematiken, så att kompisåkning och syskonåkning ska kunna 
bli aktuellt. När det gäller kompisåkning handlar det om att elever som normalt inte har rätt till 
skolskjuts ska kunna åka med skolskjutsberättigad elev hem. När det gäller syskonåkning 
handlar det om yngre syskon som efter fritids ska kunna åka hem tillsammans med ett äldre 
syskon, då det äldre syskonet slutar skolan. 

Bakgrund 
I tjänsteskrivelser från tidigare skolchefBirgitte Dahlin lades fram förslag till beslut att avslå 
motioner från centerpartiet och social.demokraterna om kompisålming respektive kompisåk
ning/syskonåkning med huvudmotiveringen att det strider mot Kommunallagen kap 2 § 2. 
Kommunstyrelsen beslöt inte enligt förslaget, utan återremitterade frågan till handläggare. I 
samband med detta föreslogs att kontakt med kommuner runt omkring närområdet skulle tas 
för att se hur de löst frågan om kompisåkning och syskonålming. 

Aktuellt 
Information inhämtad från Hallands skoljuridiska nätverk, och handläggare i Lunds kommun, 
Halmstads kommun, Laholms kommun, Falkenbergs kommun, Helsingborgs kommun och 
Svalövs kommun. I de kommuner som har kompisåkning ses det som problematiskt, av främst 
juridiska skäl även om det inte är prövat juridiskt. I andra hand nämns även organisatoriska 
och praktiska skäl. I några av Hallands kommuner har koinpisåkning förekommit, men möjlig
heten har tagits bort det sista året. Syskonåkning förekommer inte, då det i sig innebär en dis
kriminering. Svalövs kommun har löst detta problem och KomL 2§2 genom att låta alla kom
muninvånare att i mån av plats åka skolbuss, detta har dock skapat nya problem för elevernas 
trygghet. 

Övervägande/framtid 
Utredare kan efter att ha rådfrågad skoljurister, kommunrepresentanter när det gäller skol
skjutsfrågor inte se att det finns juridiskt hållbara skäl för att bevilja kompisåkning och/eller 
syskonåkning, då detta inte handlar om skolskjuts utan skulle vara en fri nyttighet med in
byggd diskriminering. Det är sannolikt att ett beslut om införande av kompis- och syskonåk-
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ning skulle överklagas med inhibition av beslut. Handläggare välkomnar en juridisk prövning 
för alt säkerställa rättsläget. 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att: 

1. Avslå ärendena kring kompis- och syskonåkning. 

/))v 
Henrik Wagersten 
Utredare/skolexpert 
Barn &skola 

ll 
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.-:,a 
·Q~· e socialdemokraterna 

Motion - skolbusstrafik 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

~ 2015 -12- 0 1 
Dnr .. S~ ... ~~ ... $..~ ~ 
~S;.\$. -: .. ~.{.;.S>. ..... 

Enligt kommunens skolskjutsreglemente kan endast barn som har rätt till skolskjuts åka med i kom
munens skolbussar och då i samband med skoldagens början eller slut. 

När det finns flera barn i familjen är det vanligt att det yngsta barnet slutar tidigast och då går till fri
tidsverksamheten. När sen det äldre barnet slutar skoldagen vill föräldrarna att det äldre barnet ska 
hämta det yngre barnet på fritids och att barnen sen ska åka hem tillsammans i skolbussen. Proble
met är då att det yngre barnet ej kan åka med bussen då man endast kan åka med skolskjutsen i an
slutning till skoldagens slut och ej efter att man tillbringat någon timme på fritids. 

Under höstterminen i år har barn och föräldrar som bor utanför kommunens tätorter också upplevt 
det som ett problem att kamrater till barnen inte kan åka med i skolskjutsarna om kamraten ej är be
rättigad till skolskjuts. 

För att komma tillrätta med dess olägenheter för föräldrarna och dessutom minska bilberoendet i 
kommunen vill Socialdemokraterna 

Att man så snart det är möjligt inlemma skolskjutsverksamheten i den övriga kollektivtrafiken så 
att alla mot avgift kan nyttja skolbussarna. 

Att man i avvaktan på detta ändrar skolskjutsreglementet så att syskon där båda är skolskjutsbe
rättigade kan åka hem tillsammans även om ett av barnen mellanlandat på fritids. 

72



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-09-06 1 av 1 

 

 

KS § 208  Dnr KS 000428/2016 - 460 

Svar på motion - Skolskjutsar och kamrater 

 
Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen återremitterade 2017-02-01, § 46 och 47, motionerna kring 

kompisåkning/syskonåkning med inriktning att kunna lösa problematiken, så 
att kompisåkning och syskonåkning ska kunna bli aktuellt. När det gäller 
kompisåkning handlar det om elever som normalt inte har rätt till skolskjuts 
ska kunna åka med skolskjutsberättigad elev hem. När det gäller syskonåkning 
handlar det om yngre syskon som efter fritids ska kunna åka hem tillsammans 
med ett äldre syskon, då det äldre syskonet slutar skolan. Motionerna var efter 
återremisserna uppe för förnyat beslut i utbildningsnämnden 2017-06-13, § 52 
och 53, där utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 
syskonåkning/kompisåkning ska testas under en begränsad tid av en termin.   

 
Underlag till beslutet Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2017-06-13, § 53, med tillhörande 

tjänsteskrivelse från utredare/skolexpert Henrik Wagersten, daterad  
2017-05-09. Inkommen motion från Centerpartiet.   

 
Arbetsutskottets Syskonåkning/kompisåkning ska testas under en begränsad tid av en termin. 
förslag 
 
Notering Helena Stridh (BP) avstår från att delta i beslutet. 
 
Yrkanden Ingela Stefansson (S): Syskon och kompisåkning testas under ett år och ska 

därefter utvärderas.  
 
 Inge Henriksson (BP): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
  
Propositionsordning Efter framställd proposition på yrkandena ovan finner ordföranden att 

kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag.      
       
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

Syskonåkning/kompisåkning ska testas under en begränsad tid av en termin.    
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Utbildningsnämnden 

UN § 53 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-06-13 

Dnr UN 000664/2016- 460 

Motion - Skolskjutsar och kamrater 

Sida 

15 av 25 

8 t\ :3TADS KOM ~v i '\! 
f<o mmunstyrel3en 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen har återremitterat motionerna kring 
kompisåkning/syskonåkning med inriktning att kunna lösa problematiken, så 
att kompisåkning och syskonåkning ska kunna bli aktuellt. När det gäller 
kompisåkning handlar det om elever som normalt inte har rätt till skolskjuts 
ska kunna åka med skolskjutsberättigad elev hem. När det gäller syskonåkning 
handlar det om yngre syskon som efter fritids ska kunna åka hem tillsammans 
med ett äldre syskon, då det äldre syskonet slutar skol an. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från utredare/skolexpert Henrik Wagersten daterad 2017-05-
09 (se bilaga) 
Motion - skolskjutsar och kamrater (se bilaga) 

Förvaltningens förslag 1. Avslå motionerna kring kompis- och syskonåkning. 

Föredragande Hen rik Wagers ten, utredare/skolexpert föredrar ärendet. 

Yrkanden Helena Stridh (BP) yrkar bifall till förvaltningens förs lag. 

Stefan Olsson (C) yrkar följande: 

Syskonåkning/kompisåkning ska testas under en begränsad tid av en termin . 

Mats Lundberg (L), Susanne Jung (M), Linda lvarsson (M), Ingrid Zäther (S), 
Marie-Louise Nilsson (BP), Kers tin Johansson (BP) yrkar bifall till Stefan 
Olssons yrkande. 

Propositionsordninga r Ordförande ställer försl agen mot varandra och finner att nämnden beslutar 
enligt Stefan Olssons yrkande. 

Beslut Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Syskonåkning/kompisåkning ska testas under en begränsad tid av en termin. 

usterandes si naturer Utd ra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-05-09 
Handläggare: Henrik Wagersten 

Dnr: 
KS 000428/2016-460 
KS 001558/2015-460 

Till: Utbildningsnämnden 

Beslutet skal l expedieras till: 
Skolskjutsansvarige 

Tjänsteskrivelse 
1 (2) 

Ärende kompisåkning och syskonåkning dnr: 
KS 000428/2016-460, KS 001558/2015-460 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har återremitterat tjänsteskrivelser kring kompisåkning och syskonåkning 
med inriktning att kunna lösa problematiken, så att kompisåkning och syskonåkning ska kunna 
bli aktuellt. När det gäller kompisåkning handlar det om att elever som normalt inte har rätt till 
skolskjuts ska kunna åka med skolskjuts berättigad elev hem. När det gäller syskonåkning 
handlar det om yngre syskon som efter fritids ska kunna åka hem tillsammans med ett äldre 
syskon, då det äldre syskonet slutar skolan. 

Bakgrund 
I tjänsteskrivelser från tidigare skolchefBirgitte Dahlin lades fram förslag till beslut att avslå 
motioner från centerpartiet och socialdemokraterna om kompisåkning respektive kompisåk
ning/syskonåkning med huvudmotiveringen att det strider mot Kommunallagen kap 2 § 2. 
Kommunstyrelsen beslöt inte enligt förslaget, utan återremitterade frågan till handläggare. I 
samband med detta föreslogs att kontakt med kommuner runt omkring närområdet skulle tas 
för att se hur de löst frågan om kompisåkning och syskonåkning. 

Aktuellt 
Information inhämtad från Hallands skoljuridiska nätverk, och handläggare i Lunds kommun, 
Halmstads kommun, Laholms kommun, Falkenbergs kommun, Helsingborgs kommun och 
Svalövs kommun. I de kommuner som har kompisåkning ses det som problematiskt, av främst 
juridiska skäl även om det inte är prövat juridiskt. I andra hand nämns även organisatoriska 
och praktiska skäl. l några av Hallands kommuner har koinpisåkning förekommit, men möjlig
heten har tagits bort det sista året. Syskonåkning förekommer inte, då det i sig innebär en dis
kriminering. Svalövs kommun har löst detta problem och KomL 2§2 genom att låta alla kom
muninvånare att i mån av plats åka skolbuss, detta har dock skapat nya problem för elevernas 
trygghet. 

Övervägande/framtid 
Utredare kan efter att ha rådfrågad skoljurister, kommunrepresentanter när det gäller skol 
skjutsfrågor inte se att det finns juridiskt hållbara skäl för att bevilja kompisåkning och/eller 
syskonålming, då detta inte handlar om skolskjuts utan skulle vara en fri nyttighet med in
byggd diskrimin ering. Det är sannolikt att e tt beslut om införande av kompis- och syskonåk-
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ning skulle överklagas med inhibition av beslut. Handläggare välkomnar en juridisk prövning 
för att säkerställa rättsläget. 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att: 

1. Avslå ärendena kring kompis- och syskonåkning. 

,'~~:;;;~ 
Henrik Wagersten 
Utredare/skolexpert 
Barn &skola 

11 
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CENTERPARTIET 

BÅSTAD 

Motion 

BÅSTADS KOMMUN 

~016 -03- 2 2 
~ .. ~S ... ~~>:J~~ ~ 
...... ~ ... . \o.:-.. ~. ~.~ .. 

Skolskjutsar och kamrater 

Centerpartiet är allvarligt oroade över att skolskjutsarna inte tillåter att 
kompisar får åka med på bussarna. 

Skolan, har till uppgift att ge lärdom och skapa förutsättningar för att söka 
lärdom. I detta uppdrag ingår social träning. Här ingår att träffa kamrater 
och skapa ett socialt nätverk och genom gemensamma aktiviteter lära sig 
förstå andra människor och indirekt träna samarbete. 
Centerpartiet ser det som en naturlig förutsättning att elever kan ta 
kamrater med sig i skolskjutsen. 

Det kan inte vara en försäkringsfråga på annat sätt än möjligen prisfråga. 
Kanske krävs en ny upphandling. 

Centerpartiet yrkar 
Att skolskjutsar under kommunens ansvar, om möjligt, tillåter kamrater 
resa med skolskjutsar 
Att reglementet förändras, om så behövs, för att möjliggöra detta 

Båstad 
20160321 

(}/~~·(}~/ 
Gösta Gebauer 

I 0 
Ledamot Kommunfullmäktige 

Ordf Centerpartiet Bastad / . 

(?/ ;! '~f~#tt# 
~CUt ()/~ / / 

Ut~/ 

', --~} terpartiet Båstad 

"!Il --
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-09-06 1 av 1 

 

 

KS § 210  Dnr KS 000552/2016 - 800 

Svar på motion - Kommunens upphandling 
av livsmedelsprodukter 

 
Beskrivning av ärendet Bjäre Båstad Moderaterna har inkommit med en motion om högre 

kravställning vid upphandling av livsmedel till Båstads kommun med hänsyn 
till miljöpåverkan och hälsorisker. Båstads kommun uppfyller motionens 
yrkanden på alla punkter.   

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från upphandlare Jeanette Hall och måltidschef Ulla Johansson, 

daterad 2017-08-10. 
Inkommen motion från Bjäre Båstad Moderaterna. 

 FFU livsmedel. 
 Kvalitetskrav livsmedel Båstads kommun.   
 
Förvaltningens och Motionen bifalls. 
Arbetsutskottets  
förslag     
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta: 
 

Motionen bifalls.   
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 Tjänsteskrivelse  
 

1 (2) 

 
Datum: 2017-08-10 Till: Kommunfullmäktige 
Handläggare: Ulla Johansson, Jeanette Hall 

Dnr: KS 000552/2016 – 800 
 
 

Svar på motion - Kommunens upphandling av livsmedelsprodukter 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Motionen bifalls.      
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Bjäre Båstad Moderaterna har inkommit med en motion om högre kravställning vid 
upphandling av livsmedel till Båstads kommun med hänsyn till miljöpåverkan och hälsorisker. 
Båstads kommun uppfyller motionens yrkanden på alla punkter.    
 

Bakgrund 
I dagsläget är Sveriges djurskyddsregler bland de strängaste i världen. Antibiotika utnyttjas 
endast i sparsam och ansvarsfull omfattning vilket bidrar till kött av hög kvalitet.  
I Danmark är antibiotikaanvändningen 3 ggr så hög som i Sverige och i Tyskland ca 12 ggr. 
 
Sverige har också restriktiva regler för användning av kemiska bekämpningsmedel vid 
produktion av livsmedel och spannmål. 
 
Aktuellt 
Genom att förfina Båstads kommuns krav vid upphandling och ställa minst samma krav vid 
upphandling av livsmedel som vi ställer på våra lantbrukare i primärproduktionen kan vi 
behålla den kvalitetsmedvetna produktionen av livsmedel Sverige har idag. 
 
Båstads kommun ställer de djurskyddskrav som är förenligt med LOU. EU:s grundläggande 
djurskyddsregler, med senaste ändringar, skall vara uppfyllda vid produktion av produkten.  
Ambitionen är att värna om miljön och även att djuren ska behandlats och ha bra 
levnadsförhållanden. Specifika krav har ställts beträffande antibiotika, kirurgiska ingrepp, 
transport av djur till slakt, slaktmetoder, salmonella och rörelsefrihet hos fågel och gris. Se 
bifogad del av förfrågningsunderlag p. 4.19 – 4.30. Kommunen har också ställt krav på färskhet, 
vilket innebär att vi får enbart svenskt fläskkött och svensk köttfärs.  
 
För övrigt livsmedel kommer striktare krav på kemikalieanvändning vid produktion, förenliga 
med LOU, att ställas vid upphandling och få bättre uppföljning under avtalsperioden. 
 
Båstads kommun ställer de krav på transporter som är förenliga med LOU och följer 
upphandlingsmyndighets miljökrav på avancerad nivå och spjutspetsnivå när det gäller 
godstransporter och livsmedelsproduktion. Båstads kommun kommer även att se över 
möjligheterna att ställa krav på att fordon och maskiner som används vid produktion och 
transport drivs med fossilfria bränslen. 
 
Båstads kommun har i aktuellt upphandlingsunderlag ställt skall-krav på att köttet ska komma 
från djur som inte behandlas med antibiotika utan veterinärs föreskrivning.   
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Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Samtliga skolbarn och våra äldre på kommunala boenden garanteras mat med minsta möjliga 
skadliga miljö- och hälsopåverkan. 
 
Verksamhet 
Genom att ställa höga krav på livsmedel vid upphandling bidrar vi till kommunens miljömål 
och en hållbar utveckling. 
 

Ekonomi 
Att producera livsmedel av hög kvalitet är förenat med högre kostnader. Hänsyn till detta 
måste tas i budget. 
 

Barnkonsekvensanalys 
Genom att låta Båstads kommuns barn i skola och barnomsorg få äta kött med garanterat låg 
antibiotikahalt minskar risken för antibiotikaresistenta bakteriestammar vilket ses som en stor 
internationell hälsofara. 
 

Miljökonsekvensanalys 
Genom skärpta miljökrav i upphandling gällande livsmedel ökar Båstads kommuns möjligheter 
att nå satta miljömål. 
 
 
 
Teknik och service   Kommunledningskontoret 
Ulla Johansson, Måltidschef   Jeanette Hall, Upphandlare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Moteraterna, Ulla Johansson, Jeanette Hall 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkommen motion från Bjäre Båstad Moteraterna 
FFU livsmedel 
Kvalitetskrav livsmedel Båstads kommun    
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BÅSTADS KOMMUN 
l<ommunstyrelsen 

Bjäre Båstad Moderaterna 

Motion ang. kommunens upphandling av livsmedelsprodukter 

Sverige har en mycket fin produktion av livsmedel. K valitetsmedvetna od
lare och odling enligt Svensk Sigill- normer innebär en hög miljömedve
tenhet och ett restriktivt utnyttjande av kemiska bekämpningsmedel. 
Svenska djurskyddsregler är de strängaste i världen, antibiotika utnyttjas 
endast i sparsam och ansvarsfull omfattning vilket bidrar till kött av hög 
kvalitet. 

Vi bör ställa minst samma krav vid upphandling av livsmedel till kommu
nens mathållning till våra skolbarn och till våra äldre på kommunala boen
den, som vi ställer på våra lantbrukare i primärproduktionen. 

Kraven kommer att medföra att svenska lantbrukare och svensk livsme
delsproduktion får konkurrera om anbud på mer lika villkor jämfört med 
importerade livsmedel. 

Klippans Kommun har här varit en föregångare och ställt specifika krav i 
upphandlingen, vilket gjort att man kunnat upphandla svenska, närprodu
cerade produkter av hög kvalitet. Man har tydligt specificerat hur man 
kommer att utvärdera anbuden, med betoning på såväl produktions- som 
produktkvalitet. Man har ställt omfattande krav på företagens miljöarbete 
och hur man arbetar med utsläpp av klimatgaser. Man har även t ex ställt 
krav på att köttet skall vara fårskt, ej vakuumförpackat, vilket därmed en
ligt uppgift utesluter det iinporterade köttet. 

Resultatet har blivit att man kunnat upphandla svenska kvalitetsvaror i hög 
utsträckning. 

Yrkande: 

Jag yrkar på att Båstads K.ommun ställer krav på produkt- och på produk
tionskvalitet som 1ninst motsvarar de krav som gäller vid svensk livsme
delsproduktion, för odling enligt normer för Svensk Sigill samt för djur 
produktion enligt svenska djurskyddsregler. 
Jag yrkar även på att man ställer krav på att såväl produktion som trans
porter medför så låg produktion av kli1nat aser som möjligt där man efter
strävar korta transportavst~ 

Rammsjö, 160419 ~ l ~---
Ann Elofson ( M ) Christer de la otte (M) 
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Kvalitetskrav för livsmedel 
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 
1.Allmänna kvalitetskrav för livsmedlen 

1.1 Innehåll och tillsatser 

1.2 Märkning 

1.3 Förpackningar 

 

2. Kolonial och specerier 

2:1 Mjöl, gryn, musli 

2:2 Pastaprodukter 

2:3 Kryddor 

2:4 Baljväxter 

2:5 Buljong och fondextrakt 

2:6 Soppa, sås, puddingpulver, potatis och rotmospulver 

2:7 Vällingprodukter 

2:8 Majonnäs 

2:9 Juice, måltidsdryck och saft 

2:10 Sylt, marmelad och gelé 

2:11 Konserver 

2:12 Kaffe 

 

3. Matfett, ost och ägg 

3:1 Margarin, lättmargarin och olja 

3:2 Hårdost, färskost, smältost och dessertost 

3:3 Ägg 

  

4. Djupfrysta produkter 

4:1 Fisk 

4:2 Fågelprodukter 

4:3 Grönsaker, enkla och blandningar 

4:4 Bär och frukt 

4:5 Bröd 

4:6 Glass 

4:7 Tillagade rätter och färsprodukter 

 

5. Färskt och fryst kött inklusive färs 

5:1 Köttråvaror 

5:2 Köttprodukter 

 

6. Charkuteriprodukter 

6:1 Allmänna kvalitetskrav charkuteriprodukter 

6:2 Produktspecifikation 

 

7. Rökt fisk 

7: 1 Märkning och förpackning 
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1. Kvalitetskrav för livsmedel 

1.1 Allmänna kvalitetskrav för livsmedlen 

Livsmedlen som upphandlas skall i alla avseenden följa svenska lagar och förordningar samt EU-
regler och förordningar- Vid tveksamheter kontakta Livsmedelsverket på tel. 018-175500 eller sök 
information på www.slv.se. Samtliga produkter ska klara normal storkökshantering och 
varmhållning. 

1.2  Innehåll och tillsatser 

 
Följande tillsatser och råvaror får inte förekomma som ingredienser i produkter i leverantörernas 
anbud: 

 Industriellt framställda transfetter, bestrålade råvaror, azo-färgämnen, antioxidationsmedel 
bha och bht (E320 och E321). 

 Djupfryst fisk ska inte innehålla stabiliserings-, konsistens- och vattenbindande medel  
E450, E451, E452. 

 Samtliga köttfärs- charkprodukter ska vara fria från sojaprotein, ärtprotein och ärtfibrer. 
 

Leverantörerna ska vara restriktiva med: 

 smakförstärkare, konstlade rökaromer och sötningsmedel.   

 övriga tillsatser, endast tillsatser godkända av Livsmedelsverket får användas 

 
Övriga krav ska gälla: 

 livsmedelsverkets gränsvärden för bekämpningsmedel ska följas 

 samtliga produkter ska vara fria från sjukdomsframkallande mikroorganismer. 

 samtliga produkter ska vara fria från tillväxthormon och antibiotika 

 samtliga produkter ska vara fria från salmonella och BSE 

 fiskmjöl och kadavermjöl ska inte förekomma i foder till idisslare och fjäderfä 

 samtliga produkter ska vara fria från främmande föremål och skadeinsekter 

 samtliga produkter skall vara fria från främmande lukt och smak. 
 
 
1.3 Märkning 
 

Livsmedel skall vara märkta enligt SLV 2004:27 märkningsföreskrifter samt gällande EG-direktiv 
med följdbestämmelser.  
 
Information på svenska, typ produktblad, ska finnas för alla produkter. Produktbladet ska minst 
innehålla de punkter som anges här, med undantag för de punkter som behandlar datum av olika 
slag: 
 

 Namn på produkten och användningsområde 

 Tydlig angiven vikt. 

 Batchnummer/producent/leverantör/ursprungsland/beredningsland 

 Tillverkningsdatum/infrysningsdatum/förpackningsdag, bäst föredatum och sista 
förbrukningsdag 

 Förvaring och hållbarhet 

 Energi och näringsvärde 

 Nettovikt/nettovolym/färdig produkt 
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 Klar och tydlig innehållsdeklaration på svenska 

 Doserings-/portionstabell samt tillagningsanvisningar 
 
I förekommande fall ska uppgift även lämnas om: 

 Sockerhalt 

 Typ av sötningsmedel 

 Salthalt 

 Utmalningsgrad 

 Ingående konserveringsmedel 

 Ingående utdrygningsmedel t.ex. potatismjöl 

 Lysozym 

 Fiberinnehåll 

 Fördelning mellan mättat, enkelomättat och fleromättat fett 

 Förekomst av sojaprotein, sojalecitin, ägg, laktos, mjölkprotein och gluten 

 Förekomst av nötter, mandel, jordnötter, aprikoskärnor, selleri och sesamfrö 

 Antal innerförpackningar ska anges  
 

På innerförpackningen ska framgå 

 Namn på produkten 

 Producent 

 Sista förbrukningsdag 

 Artikelnummer 

 Om märkning saknas på innerförpackningen ska lösblad bifogas i ytterförpackningen med 
uppgifter 

 
 

 Förpackning 
 

 Samtliga livsmedelsförpackningar – som livsmedlet ska förpackas i – skall uppfylla kraven i 
Livsmedelsverkets föreskrifter, med aktuella ändringar, om material och produkter avsedda 
att komma i kontakt med livsmedel.  

 Förpackningsstorlekar se specifikation per produkt. Ingen förpackning ska väga mer än 12 
kg 

 Ytteremballaget ska vara helt, torrt och utan framträdande lukt samt ge produkten lämpligt 
Samtliga köttfärs- charkprodukter ska vara fria från sojaprotein, ärtprotein och ärtfibrer. 

 skydd. 

 Förpackningsmaterialet ska vara godkänt för livsmedelshantering 

 Förpackningar ska vara lätt att öppna och tillsluta 

 Förpackning för djupfrysta fågelprodukter, fisk, grönsaker, samt kött och charkvaror skall, 
om returbacksystem saknas, vara i försluten papplåda, invändigt förpackat i plast. 

 Leverantören ska kunna leverera färsk köttfärs både vacuum-förpackat och ej vacuum-
förpackat. 

 Miljö- och hanteringsmässiga förpackningar mjukkonserv typ BiB och PP förordas 

 Tillhörande dispensers ska tillhandahållas kostnadsfritt under avtalstiden 

 Kryddor ska levereras i förpackning med skruvlock om inget annat anges på positionsnivå. 

 Delad förpackning innebär att kartongen ska kunna delas. Dvs den produkt som efterfrågas 
ska kunna beställas styckevis. Samtliga positioner där delad efterfrågas ska offereras enligt 
angiven vikt på positionsnivå. 

 Styckevikt ska framgå i leverantörens varubenämning enligt angivelse på positionsnivå. 
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2. KVALITETSKRAV  FÖR KOLONIAL OCH SPECERIER 

2.1 Mjöl, gryn, musli och flingor  

 
Allmänt 
Tillverkning skall ske i helt slutna system ända fram till och med packning. 
Produkterna skall: 

 Ej innehålla nötter, jordnötter, aprikoskärnor, mandel eller sesamfrö 

 Endast naturliga sockerarter från mjöl, mjölk och frukt skall ingå. 
 

 

Risgryn 
 

Bör vara fria från bruna eller brutna korn. Ska ej klibba vid kokning eller varmhållning. 
Gäller dock ej rundkornigt ris eller typ jasminris. 
 

Socker och salt 
 

Socker skall innehålla lägst 99,5 g sackaros per 100 g 

Farinsocker och råsocker får bara innehålla naturliga beståndsdelar av sockerväxtråvara 

Florsocker skall innehålla lägst 95 g sackaros och högst 5 g stärkelse/100 g 

Salt skall vara berikat med jod 
 
Knäckebröd, rån och ströbröd 
 

 Produkterna skall vara fria från mjölk, mandel, nötter, jordnötter, aprikoskärnor och 
sesamfrö. 

 

2.2 Pastaprodukter 
 
Pastan skall vara 

 Tillverkad av 100 % durumvete. Undantag vit fiber minst 95% durum. 
(Kravet på 100% durumvete gäller ej glutenfri pasta) 

 Extra kokfast samt ska kunna varmhållas utan klibbning 

 Fri från ägg (gäller ej Tagliatelle med ägg) 
 

Pasta för soppa ska vara särskilt kokfast. 

 
2.3 Kryddor 
 
Smaksättare och kryddor 
 

Riven pepparrot skall vara äggfri 
Sockerkulör skall vara fri från gluten- laktos- soja och sojasläkting 

Äkta kinesisk soja skall vara fri från laktos och gluten. 

 

2.4 Baljväxter 
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Gula ärtor 

Ärtor skall vara av senaste skörd samt väl mogna, friska och välrensade. För godkänd kokbarhet 
erfordras att 98% av ärtorna skall vara kokta efter 2 timmar vid kokning i s.k. mjukt vatten. 
Halt mekaniskt skadade och djurätna ärtor får sammanlagt inte överstiga <4% 

Halt foderärtor och vicker far sammanlagt inte överstiga <0,5%. Halt andra främmande 
beståndsdelar än foderärtor och vicker får sammanlagt inte över stiga <0,3% 

vattenhalt får inte överstiga <16,0%Förekomst av ärtsmyg far högst uppgå till <2 st/kg 
 

Bruna bönor 
Bruna bönor skall vara av finaste skörd samt fria från insekter. Bönorna skall vara väl mogna, 
friska, välrensade, jämna till färg och storlek och sådana att de blir mjuka vid kokning i s k mjukt  
vatten efter 2 timmar. Halten av skadade bönor, andra bönor än matbönor, samt främmande 
beståndsdelar far inte överstiga <2%. Vattenhalten far inte överstiga <18°/a 
    

2.5 Buljong och fondextrakt. 

Tillverkningen skall ske i helt slutna system ända fram till och med packning. 
Produkterna kall vara  

 fria från gluten, ägg, laktos, mjölkprotein, sojaprotein och sojasläktingar 

 fria från transfetter 

 baserad på naturliga råvaror 
Produkter fria från konserveringsmedel förordas 

Köttbuljong ska innehålla mer än 8 % köttextrakt, utspädd vara. 
 

 

2.6 Soppa - sås – puddingpulver och potatis och rotmospulver 
 

Tillverkningen skall ske i helt slutna system ända fram till och med packning. 
Produkterna skall vara fria från transfetter.  
Produkterna skall vara baserade på naturliga råvaror 
Produkter fria från konserveringsmedel förordas 

Potatis- och rotmospulver ska vara fritt från gluten, soja och sojasläktingar 
   
 

2.7 Vällingprodukter 
 

Det ingående fettet i vällingprodukterna skall utgöras av enkelomättat och fleromättat fett 
De osockrade vällingprodukterna skall endast innehålla sockerarter från mjöl och mjölk medan de 
sockrade varianterna kan innehålla sackaros och fruktsocker. 
 
    

2.8 Majonnäs 

 Majonnäsen skall vara framställd av salmonellafria ägg och vegetabilisk olja. 

 Tillverkningen skall ske i helt slutna system fram till och med packningen. 

 Äkta majonnäs skall ej innehålla mjölk, soja, sojasläktingar eller baljväxter    

 Fetthalten i majonnäsen enligt nedan angivna värden. 

 Majonnäs med beteckningen ”äkta” skall innehålla minst 75 g fett/100 g 

 Lättmajonnäs minst 30 g fett / 100 g 
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2.9 Juice, måltidsdryck och saft 

 I juice skall råvaruingrediensen bestå av 100 % råsaft och vara utan tillsatt socker 
(undantag tranbärsjuice som får innehålla naturligt socker och vatten) 

 I saft tillverkad på citrusfrukter skall råsaftmängden vara lägst 6 g råsaft/ 100 gram 
konsumtionsfärdig saft. 

 I saft tillverkad på bär och övrig frukt skall råsaftmängden vara lägst 9 g råsaft/100 gram 
konsumtionsfärdig saft. 

 Färgämnen får inte ingå i juice, nektar eller saft. 
 

 

Uttryck på förpackningen Kan produkten innehålla 

sackaros? 

Kan produkten innehålla 

andra sockerarter? 

Kan produkten innehålla 

sötningsmedel? 

Osockrad, socker ej tillsatt; 

sötad utan socker, utan 

sockertillsats 

Nej Ja, från råvarorna Ja 

Utan vanligt socker 

 

Nej Ja, både tillsatta och från 

råvarorna 

Ja 

Sockerfri, utan socker 

 

Nej Nej Ja 

Osötad Nej 

 

Ja, från råvarorna Nej 

 

Dryck med beteckningen lättsockrad skall vara sötat med enbart socker och innehålla högst 6 g 
socker/100 g 
 
Drycker 
 

Typ av dryck Produkt  Råsaft i färdig dryck Tillsatt socker 

Frukt- och bärdryck 

 

Måltidsdryck lättsockrad 10-20 % Citron 5-10 % Max 6 % 

Frukt- och bärdryck Måltidsdryck osötad  30-45 %  Nej,  

 

Frukt-och bärdryck Måltidsdryck osockrad 

 

10-20 % Nej. Endast sötningsmedel 

Frukt- och bärdryck Blandad, typ saft 

 

˃ 9% Max 6-8% 

 Citrus, typ saft ˃ 6% Max 6-8% 

    

 

 

 

2.10 Sylt, marmelad, gelé 

Bären som ingår i respektive sylt skall vara välrensade och av årets senaste skörd.  

 Bärhalten får vara lägst 35% / 100 gram sylt. 

 Äpplemos skall innehålla lägst 45% äpplen. 

 I marmelad får det vara lägst 25 % citrusfrukt/100 gram marmelad varav minst 10 gram 
fruktkött. 

 Färgämnen och aromer skall inte ingå i sylt, mos eller marmelad 
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 Sylt, marmelad och gelé skall inte innehålla stärkelsesirap 

 Sylt, marmelad och gelé skall vara sockersötade 

 I lättsockrade sylter/produkter skall det ingå max 30 g socker/100 g sylt 

 I lättsockrat äpplemos skall det ingå max 25 g socker /100 g mos 

 Frukt/bärmängden skall vara lägst 35 g /100 g färdig vara 

 I gelé skall det vara lägst 35 g frukt-/bärsaft / 100 g färdig vara 

 I svart vinbärsgelé får det vara lägst 25 g frukt-/bärsaft / 100 g färdig vara 

 Socker och sötningsmedel 
 

2.11 Konserver 

Grönsaker groddar och bönor  

 Grönsakerna skall vara av senaste skörd samt väl mogna, friska och välrensade 

 Majs ska inte innehålla tillsatt socker 
 

 Hantering/förpackning 

 Förpackningen skall vara av bleckplåt eller stålplåt ut och invändigt försedd med tenn. 
Plåttjockleken skall vara anpassad efter burkstorleken, vattenbaserade färger utvändigt. 
Förpackningen skall utvändigt vara lackad med epoxy polyester. Fogarna skall vara 
svetsade med koppartråd. 

 Plåtförpackningen skall vara återvinningsbar.     
 
Ovanstående förpackningskrav är godkända enligt EU-normer. 
 
Tomatprodukter 
 
Tomatketchup ska innehålla tomatråvara motsvarande minst 140 g färska tomater (ca 50-52 % 
tomatpuré) /100 g ketchup. Tomatketchup ska  

 enbart vara sötad med sackaros. 

 Inte innehålla aromer 
 

Fisk- och sillinläggningar 

 För all råvara skall både svenskt och latinskt namn anges på förpackningen 

 Råvaran till samtliga sillinläggningar skall vara skinn- och benfri. 

 Råvaran till saltsill skall vara skinn- och benfri. 

 Tonfisk skall vara msc-märkt. 
 
Fisk varmrökt, kallrökt färsk skall vara benfri 
För all råvara skall både svenskt och latinskt namn samt fångstplats anges på förpackningen 
 

 

2.12 Kaffe 

 Bryggmalet kaffe skall vara anpassat för kaffebryggare och automatkaffemaskiner som 
finns i Sverige. 
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 Råvaran får /100 gram innehålla högst 7 gram andra delar av kaffeträdet än frön och högst 
3 gram andra beståndsdelar.  

 Kaffet skall bestå av 100% Arabicakaffe. 

 Kaffet skall vara förpackat i aromtäta påsar 

Märkning 

På ytteremballaget skall anges: 

 Rostning   

 Malningsgrad 
 
 

3. KVALITETSKRAV FÖR  MATFETT, OST OCH ÄGG 

3.1 Margarin, lättmargarin och matolja 

Produkterna skall ej innehålla gelatin. 
 
Bordsmargarin 

 Bordsmargarin med 70-80 g fett/100 g färdig vara skall innehålla max 33 % mättade 
fettsyror 

 Bordsmargarin med 59-60 g fett/100 g färdig vara skall innehålla max 24 % mättade 
fettsyror av den totala fetthalten 

 Bordsmargarin med 38-40 g fett/100 g färdig vara skall innehålla max 17 % mättade 
fettsyror av den totala fetthalten 

 Flytande margarin med 80 % fett/100 g färdig vara skall innehålla max 15 % mättade 
fettsyror av den totala fetthalten 

 Matlagningsmargarin med 80 g fett/ 100 g färdig vara skall innehålla max 32 % mättade 
fettsyror av den totala fetthalten 

 Matolja skall innehålla max 15% mättade fettsyror av den totala fetthalten. 
 

3.2 Hårdost, färskost, smältost och dessertost. 

 Mjölken som används vid all ostframställning skall vara pastöriserad 

 Lysozym (E1105) får inte ha använts vid osttillverkningen 

 Har det vid framställning av ost använts mjölk eller mjölkprodukt från annat djurslag än 
nötkreatur skall dessa produkter märkas med namnet på det använda djurslaget. 

 
 
Snittytans utseende på rundpipig ost 
 

 pipornas fördelning skall vara jämn, 

 pipornas form skall vara runda. 
 

Hårdostens konsistens 
 

 osten skall vara skivbar och något elastisk. 
 

3.3 Ägg och äggprodukter 
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Både färska hönsägg av kvalitetsklass A och färska A-klassade hönsägg, som är 
hygienbehandlade med typ UV-ljus eller tvättade med tvättmedel anpassat för livsmedel, 
upphandlas. Förpackningsvecka får vara tidigast veckan före leveransveckan. Äggen skall vara  
Salmonellafria. Eventuella tillsatser i äggprodukter får endast vara citronsyra, vinäger och salt. 

Märkning 

På ytteremballaget skall anges: 

 Kvalitetsklass 

 Producent/Leverantör/Ursprungsland 
 

 

4. KVALITETSKRAV FÖR DJUPFRYST 

4.1 Fisk   

Allmänt. 

 Fisk med MSC märkning förordas. De positioner där msc är särskilt angivet ska detta krav 
uppfyllas. 

 Stabiliserings- konsistens och vattenbindande medel ska inte användas 

 All fisk skall anges både med svenskt och latinskt namn (bifogas som bilaga) 

 Samtliga fisksorter skall vara helt benfria  

 Samtliga fisksorter skall vara singelfrysta/shatterpackad. 

 Av anbudet skall fiskens ursprungsland framgå (bifogas som bilaga) 

 Infrysningsdag/bäst före dag 

 Vid vattenglaserad produkt skall nettovikten anges d v s vikten utan is. 
 

 

 Opanerade portionsfiléer 

Då det gäller plattfisk skall det tydligt framgå om den mörka skinnsidan är borttagen. 

Ostekta och förstekta panerade fiskprodukter 

 Av ytterförpackningen skall det framgå mängden fisk/ 100 gram, råvara samt panadens 
sammansättning 

 Panerade fiskprodukter skall företrädesvis bestå av minst 60 % fiskfilé i den levererade 
produkten 

 Av förpackningen skall det framgå fisksort, om det är hel fiskfilé, eller pressad fisk. 

 Då det gäller plattfisk skall det tydligt framgå om den mörka skinnsidan är borttagen. 

Gratänger: 

Fiskgratänger skall bestå av minst 70 % fisk av den levererade produkten 
 

Beredda fiskrätter: 

Av ytterförpackningen skall det framgå hur mycket fiskråvara som ingår i 100 gram vara, samt 
fisksort eller fisksorter som ingår i respektive fiskrätt. 

4.2 Fågelprodukter  
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Allmänt 

 Samtliga fågelprodukter skall vara salmonellafria.    

 Antibiotika i tillväxtfrämjande syfte får inte ha använts vid uppfödning.  

 I produkten får tillfört vatten och salt inte överstiga 13 % 

 En djupfryst kyckling får endast ta upp 5 % vatten vid kylning.  

 För färsk kyckling är vattenupptagningen begränsad till 2 %.  

 Samtliga råa fågelprodukter skall vara styckfrysta och glaserade. 

 Fågelprodukterna får ej vara marinerade. 

 I färsprodukter av fågel skall köttmängden vara lägst 54 % och max 16 % fett. 

 I kycklingkorv skall köttmängden vara lägst 54 % och max 21 % fett 

 Märkning 

 

Vid vattenglaserad produkt skall nettovikten anges på ytteremballaget dvs vikten utan is.  
 

4.3 Grönsaker, enkla och blandningar 

 Grönsakerna skall vara odlade under kontrollerade former och inte innehålla restsubstanser 
av bekämpningsmedel  

 Grönsakerna skall vara så förberedda så att de direkt skall kunna användas i matlagning. 

 Samtliga grönsaker skall vara lösfrysta, dock ej bladspenat 
 
 

4.4 Bär och frukt 

Bär och frukt skall vara odlade under kontrollerade former och inte innehålla restsubstanser av 
bekämpningsmedel. Bär och frukt skall vara osockrade och lösfrysta. 
 

4.5 Bröd  

Brödet skall vara bakat av mjöl som berikats med av livsmedelsverket godkända mineralämnen 
och vitaminer. Färgämnen får inte ingå i brödet. Om brödet av tradition innehåller färgämnen 

typ kavring, skall det anges på varje bröd. 
 
Formbröd ska vara bakat i form 
Limpa ska vara bakat utan form. 
 

4.6 Glass 

Gräddglass skall innehålla grädde med minst 36 % fett   
Mjölkglass och gräddglass skall innehålla 7 – 15 % mjölkfett.   
Sockerfri glass skall vara sötad med aspartam eller likvärdigt.   
 

4.7 Tillagade rätter och färsprodukter 

Färsprodukter 

Köttmängden får ej understiga 60 gram/ 100 gram råvara 
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Undantag kåldolmar där köttinnehållet ska vara lägst 24%. 
Köttmängden i hamburgare skall vara lägst 89 gram nötkött/100 gram råvara. 
Samtliga produkter skall vara fria från transfetter och härdade fetter 
Köttsammansättningen i blandfärs skall vara 60% nötkött/kalvkött och 40% fläskkött 
Samtliga färsprodukter skall vara singelfrysta. 
Stekta färsprodukter skall vara stekta med kontaktsteknings metoden eller likvärdig.  
 

Övriga tillagade rätter 
 
Potatisprodukter ska inte vara friterade i palmolja.

 

5. KVALITETSKRAV FÖR FÄRSKT OCH FRYST KÖTT, INKLUSIVE FÄRS. 

5.1 Köttråvaror 

ALLMÄNT 

 Allt kött skall vara ifrån slaktkroppar enligt regler Europaklassificering 

 Kött och organ vilka levereras som kylvara, får inte tas från tidigare djupfryst vara 

 Köttvaran som ingår i respektive produkt skall vara garanterat fri från antibiotika och 
salmonella och BSE 

 Allt kött skall vara anatomiskt styckat 

 Djupfrysta produkter får vid leverans inte ha varit lagrade längre tid från infrysningsdagen 
än 3 månader för gris och organ, för övriga köttvaror 5 månader. 

 
 

Nedanstående föreskrifter gäller för: 

Kött av nöt  
Kött av kalv  
Kött av gris 

Organ 
 

 
 
 

Kött av nöt 

Kött av nöt skall vara detaljstyckat benfritt. Nötkött utom köttfärskött skall vara från fettgrupp 02 
eller 04 (andel putsfett (%) grupp 02 mindre än 3% grupp 04 lika med eller mer än 3% men mindre 
än 5%). 
 
Bog (Märgpipa) 
Bogen frånskäres bringan i bindvävshinnan. Läggen avstyckas omedelbart ovanför armbågsleden 
skärs benfri och putsas fri från talg och senor.   Ska levereras mörad.  
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Högrev 
Högreven avskiljes från märgpipan och bringan med ett snitt som går genom bogbladskammens 
spets intill bogledskulan parallellt med rygglinjen. Högreven skärs benfri och senor och talg putsas 
bort. Ska levereras mörad. 
 
Bringa 
Avstyckas från högreven i samma linje som märgpipan. Bringspetsen med första revbenet från 
halsen räknat avstyckas, slaktsidan med sista revbenet mot bakdelen frånstyckas. Bringan benas 
ur i ett stycke tätt intill revbenen, spareribsskärning och putsas fri från talganhopningar, blodrester 
och brosk. 
 
Innanlår 
Kappan tas bort och innanlåret putsas väl. Levereras mörad. 
 
Fransyska 
Putsas fri från senor och talg. Levereras mörad. 
 
Rostbiff 
Putsas väl. Levereras i hel bit utan kappa. Levereras mörad. 
 
Ytterlår 
Levereras heldraget och mörat. 
 
Köttfärs 
Nötkött fritt från talg och ben, men som inte kan sorteras, fritt från bindväv och mindre senor. 
Fetthalt ca 10 %. Köttfärsen ska levereras med eller utan vacuumförpackning enligt 
överenskommelse med kunden.  
 
Tärnat nötkött (Grytbitar) 
Tärningar av ytterlår eller av högrev och märgpipa. Fetthalt ca 10 %. 
 
Strimlat nötkött  
Strimlor i första hand från ytterlår, fransyska samt den tjocka delen från benfri märgpipa. Fetthalt 
ca 10 %. 
 

Kött av kalv 

Kött av kalv skall vara från mellankalv lägst grupp I. 
 
Tärnat kalvkött 
Magert kalvkött i tärningar från bog och högrev samt kappa från innanlår och rostbiff. 
 

Kött av gris 

 Kött av gris skall med undantag av magert fläskkött II (fläskfärskött) vara från helt, kastrerat 
hansvin eller från hongris som inte grisat. 

 Vikten får inte understiga 40 kg.  

 Kött från gris inom intervallet EPM 56-61% 
 
Benfria detaljer 
 
Sidfäsk/färskt rimmat putsat. 
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Skiljs från bogstycket rakt över femte revbenet. Mellangärdsfästen, ister och brosk skärs bort. 
Skyddshinnan på revbenen tas bort före spritningen. Kanterna skärs till vinkelrätt. Bukremsa och 
ändbit skärs bort. Levereras utan svål, hel eller skivat.  
Kvalitets EPM (Procentkött: PRIMA 45 -55% EP 56-59% EPM 60-65 %) 
 
Kotlettrad 
Skärs benfri i ett stycke. Späcket skärs bort i den naturliga hinnan. Putsas fri från körtlar och 
blodrester.  
 
Karré 
Skärs benfri i ett stycke. Späcket skärs bort i den naturliga hinnan. Putsas fri från körtlar och 
blodrester. 
 
 
Skinka rundskuren 
Skinkan skärs helt benfri. Fett läggkött och magert ljumskfläsk samt flikar av svål tas bort.  
 
Bog 
Bogen skärs benfri i ett stycke och putsas. Lösa delar efter uppskärning av bogblad putsas bort.   
 
Hel fläskfilé med filéhuvud 
Skärs ut från kotlettraden ända upp till skinkan. 
 
Fläskfärs 
Svål-och benfritt griskött, som inte kan sorteras helt fritt från senor och fett. Fetthalt max 17 %. 
 
Tärnat kött (Grytbitar) 
Tärnat griskött från den köttiga delen under och runt bogbladet.  
 
Strimlat kött 
Strimlat kött från den köttiga delen och runt bogbladet 
 
 
Detaljer med ben 
 
Revbenspjäll knäckta 
Frånskärs sidan i under hinnan putsas fritt från svål, blodkött och ister. Revbenen ska frånskäras 
femte revbenet.  
 
Kotlettrad huggen 
Styckas i ett stycke från 11 eller 12 kotan till första ländkotleden. Ryggspäcket skärs bort. 
Kotletterna sågas jämna.  
 
Kött av lamm 

 Kött av lamm skall vara från slaktkropp av får som inte har lammat 

 Kött av lamm skall vara från fettgrupp 02 eller 04 Andel putsfett grupp 02 mindre än3% 
grupp 04 lika med eller mer än 3 men mindre än 5 % 

 
Lammstek benfri 
Steken tas av mellan de två sista ländkotorna. Talgen putsas bort och steken benas ur. Levereras 
nätad.  
 
Lammkött tärnat 
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Tas från urbenad putsad bog, bringa och rygg. 
 
 

Organ 

Organ skall vara veterinärbesiktigade samt försedda med stämpel. Lever (nöt-, ungnöt- samt 
mellankalvlever skall vara befriat från gallblåsa, fett, körtlar och senor, dock ej senfäste mot   
Mellangärde. Allt kött skall vara ifrån slaktkroppar enligt regler EUROPAKlassificering. 
 
 

5.2 Djupfrysta köttprodukter och färdigmat 

Särskilda föreskrifter 

Djupfrysta produkter får vid leverans inte vara lagrade längre tid från infrysnmgsdagen än:  
3 månader för kött av gris och organ 
5 månader för övriga köttvaror 
Tärnat och strimlat kött ska vara lösfryst. 
 
 

6. KVALITETSKRAV FÖR CHARKUTERIPRODUKTER 

6.1 Allmänt charkprodukter 
 

 Sojaprotein, ärtprotein och ärtfibrer ska ej ingå i produkterna.  

 Produkter fria från laktos, mjölkprotein och gluten förordas. 

 Produkter som ej innehåller E 450-E452 förordas 

 Kylda produkter förordas  
 
 
 

6.2 Produktspecifikation 
 
Falukorv hel, skivad och strimlad 
 

Ska innehålla minst 55 % kött och max 23 % fett och 17 % fett  
Typ nyckelhålsmärkt ska innehålla minst 60 % kött och max 10 % fett 
 
 
Fläskkorv 
Ska innehålla minst 50 % kött och max 25 % fett 
 
Köttkorv 
Ska innehålla minst 50 % kött och max 25 % fett 
 
Frukost och lunchkorv 
Ska innehålla minst 60 % kött och max 20 % fett 
 
Kryddkorv 
Ska innehålla minst 75 % kött 
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Prinskorv 
Ska innehålla minst 60 % kött och max  25 % fett 
 
Wienerkorv 
Ska innehålla minst 60 % kött  max 22 % fett 
 
Grillkorv 
Ska innehålla minst 60 % kött  max 25 % fett 
 
Varmkorv 
Ska innehålla minst 52 % kött och max  25 %  fett 
 
Kokt och rökt medwurst 
Kött som ingår i denna produkt skall enbart vara oberett eller saltat nöt- griskött och avsvålat kött 
av gris. Max 32 % fett.  
 
Leverpastej. 
I 100 gram färdig vara skall det ingå lägst 30 % lever. Fetthalten far inte överstiga 25 %.  
Pastejen ska vara fri från laktos, mjölkprotein och gluten. 
 
Kalvsylta 
I 100 gram färdig vara skall det ingå minst 50 gram kalvkött. Annat kött får inte användas. 
 
Blodpudding och blodkorv 
Fetthalten får inte överstiga 12 % fett/ 100 gram färdig vara. 
 
Skinka kokt och rökt. 
Produkten skall uteslutande bestå av lårmuskel av svin. 
 
Skinka kokt och rökt pressad 
 
Kassler.  
Skall vara en oblandad köttprodukt av kotlettrad från svin. Saltad och varmrökt och avfettad. Nätet 
ska vara borttaget 
 
 
Fläskkött rökt tärnat och strimlat 
Ska bestå av helt kött och innehålla minst 84 % kött och max 16 % fett 
 
 
 

 

7. RÖKT FISK 

7.1 Märkning och förpackning 

På ytteremballaget skall framgå: 
Fisksort/fångstplats och ursprungsland 
Fångstdag/auktionsdag och leverantör  
Renskuren filé, alt. benfri filé, 
Fisken skall vara förpackad i miljövänliga engångsförpackningar. 
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Livsmedel

1. Allmän information

1.1. Omfattning  

Härmed inbjudes anbudsgivare att lämna anbud på Båstads kommuns upphandling av 

livsmedel.

 

Upphandlingen omfattar Båstads kommuns huvudsakliga behov av livsmedel för successiva 

leveranser.            

            

De områden som upphandlas är följande:            

            

Bryggerivaror            

Djupfryst            

Kolonial/specerier            

Matfett            

Ost            

Specialprodukter            

Ägg            

              

Upphandlingens värde för kommunen beräknas uppgå till ca 4,5  miljoner kronor per 

år.            

            

Upphandlingsvolymen grundar sig på tillgänglig statistik från nuvarande leverantörer 

avseende förbrukning 2012. Uppgifterna ses som en vägledning och kommunerna förbinder 

sig inte att köpa en viss bestämd mängd. Förändringar i volym kan förändras pga tex 

politiska beslut och organisationsförändringar under avtalstiden.            

            

Tillkommande enheter ska kunna utnyttja avtalet till samma villkor under avtalstiden. 

Frånträdande enheter ska ha rätt att avträda avtalet. I dagsläget har Båstads kommun 12 

leveransställen.      

            

Kompletteringsköp eller köp i pedagogiskt syfte omfattas inte av upphandlingen.

            

För att undvika att undvika diskvalificering av produkter ber vi anbudsgivarna att noggrant 
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läsa igenom bilaga "Kvalitetskrav för livsmedel 2013, Båstads kommun" inför valet av 

produkt som offereras samt vara uppmärksam vid ifyllnad av bla förpackningsstorlekar, 

måttenheter och antal per förpackning  i artikelspecifikationen.

1.2. Upphandlande myndighet

Båstads kommun org nummer  212000-0944

1.3. Avtalstid  

 Avtal kommer att gälla för perioden 2014-06-02 - 2016-05-31 med rätt för kommunerna 

till ytterligare 12 + 12 månaders förlängning.     

    

Avser kommunerna att förlänga avtalet skall kommunerna skriftligen meddela leverantören 

detta senast sex (6) månader före det datum som avtalet annars upphör att gälla.

2. Administrativa föreskrifter

2.1. Upphandlingsform

 Upphandlingen genomförs enligt Lagen om offentlig upphandling SFS 2007:1091, öppet 

förfarande. Förfarandet medger inte förhandling. Det är därför viktigt att bästa villkor lämnas 

i anbudet och att alla krav och villkor enligt detta förfrågningsunderlag följs. Kommunerna 

ersätter ej anbudsgivare för upprättande av anbud.

2.2. Anbudets form

Anbudet skall vara skrivet på svenska språket och innehålla de uppgifter som angetts i 

förfrågningsunderlaget samt vara registrerat av firmatecknare eller annan behörig person för 

att vara giltigt.  

 

 

I de fall anbudet registreras av någon annan person än firmatecknare ska fullmakt som visar 

att anbudslämnare har behörighet att företräda företaget vid anbudslämning kunna uppvisas 

på anmodan.   

     

Endast bilagor som efterfrågas ska bifogas anbudet. All annan information ska skrivas i 

fritextfältet vid respektive fråga. Information som, utan hänvisning till punkt i bilaga, enbart 

återfinns i bilaga kan komma att inte beaktas. I de fall inget utrymme lämnats ska 

efterfrågad information lämnas som bilaga.   

     

     

Anbudet skall besvaras elektroniskt via Tendsign. För support ring 013-47 47 520  kl 8-17. 

Var noga med att kontrollera att den e-post-adress som registrerats när 

förfrågningsunderlaget hämtades är bevakad under hela upphandlingen. All information under 

upphandlingen kommer att sändas till denna e-post adress.

2.3. Helt eller delat anbud

Endast helt anbud accepteras.

2.4. Antal leverantörer

Kommunen har för avsikt att teckna avtal med en leverantör.

2.5. Anbudets utformning

Pris skall lämnas på efterfrågade produkter enligt varubenämningen i bifogad 

Artikelspecifikation.  Produkter ska uppfylla ställda krav.  Om ingen produkt offereras eller 

om produkten inte godkännes kommer positionen att belastas med angivet belastningspris. 
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Alla gul-markerade fält i Artikelspecifikationen ska fyllas i av anbudsgivare.

2.6. Sista anbudsdag

Sista anbudsdag är 2014-05-06.

2.7. Anbudsöppning

Elektronisk öppning av anbuden sker snarast efter anbudstidens utgång.

2.8. Anbudets giltighetstid

Anbudet skall vara bindande 5 månader efter sista dag för inlämnande av anbud.

I fall upphandlingen blir föremål för rättslig prövning skall anbuden vara giltiga tills dom vinner 

laga kraft.

2.9. Upplysningar under anbudstiden

Om Anbudsgivaren anser att ställda krav i förfrågningsunderlaget är orimliga, otydliga eller 

konkurrensbegränsande är det viktigt att ansvarig upphandlare kontaktas skriftligen på ett så 

tidigt stadium som möjligt, dock ej senare än den tidsfrist för frågor som anges enligt nedan.

Frågor ska ställas via Tendsigns funktion "frågor och svar". Endast skriftligt besvarade frågor 

och svar är bindande.

Frågor till den upphandlande myndigheten ska ställas senast 10 dagar innan anbudstidens 

utgång. Alla frågor ska vara besvarade senast 6 dagar före sista anbudsdag.

Infomationen når alla som registrerat sig som förfrågningsunderlagshämtare.

2.10. Rättelse och nollställning

Uppenbara felskrivningar, felräkningar eller något annat uppenbart fel i anbudet får rättas. 

Kommunen får också begära att anbudet förtydligas om det kan ske utan risk för 

särbehandling eller konkurrensbegränsning, sk. nollställning. Nollställning innebär således att 

anbud behandlas så att de blir jämförbara.

2.11. Avbrytande av upphandling

Kommunen förbehåller sig rätten att avbryta upphandlingen om omständigheter inträffar 

som väsentligen påverkar eller förändrar förutsättningarna för upphandlingens fullföljande.

Om upphandlingen avbryts kommer samtliga anbudsgivare att underrättas om detta.

2.12. Prövning av anbud

Utvärdering görs genom att jämföra den totala summan av priserna i anbuden.

 

Anbudsgivaren genomgår en formell kvalificering. Här kontrolleras så att anbudsgivaren inte 

uppfyller några punkter enligt LOU 10 kap 1 och 2 §§,  vilket medför eller kan medföra 

uteslutning av leverantör.

 

Därefter jämförs den totala summan av priserna i anbuden och kvalificeringskrav 

kontrolleras, dvs att man uppfyller kraven för skatt och registrering, ekonomiska krav, 

teknisk och yrkesmässig kapacitet samt samtliga övriga ska-krav. Här kontrolleras även att 

samtliga efterfrågade handlingar finns bifogade.
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2.13. Antagande av anbud

Det anbud som uppfyller samtliga kvalificerings- och ska-krav och har lägst jämförpris antas 

som leverantör.

2.14. Tilldelningsbeslut

Efter avslutad anbudsutvärdering fattas tilldelningsbeslut som visar resultatet av 

upphandlingen. Meddelande om detta, tilldelningsbesked, skickas ut till samtliga registrerade 

anbudsgivare via Tendsign. Det är viktigt att rätt e-postadress är angiven i Tendsign. Avtal 

tecknas tidigast tio dagar från den dag då informationen har nått anbudsgivaren, då 

avtalsspärr upphört. 

Bindande avtal mellan parterna uppstår först sedan kommunen och leverantören 

undertecknat särskilt upprättat skriftligt avtal.

2.15. Sekretess

Inkomna anbud är som regel allmän handling.

Anbudsgivare skall i anbudet ange om de önskar att någon del i anbudet ska anses omfattas 

av sekretess.

Anbudsgivaren skall i sådana fall motivera på vilka grunder specifik del anses omfattas av 

sekretess.

Om anbudsgivaren ej anger något kommer kommunen att tolka det som att anbudsgivaren 

inte anser att någon information i anbudet omfattas av sekretess.

Observera att ett angivande av att delar av anbudet skall omfattas av sekretess i sig inte 

innebär att det kommer att omfattas av sekretess. Kommunen kommer att i varje enskilt 

fall och vid varje förfrågan göra en prövning av huruvida en specifik uppgift omfattas av 

sekretess.

Ange vilka delar som önskas sekretessbeläggas och motivering 

till detta (Fritextsvar)

3. Krav på leverantör

3.1. Uteslutningsgrunder

Anbudsgivaren skall uteslutas från deltagande i upphandlingen om denne är föremål för 

omständigheter i enlighet med 10 kapitlet § 1 LOU och får uteslutas från deltagande om 

denne är föremål för omständigheter i enlighet med 10 kapitlet § 2 LOU.

3.2. Ekonomisk ställning  

Anbudsgivare skall ha minst rating 40 enligt Creditsafe eller på annat sätt styrka företagets 

ekonomiska och finansiella ställning. I fall lägre rating visas, skall anbudsgivare ändå anses 

uppfylla detta krav om anbudsgivaren lämnar sådan förklaring att det kan anses klarlagt att 

anbudsgivaren innehar motsvarande ekonomiska stabilitet. Samma kvalificeringskrav 

tillämpas för nystartade företag och utländska anbudsgivare. 

Bevis på en leverantörs ekonomiska kapacitet avlägges genom att anbudsgivaren årligen, på 

kommunens anmodan, under avtalsperioden lämnar balansräkningar eller utdrag ur dem.

Anbudsgivaren accepterar ovanstående krav (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej

3.3. Registreringsskyldigheter, betalning av skatter och sociala 

avgifter

 

Anbudsgivare skall ha fullgjort sina lagstadgade skyldigheter avseende registreringar och 

betalningar för sociala avgifter och skatter i Sverige, alternativt i hemlandet, om företaget är 
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registrerat i annat land, enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling. 

I det fall anbudsgivaren avser att använda underleverantörer för att utföra tjänster som 

uppdragits, skall även detta företag uppfylla dessa krav. Upphandlande myndighet 

samarbetar med Skatteverket och kommer att kontrollera att lämnade uppgifter är 

korrekta. 

Utländsk anbudsgivare skall på begäran kunna visa motsvarande dokumentation.

Anbudsgivaren accepterar ovanstående krav (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej

3.4. Teknisk förmåga och yrkesmässig kapacitet

Anbudsgivaren skall redovisa sin organisation och sina personalresurser.   

Anbudsgivaren skall vid tidpunkten för tecknande av kontrakt förfoga över teknisk utrustning 

som krävs för tjänstens fullgörande, d v s godkända lokaler och fordon, samt egenkontroll 

program enligt svensk lagstiftning.  

  

Intyg på godkända lokaler och fordon ska uppvisas på anmodan.

Beskriv företaget enligt ovan (Fritextsvar)

3.5. referenser/erfarenhet

Ange två (2) varuleveranser eller tjänster, jämförbara med det uppdrag som Båstads 

kommun efterfrågar,  som utförts under de tre senaste åren med uppgift om värde och 

tidpunkt samt huruvida det varit fråga om privata eller offentliga mottagare. Ange även 

kontaktuppgifter till referensperson.

Vid nystartande företag kan referenser från personals tidigare erfarenheter i branschen gälla 

som bevis.

Har anbudsgivaren varit leverantör åt kommunen de senaste tre åren gäller detta 

automatiskt som en referens.

Skriv i fritextfältet

Beskriv referensobjekt enl ovan och ange kontaktuppgifter till 

referensperson (Fritextsvar)

3.6. Miljökrav

Företaget skall i sitt anbud beskriva företagets miljöarbeten. Miljöpolicy ska uppvisas på 

anmodan. Om företaget är anslutet till något miljöledningssystem skall detta anges.

Skriv i fritextfältet

Beskriv företagets miljöarbete (Fritextsvar)

3.7. Etisk uppförandekod  

Samtliga varor som levereras enligt detta avtalet skall vara framställda under förhållanden 

som är förenliga med nedanstående krav: 

 

• ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet 

 

Leverantören är skyldig att på anmodan från kommunen redovisa att kraven ovan uppfylls. 

Redovisningen skall ske på det sätt och inom den tid som kommunen begär om detta inte är 

oskäligt 
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Kommunen kan även själv komma att kontrollera att efterfrågade krav följs upp med tex 

leverantörsförsäkran. 

 

Om kraven inte följs får kommunen begära rättelse inom den tid som kommunen 

bestämmer förutsatt att tidsfristen inte är oskäligt kort. Sker inte rättelse, eller är rättelsen 

bristfällig har kommunen rätt till prisavdrag, uppsägning eller hävning av avtalet. Valet av 

påföljd skall vara proportionerligt i förhållande till avtalets brott.

Anbudsgivaren accepterar ovanstående krav (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej

3.8. Producentansvar för förpackningar

Anbudsgivaren ska uppfylla kraven för producentansvaret för förpackningar enligt förordning 

(2006:1273) med senaste ändring. Producentansvaret kan uppfyllas för offererad produkt 

genom att anbudsgivaren eller att anbudsgivarens leverantörer i tidigare led är ansluten till 

REPAregistret eller motsvarande, eller genom att anbudsgivaren har ett eget upprättat 

system.

Intyg ska uppvisas på anmodan.

Ange vilket system anbudsgivaren tillämpar (Fritextsvar)

4. Kravspecifikation

4.1. Sortiment

För att antas som leverantör ska antalet offererade och godkända positioner av efterfrågade 

produkter i artikelspecifikationen uppgå till minst 98 %  i upphandlingen."

Understiger antalet offererade eller godkända produkter 98%  kommer anbudet att 

förkastas.

Icke offererad eller icke godkänd produkt kommer att belastas med angivet belastningspris 

vid utvärderingen.

4.2. Varuprover  

Varuprover ska erhållas kostnadsfritt efter anmodan. 

Under utvärderingen kan prover komma att begäras av produkter, som inte är kända av 

referensgruppen, för att försäkra sig om att produkten uppfyller generella krav för 

storköksändamål.

Referensgruppen, bestående av fem personer, anställda inom måltidsverksamhet samt 

måltidschef, kommer att bedöma om varuprovet uppfyller  kraven för storköksändamål 

avseende

-smak 

-konsistens

-utseende

-lukt

-egenskaper vid tillagning 

-varmhållningsegenskaper 

Resultatet dokumenteras i ett testprotokoll där produkten kan bli godkänd eller ej godkänd. 

För att uppfylla kraven för storköksändamål ska produkten få omdömet godkänd på  fyra 
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eller fler utav ovan utvärderingskriterier.

Om varuprovet inte godkänns kommer artikeln att belastas med det angivna 

belastningspriset.

Anbudsgivaren accepterar krav (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej

4.3. Ekologiska och Rättvisemärkta produkter   

Anbudsgivaren ska kunna tillhandahålla ekologiska produkter som efterfrågas enligt 

produktspecifikationen.

Anbudsgivaren accepterar  krav (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej

4.4. Godkännande "Kvalitetskrav för livsmedel"  

Bifogat anbudet finns bilaga "Kvalitetskrav för livsmedel Båstads kommun 2013".

Leverantören bekräftar härmed att denne läst och förstått innebörden av relevanta delar i 

bilagan. Leverantören godkänner samtliga ställda krav angivna i ovan nämnda bilaga.

Jag har tagit del av och godkänner kraven i bilagan 

"Kravspecifikation för livsmedel" (Ja/Nej svar)

 

Kravgräns Ja

Nej

4.5. Redovisningsskyldighet   

Leverantören är skyldig att på anmodan från kommunen under anbudstid och avtalstid 

redovisa att ställda krav uppfylls. Redovisningen skall ske på det sätt och inom den tid som 

kommunen begär om detta inte är oskäligt.

Kommunen kan även själv komma att kontrollera att efterfrågade krav följs upp med tex  

leverantörsförsäkran.

Om kraven inte följs får kommunen begära rättelse inom den tid som kommunen 

bestämmer förutsatt att tidsfristen inte är oskäligt kort. Sker inte rättelse, eller är rättelsen 

bristfällig har kommunen rätt till prisavdrag, uppsägning eller hävning av avtalet. Valet av 

påföljd skall vara proportionerligt i förhållande till avtalets brott

Anbudsgivaren accepterar krav (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej

4.6. Krav på kvalitetssäkring, livsmedelssäkerhet och spårbarhet  

Leverantören skall ha rutiner för att säkerställa att de krav, kriterier och villkor som ställs i 

detta förfrågningsunderlag kan upprätthållas under en avtalsperiod.  

 

Leverantören skall ha kontroll över produkterna i enlighet med HACCP eller motsvarande 

upprättad plan.  

 

Leverantören skall ha rutiner för att säkerställa spårbarhet i ledet före och efter enligt 

förordningen 178/2002/EG.  
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Dokumentation som styrker efterlevnad av ovanstående skall, vid begäran, kunna tillställas 

den upphandlande enheten.  

 

Anbudsgivaren skall i anbudet beskriva vilka metoder för kvalitetssäkring som tillämpas och 

hur ovanstående kommer att uppfyllas och efterlevas under en ev. avtalsperiod.  

 

Skriv i fritextfältet

Beskriv kvalitetssäkring som tillämpas (Fritextsvar)

4.7. Tillgänglighet/Service   

Anbudsgivaren skall redogöra för service beträffande beställningsrutiner, varukunskap och 

rutiner vid leveransbortfall. 

Vid beställning bör beställaren få en direkt bekräftelse av anbudsgivaren att beställning är 

gjord. 

Beställningar skall kunna göras per telefon mellan kl 8.00 till 16.00 mån-fre,  eller via 

web-shop. 

Ange om någon extra rabatt utgår vid beställning via web-shop. (utvärderas ej)

Anbudsgivaren accepterar krav (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej

Beskriv rutiner enligt ovan (Fritextsvar)

Extra rabatt vid beställning via web-shop (Fritextsvar)

4.8. Elektronisk handel  

Under avtalsperioden kan kommunen komma att införa elektronisk handel för livsmedel. 

Beskriv leverantörens erfarenhet och rutiner för detta.

Leverantören ska medverka till att underlätta eventuellt införande av e-handel under 

avtalsperioden. Avtalet ska gälla med oförändrade villkor vid införande av e-handel.

Beskriv erfarenhet och rutiner för elektronisk handel. 

(Fritextsvar)

4.9. Besök från säljkåren   

Vid besök från säljkåren kontaktas alltid måltidschefen eller av denna angiven person innan 

besök sker.

Anbudsgivaren accepterar krav (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej

4.10. Leveranstid   

Avrop kommer att göras av respektive kök. Varor levereras till respektive kök och skall 

kvitteras av beställaren.

Leverans sker en till två fasta dagar i veckan efter överenskommelse mellan leverantör och 

beställare.

Beställning görs normalt 1 vecka innan leverans men kompletterande beställning ska var 

möjligt t o m kl 14 .00 dagen före leverans.

Anbudsvara som är lagervara skall kunna levereras inom en (1) vecka efter avrop, 
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anbudsvara som inte är lagervara skall kunna levereras inom två (2) veckor efter avrop.

Leveranser skall ske mellan kl 07.30 tom 14.00  eller enligt överenskommelse

Anbudsgivaren accepterar krav (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej

4.11. Utbyte av vara   

Utbyte av varor eller utökning av varusortimentet i förhållande till anbudslistan får ske endast 

efter skriftligt godkännande av måltidschef i kommunen. Om anbudsvara tillfälligtvis inte kan 

levereras skall likvärdig ersättningsvara sändas efter godkännande av berörd beställare. 

Priset skall dock alltid vara högst anbudspris.

Anbudsgivaren accepterar krav (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej

4.12. Kampanjer   

Vid kampanjer såsom producenters introduktions, planerings, eller kampanjrabatter, gäller 

att dessa rabatter oavkortat tillfaller kommunen.

Anbudsgivaren accepterar krav (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej

4.13. Returer   

Anbudsgivare är skyldig att ta tillbaka varor, sk. returer. Beställare får faktureras faktisk 

kostnad i det fall beställaren gjort fel. I annat fall står leverantören för retur-kostnad. 

Leverantör skall i samråd med distributören, komma överens om hur returerna skall 

hanteras.

Anbudsgivaren accepterar krav (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej

4.14. Fel och brister   

Om anbudsgivaren brister i fullgörandet av avtalet, eller om varan väsentligt försenas eller 

helt uteblir, har beställaren rätt att införskaffa varan från annan leverantör.

Om bristen kvarstår under en längre period, mer än en (1) månad skall anbudsgivaren därvid 

ersätta beställaren för uppkomna merkostnader som skadan eller felet orsakat.

Anbudsgivaren accepterar krav (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej

4.15. Frakt   

Varorna ska levereras fraktfritt inom Båstads kommun.

Anbudsgivaren accepterar krav (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej

4.16. Leveranssätt   
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Allt engångsemballage skall ingå i offererade priser. Engångsemballage skall vara 

återvinningsbart.    

      

Leveransfordon skall vara utrustade med avdelad plats där endast frysta varor placeras sk. 

frysrännor samt med avdelad plats där endast kylda varor placeras sk. kylrännor. Allt ska 

ske i obruten kyl och fryskedja.

Vid varje leverans av varor skall allt tillgängligt returemballage hämtas av anbudsgivaren hos 

beställaren. Kostnaden härför skall ingå i det offererade varupriset. Returemballage kan vara 

placerat utomhus. Beställaren ansvarar för att returemballage finns tillgängligt vid ny 

leverans.

Beställaren ansvarar ej för förvaring av returemballage som lämnats kvar efter 

leveranstillfället.

Anbudsgivaren accepterar krav (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej

4.17. Innehållsdeklaration   

Livsmedel måste vara fullständigt innehållsdeklarerade enligt Livsmedelsverkets senaste 

föreskrifter om märkning och presentation av livsmedel.

Alla offererade produkter ska finnas med innehållsdeklaration och näringsvärden lättillgängligt, 

som exempelvis på DABAS, leverantörens hemsida eller annan informationskälla. Även 

innehållsdeklaration i pappersformat godkänns. Tillverkaren ansvarar för detta. All 

information ska vara på svenska.

Anbudsgivaren accepterar krav (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej

4.18. Hållbarhet på livsmedel   

Hållbarhetstiden skall fördelas enligt ”tredjedelsprincipen” mellan producent, grossist och 

kund.

Anbudsgivaren accepterar krav (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej

4.19. Miljökrav och djurskyddsregler   

Ambitionen i denna upphandling är att värna om miljön och även att djuren ska behandlats 

väl och ha bra levnadsförhållanden. I detta förfrågningsunderlag har därför ett antal 

miljöhänsyn angetts tex krav på förpackningar och djurskyddskrav som hänvisar till 

miljöpåverkan. Vissa av dessa är även kopplade till kvalitetskrav tex livsmedelssäkerhet och 

antibiotika.

EU:s grundläggande djurskyddsregler, med senaste ändringar, skall vara uppfyllda vid 

produktion av produkten. Kravet samt övriga i upphandlingen ställda djurskyddskrav-krav 

gäller endast produkter med mer än 20% animalieinnehåll.

Anbudsgivaren accepterar krav (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej

4.20. Verifikat/uppföljning   
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Samtliga levererade produkter av en animalisk råvara och beredning av kött skall uppfylla 

följande krav:

• för produkter av köttråvara ska skriftlig information kunna lämnas vid förfrågan om i vilket 

land djuret är fött, uppfött, slaktat och förädlat. Detta gäller för produkter med köttinnehåll 

överstigande 20%.

• För äggprodukt ska skriftlig information kunna lämnas vid förfrågan om äggens ursprungs 

land

Anbudsgivaren uppfyller krav (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej

4.21. Antibiotika   

För animaliska produkter av kött skall följande uppfyllas:

Antibiotika får användas endast efter ordination av veterinär och när det är 

veterinärmedicinskt motiverat.

Anbudsgivaren accepterar ovanstående krav (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej

4.22. Foder   

Fiskmjöl och kadavermjöl ska ej används i fodret till idisslare och fjäderfä.

Anbudsgivaren accepterar krav (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej

4.23. Avmaskning   

Avmaskningsmedel skall endast användas efter ordination från veterinär.

Anbudsgivaren accepterar krav (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej

4.24. Kirurgiska ingrepp   

Djuren ska vara producerade i besättningar där kastrering eller andra kirurgiska ingrepp 

endast sker efter bedövning. Detta inkluderar eventuell avhorning på nötkreatur.  

För kastrering av gris gäller krav om bedövning när ett sådant lagkrav trätt i kraft.

Anbudsgivaren accepterar krav (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej

4.25. Transport av djur till slakt   

För animaliska produkter av kött skall följande uppfyllas:

Djuret har transporterats max 8 timmar till slakt eller, för fjäderfä, max 12 timmar om 

transporten sker nattetid.

Anbudsgivaren accepterar krav (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej
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4.26. Slaktmetoder   

Djuret skall vara helt bedövat när blodet tappas av.

Anbudsgivaren accepterar krav (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej

4.27. Salmonella   

För animaliska produkter av kött skall följande uppfyllas:

Produkten skall vara fri från alla typer av salmonella

Anbudsgivaren accepterar krav (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej

4.28. Fisk  

Fisk skall offereras enligt uppdaterad fisklista för Miljöstyrningsrådets kriterier för fisk och 

skaldjur. Endast fiskråvara som är markerad som "Bra" enligt Miljöstyrningsrådets fisklista 

ska offereras.

Produkten (fryst,  beredd, processad eller halvfabrikat) skall vara spårbar genom hela 

förädlingskedjan med minst fångstzon, handelsbeteckning (vetenskapligt namn) och 

produktionsmetod (odlat/vilt) angivet i anbudet som bifogad bilaga.

Anbudsgivaren accepterar krav (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej

Bilaga med ovanstående uppgifter har bifogats anbudet (Ja/Nej 

svar)

 

Kravgräns Ja

Nej

4.29. Fågel  

Produkt av kyckling härstammar  från djur som fötts upp på anläggning där 

beläggningsgraden varit max 36 kg/m2 (och max 25 djur/m2 ).

Anbudsgivaren accepterar krav (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej

Hela ägg och produkt av ägg skall ha producerats av höns som har haft tillgång till värprede, 

sandbad och sittpinne.

Anbudsgivaren accepterar krav (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej

Näbbtrimning och kastrering skall ej tillämpas i uppfödningen.

Anbudsgivaren accepterar krav (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej

4.30. Grisar  

Samtliga grisar, suggor och gyltor skall ha hållits lösgående. Suggans rörelsefrihet får enbart 

begränsas tillfälligt om suggan uppvisar ett onormalt beteende som utgör en uppenbar 
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skaderisk för smågrisar eller fara för skötaren.

Anbudsgivaren accepterar krav (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej

Grisar skall dagligen haft tillgång till material, tex strö eller annat jämförbart material vid 

produktionen.

Anbudsgivaren accepterar krav (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej

Grisar skall ha haft tillgång till en hel liggyta för vila och en separat gödselyta vid 

produktionen.

Anbudsgivaren accepterar krav (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej

Svanskupering på grisar ska ej förekomma

Anbudsgivaren accepterar krav (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej

5. Utvärdering

Utvärdering görs genom att jämföra priset i anbuden.  Den leverantör som uppnått  lägst 

jämförpris, uppfyllt alla obligatoriska krav och kvalificerat sig för utvärdering kommer att 

antas.

5.1. Basprisdag  

Anbudspriser skall beräknas efter basprisdag för 2014-03-01

Anbudsgivaren accepterar krav (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej

5.2. Artikelspecifikation  

Alla gula fält i Artikelspecifikationen ska fyllas i av leverantören. Minst 98% av efterfrågade 

positioner ska offereras och vara godkända. 

Pris anges i SEK netto exklusive moms. 

Anbudsgivare ska ange de varor i anbudet som är lagervaror resp beställningsvaror.

På position där "delad" anges bör antalet per förpackning vara "1" (en/ett).

Vikten/volymen på produkten bör gå att utläsa från leverantörens varubenämning.

Om några angivelser är missvisande och av olika anledningar kan komma att misstolkas bör 

en kort förklaring lämnas i kolumn S i artikelspecifikationen.

Emballage, personalkostnader, fordonskostnader, administrationskostnader och dylikt skall 

ingå i artikelns pris. Kostnader utöver offererat pris kommer inte att godtas.

I kolumnen pris per kg avrunnen vikt/färdig vara skall anges:

• för produkter som är koncentrerade. pris för färdigspädd vara,

• för produkter i pulverform anges kilopris för färdigblandad vara,

Sida 13 av 17Utskrivet: 2017-08-09  9:14 Refnr.: 14/12

110



• för konserver anges kilopris på nettovikten för konserver och dylika produkter.

• för sillkonserver anges jämförelsepriset exkl.sås

• för produkter typ potatismos ska priset anges i kilo för färdig vara,

Totalsumma från artikelspecifikationen ska föras över till nedan angiven prisruta.

Anbudslämnare ansvarar för att siffror och uträkningar är korrekta. Kontrollräkning kommer 

att göras. 

Ifylld Artikelspecifikation ska bifogas anbudet.

Anbudsgivaren accepterar krav (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej

Är ifylld artikelspecifikation bilagd anbudet? (Ja/Nej svar)  

Kravgräns Ja

Nej

Ange totalsumma från Artikelspecifikationen (Prisruta)

6. Kommersiella villkor

6.1. Villkor från förfrågningsunderlaget  

Avtalet kommer att kompletteras med uppgifter från förfrågningsunderlaget.

6.2. Beställning/ Leveranser  

Leveranser skall ske till i respektive beställning angiven leveransadress. Med varje leverans 

skall följesedel bifogas.

6.3. Avtalsstart/uppföljning  

Leverantören skall kostnadsfritt medverka vid ett möte i samband med avtalsstart.

Leverantören skall kostnadsfritt medverka vid avtalsuppföljning som normalt sker en gång 

per år.

Vid avtalsuppföljning ser man över det upphandlade sortimentet och går gemensamt igenom 

inköpsstatistiken. Kommunen är sammankallande.

6.4. Underavtal  

Eventuellt underavtal är underordnat avtal.

6.5. Ersättningsleverans  

Om produkt ingående i bifogad produktspecifikation utgår eller ändras skall leverantören 

leverera av kommunen godkänd likvärdig produkt utan merkostnad för kommunen. 

Ersättningsleverans godkänns ej utan särskilt medgivande från Båstads kommuns 

representant/beställare.

6.6. Produktförändringar  

Ingående produkter i gällande avtal (produktspecifikation) skall till utförande och kvalitet 

överensstämma med de specifikationer som kommunen fått i anbud. Förändringar i varan 

som skiljer sig från produktspecifikationen gällande ursprung, förpackningsvolym eller 

sammansättning skall i förväg meddelas och godkännas av kommunens avtalsansvarige. 

Icke godkännande kan leda till förnyad prövning av avtalets giltighet om detta skiljer sig 

markant.

6.7. Prisreducering  

Produkt som helt eller delvis betraktas som felaktig avvisas av beställaren som därvid 

antingen har rätt att häva köpet eller kräva ersättningsleverans. Avvisad produkt återsändes 
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efter överenskommelse med leverantören på dennes bekostnad.

Underlåter leverantören att avhjälpa fel eller företa omleverans, har köparen efter 

meddelande till leverantören rätt till ersättning för skäliga kostnader för att själv avhjälpa 

felet eller rätt till prisavdrag som svarar mot felet.

6.8. Leveransvillkor  

Fritt levererat till respektive enhet inom Båstads kommun.

DDP Incoterms 2000.

Leverans skall ske i enlighet med leveranstider angivna i anbudet, i övrigt enligt separata 

överenskommelser.

6.9. Prislista  

Leverantören skall under avtalsperioden kontinuerligt tillhandahålla aktuell avtalsprislista för 

kommunen där samtliga avtalsprodukter finns nettoprissatta (gäller ej bruttoprissatta 

produkter) . Prislistan skall vara i utskrivbart och sorterbart filformat, t.ex. excel och 

innehålla uppgift om artikelnr, nettopris och benämning. Listan skall vara ett hjälpmedel vid 

beställning

6.10. Priser  

Kommunen ersätter leverantören enligt i anbudet lämnade priser.

Alla priser skall anges i svenska kronor (SEK) exkl. mervärdeskatt.  Emballage, 

personalkostnader, fordonskostnader, administrationskostnader och dylikt skall ingå i 

artikelns pris. Kostnader utöver offererat pris kommer inte att godtas.

Priset skall vara fast i 12 månader från avtalets ikraftträdande.

Tillkommande produkter skall offereras enligt samma principer som tillämpades vid 

ursprungsanbudet. För säsongsanpassade varor begärs separat offert, tex julskinka.

6.11. Prisändringar  

Prislista får justeras max 4 ggr/år enl. DLF (februari, maj, september, november). Vid varje 

justering skall bevis på vilka grunder justeringar sker meddelas köparen. 

Anser leverantören att priserna behöver ändras skall förhandling ske med måltidschef i 

kommunen. Avisering om prisändring skall ske 30 dagar före ikraftträdandet. 

Prisjustering kan inte ske med retroaktiv verkan eller i strid mot vid varje tillfälle gällande 

allmänna prisregleringsbestämmelser. 

 

Skulle avtalet förlängas ytterligare ett år, sker reglering på samma sätt för denna period.

6.12. Kampanjerbjudanden  

Om varor under kampanjer eller dylikt utbjuds till priser som understiger de som angetts i 

det upprättade avtalet skall det lägre priset debiteras.

6.13. Fakturaadress  

Båstads kommun

Ansvar XXXX

Box 1120

269 22 Båstad

6.14. Betalningsvillkor  
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Fakturor skall märkas med avroparens referensnummer. Om ingen anmärkning föreligger 

mot fakturan, erläggs betalning inom 30 dagar, räknat från fakturans ankomstdag. 

Faktureringsavgift eller motsvarande får inte debiteras kommunen. Vid försenad betalning 

har leverantören rätt till dröjsmålsränta enligt svensk lag på fakturerat ostridigt belopp.  

 

Fakturor som ej klart preciserar vad som inköps kommer ej att betalas.  

Fakturering enligt detta avtal får inte överlåtas på annan betalningsmottagare/factoringbolag 

utan skriftligt medgivande från kommunen.

6.15. Bestridande av faktura  

Om kommunen helt eller till någon del inte anser sig betalningsskyldig enligt fakturan får 

kommunen innehålla det omstridda beloppet. Om parterna endast är oense om en viss del 

av det fakturerade beloppet skall kommunen betala det ostridiga beloppet inom den ovan 

angivna tiden. Bestridande av faktura skall ske inom femton dagar från fakturans 

ankomstdag till kommunen.

6.16. Avgifter  

Fakturerings och expeditionsavgifter medges inte.

6.17. Dröjsmålsränta  

Vid försenad likvid får leverantören ej debitera dröjsmålsränta om räntebeloppet understiger 

100 kr per faktura. Dröjsmålsräntan debiteras enligt räntelagen § 6.  

 

Leverantören äger ej rätt att debitera dröjsmålsränta om leverantören levererar för tidigt 

mot från båda parter överenskommen leveranstidpunkt.

6.18. Statistik  

Leverantören skall halvårsvis, utan kostnad, förse kommunen med statistik över levererade 

varor, volym och belopp per enhet, per verksamhet och total samt per produktgrupp. Det 

bör även finnas möjlighet att separera alla inköp av ekologiska produkter från övrigt. Av 

rapporten ska det framgå vilka varor som köps enligt avtal.

Statistiken skall sändas elektroniskt till kommunen i excel-format.

6.19. Allmänna bestämmelser

Som underlag för eventuellt ramavtal gäller detta förfrågningsunderlag.

Bindande avtal förutsätter att skriftligt avtal upprättats och undertecknas av båda parter.

6.20. Försäkring  

Enligt ALOS 05.

6.21. Överlåtelse av avtal  

Avtal får ej överlåtas på annan utan Kommunens skriftliga medgivande.

6.22. Handlingars rangordning  

För avtalet gäller nedanstående handlingar. Förekommer i handlingarna motstridiga uppgifter 

gäller de sinsemellan i följande ordning.  

1. Skriftliga tillägg till och ändringar i avtalet  

2. Avtalet med tillhörande bilagor  

3. Förfrågningsunderlag inkl kompletteringar  

4. ALOS 05  

5. Leverantörens anbud inklusive kompletteringar och förtydligande
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6.23. Omlastningscentral  

Om kommunen under avtalstiden väljer en tredjepartslogistik, kan detta innebära att alla 

leveranser sker till en leveransadress. Antagen leverantör skall leverera till denna adress och 

möjlighet till omförhandling av villkoren skall finnas.

6.24. Tvist  

Tvist mellan kommunen och leverantören skall avgöras av svensk domstol med tillämpning 

av svensk rätt på kommunens hemvist.

6.25. Uppsägning  

Kommunen äger rätt att säga upp avtalet om leverantören inte uppfyller sina förpliktelser 

enligt detta avtal, eller om denne försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, inställer 

sina betalningar, ansöker om företagsrekonstruktion eller annars kan anses vara på 

obestånd, eller det framkommer att leverantör lämnat oriktiga uppgifter i anbudet och dessa 

uppgifter har varit av icke oväsentlig betydelse vid bedömningen av tilldelning av avtal.

6.26. Force Majeure  

Följande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder om avtalets fullgörande 

därigenom hindras: arbetskonflikt, eldsvåda, krig, mobilisering eller militärinkallelser av 

motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror eller upplopp.  

 

För att Part skall ha rätt att åberopa gällande befrielsegrund enligt ovan skall denna skriftligen 

utan dröjsmål underrätta den andra Parten om att sådan omständighet har inträffat.  

 

Befrielsegrund medför att Parten är befriad från att fullgöra sina åtaganden på avtalad 

tidpunkt och under sådan tid därefter som fullgörandet måste uppskjutas till följd av den 

inträffade befrielsegrunden.  

 

Kommunen är inte skyldig att erlägga avgift för tjänst som uteblir på grund av åberopande 

av att befrielsegrund föreligger.  

Arbetskonflikt som har sin grund i partsbrott mot kollektivavtal får inte åberopas som 

befrielsegrund.

6.27. Godkännande av avtalvillkor  

Anbudsgivaren godkänner samtliga avtalsvillkor i sin helhet 

(Ja/Nej svar)

 

Kravgräns Ja

Nej

Sida 17 av 17Utskrivet: 2017-08-09  9:14 Refnr.: 14/12
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Datum: : 2017-09-12. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Catharina Elofsson 

Dnr: KS 001252/2015 – 900 
 
 

Ersättare för personuppgiftsombud 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige utser som personuppgiftsombudsersättare Elin Ax, Catharina Elofsson 
och Taina Virmalainen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun behandlar personuppgifter och har därför anmälningsskyldighet till datain-
spektionen enligt 36 § personuppgiftslagen. Båstads kommun är enligt lagen personuppgifts-
ansvarig och kan utse personuppgiftsombud. Kommunen har idag ett personuppgiftsombud, 
men behöver ersättare vid frånvaro. Föreslagna ersättare är kommunjuristen Elin Ax, kansli-
chef Catharina Elofsson samt handläggare Taina Virmalainen. 
 
Aktuellt 
Kommunfullmäktige har utsett huvudregistrator Daniel Kling att vara kommunens personupp-
giftsombud. Vid frånvaro behöver kommunen ha ersättare.  
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Catharina Elofsson, Kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kanslichef, IT-chef och kommunjurist. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2015-10-28 1 av 2 

 

 

KS § 188  Dnr KS 001252/2015 - 900 

Ändring av personuppgiftsombud 

 
Beskrivning av ärendet Båstads kommun behandlar personuppgifter och har därför 

anmälningsskyldighet till datainspektionen enligt 36 § personuppgiftslagen. 
Båstads kommun är enligt lagen personuppgiftsansvarig och kan utse 
personuppgiftsombud. Föregående personuppgiftsombud har avslutat sin 
anställning på kommunen varför ett nytt ombud behöver utses.   

 
Beslut Arbetstutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen entledigar Malin Bengtsson som personuppgiftsombud 
för Båstads kommun. 

2. Kommunstyrelsen utser Daniel Kling till nytt personuppgiftsombud för 
Båstads kommun.  

_____ 
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Datum: 2015-09-21 
Handläggare: Catharina Elofsson 
Dnr: KS 001252/2015 – 900 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Kanslichefen 
 

 

 
Ändring av personuppgiftsombud 
 

Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun behandlar personuppgifter och har därför anmälningsskyldighet till datain-
spektionen enligt 36 § personuppgiftslagen. Båstads kommun är enligt lagen personuppgifts-
ansvarig och kan utse personuppgiftsombud. Föregående personuppgiftsombud har avslutat 
sin anställning på kommunen varför ett nytt ombud behöver utses.   
 
Aktuellt 
Kommunen har utsett Malin Bengtsson, tidigare huvudregistrator på Båstads kommun. Hon 
har avslutat sin anställning vid kommunen varför nytt ombud behöver utses. Då huvudregi-
stratorn tidigare var personuppgiftsombud är det lämpligt att utse nuvarande huvudregistra-
tor Daniel Kling till personuppgiftsombud för Båstads kommun. 
 
 
Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen entledigar Malin Bengtsson som personuppgiftsombud för Båstads 

kommun. 
2. Kommunstyrelsen utser Daniel Kling till nytt personuppgiftsombud för Båstads kommun.  
 
 
 
Båstad 2015-09-21 
 
 
Catharina Elofsson 
Kanslichef 
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Datum: : 2017-09-13. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000747/2017 – 600 
 
 

Väckt motion - Ökning av antalet SFI-timmar 
 
 

Förslag till beslut 
 
Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Väckt motion, inkommen 2017-06-29, angående ökning av antalet SFI-timmar från Ingela 
Stefansson (S) ska redovisas och skickas för beredning. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium, kommunchef och kanslichef. 
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af.STADS KOMMl.iN 
Kommunfi tyr9!sen 

Motion fler SFl-timmar. 2017.06.24 

Att lära sig Svenska språket, bidrar t ill : 
vidare studier, etablera sig på arbetsmarknaden, integration i samhället. 

Ju snabbare detta går, är en vinst för den enskilde och för samhället. 
Idag har Båstads kommun 15 timmars Sfi = minimum nivå. 

Därför vill Socialdemokraterna öka antalet SFI t immar. 
Gärna i kombination med praktik eller möjlighet t ill arbete. 

3 hela Sfi dagar och 2 dagar som kan användas t ill prakt ikplats eller arbete. 
(Att bygga upp ett nätverk underlättar också etableringen på arbetsmarkna
den) 

(S) yrkar bifall till motionen. 

/17;eA Jtvt=_-
För (S) Ingela Stefansson. 
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Datum: : 2017-09-13. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000800/2017 – 700 
 
 

Väckt motion - Jouröppen vårdcentral dygnet runt i Båstads kommun 
 
 

Förslag till beslut 
 
Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Väckt motion, inkommen 2017-07-14, angående jouröppen vårdcentral dygnet runt i Båstads 
kommun från Johan Olsson Swanstein (M) ska redovisas och skickas för beredning. 
 
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium, kommunchef och kanslichef. 
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8./l.. :,::n~ADS KOMMl ".\J 
Kommunr: tyr61a91'l 

BJÄRE BÅSTAD 

M o-t-) o ...-v -
Möjliggör för jouröppen vårdcentral/dygnet runt i Båstads kommun 

Det pågår strukturella förändringar och prioriteringar i sjukvården inom region Skåne som 
bl.a. syftar till att fortsätta arbetet med att flytta ut vården från sjukhus till 
primärvården . Primärvården i Skåne ska finnas nära och vara lättillgänglig för medborgarna 
dygnet runt. Inom hälsovalet finns möjligheter för vårdcentraler att själva forma sitt 
uppdrag. 

Syftet med vår motion är att uppmärksamma och undersöka förutsättningar om 
vårdcentralerna i Båstads kommun skulle kunna få ett fungerande joursystem. Vi ser ett 
behov av möjlighet till akutsjukvård i form av läkarteam dygnet runt på plats i kommunen 
med nödvändig utrustning och att det vid behov även finns övernattningsmöjlighet för 
observation av patienten innan/inför eventuell vidare transport . 

Förutsättningen är att läkare, sjuksköterskor och annan personal i Båstad kommun 

samarbetar i jourtjänst. Det är möjligt att som affärside kunna starta privatföretag för 
läkarteam. 

Enligt lagen om likabehandling ska kommuninvånare behandlas lika. Därför bör det avtal 
som finns i kommunen utökas att gälla för alla kommuninvånare. Nuvarande avtal betyder 
att de mest sjuka och gamla inte ska behöva sitta på akuten flera timmar på sjukhus utan få 
akut hjälp på plats inom kommun . 

Vi moderater ser möjligheter för att avlasta resurser på de stora sjukhusens 

akutmottagningar och föra ner det på primärvården vilket gynnar våra medborgare på Bjäre, 
allt från barn till äldre. 

Moderaterna föreslår: 

att ge förvaltningen i uppdrag att göra en framställan till Region Skåne om att få 
bli pilotkommun för att starta ett joursystem mellan Båstads kommuns vårdcentraler så att det 
möjliggör för öppet dygnet runt {dvs.24 timmars öppethållande) 

Båstad den 14 juli 2017 
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Datum: : 2017-09-13. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000866/2017 – 380 
 
 

Väckt motion - Framtagande av handlingsplan för utbyggnad och upprust-
ning av idrottshallar 
 
 
Förslag till beslut 
 
Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Väckt motion, inkommen 2017-08-21, angående framtagande av handlingsplan för utbyggnad 
och upprustning av idrottshallar från Thomas Andersson (L) m.fl. ska redovisas och skickas för 
beredning. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium, kommunchef och kanslichef. 
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BÅSTADS i<OMMUN 
Komrnuns.~yr~l$tfl 

MOTION 2017 -06- 2 1 . 
Dn~.f.~.~~Gfi/ 
f) r!ittft6.J1.Ll •• :::J.8.0,11 ...... 11. 

INOMHUSHALLAR I VÅR KOMMUN 

Våra idrottsföreningar gör ett fantastiskt arbete med att engagera och fostra våra barn och 

ungdomar i sina verksamheter. Det är inte bara en bra fritidsverksamhet som görs utan 

föreningarna lägger grunden till en god livsstil med motion och rörelse flera gånger i veckan . 

För att föreningarna ska kunna bedriva verksamhet året om är de beroende av tillgången på 

inomhushallar. I anslutning till våra skolor finns idrottshallar och de används mycket flitigt av 

främst våra idrottsföreningar men även privatpersoner och företag. Dessutom finns 

föreningsägda hallar i Båstad och Grevie. 

Behovet av halltider ökar och kön till de mest attraktiva tiderna är lång. Dessutom finns 

behov av tider för seriespel och tävlingar för bland annat innebandy. 

En del idrottshallar är i stort behov av upprustning/renovering och en åtgärdsplan för dessa 

hallar måste tas fram. 

Vi Liberaler vill att: 

Kommunen tar fram en handlingsplan för utbyggnad och upprustning av idrottshallar i vår 

kommun. 

För detta behövs en kartläggning av behoven, såsom 

- hur ser behoven av inomhustider ut i de olika kommundelarna? 

- vilken typ av aktiviteter efterfrågas främst och vilka typer av aktiviteter kan bli aktuella i 

framtiden? 

- vilka behov finns av arenor för inomhusseriespel för olika idrotter, idag och i framtiden? 

Båstad augusti 2017 

~R~ 
Thomas An äersson Mats Lundberg 
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Datum: : 2017-09-13. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000915/2017 – 380 
 
 

Väckt motion - Utomhusisbana 
 
 

Förslag till beslut 
 
Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Väckt motion, inkommen 2017-09-01, angående utomhusisbana i Båstads kommun från Tho-
mas Andersson (L) m.fl. ska redovisas och skickas för beredning. 
 
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium, kommunchef och kanslichef. 
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Motion 

Utomhusisbana i vår kommun 

Många av oss vuxna har som barn haft förmånen att få pröva sina färdigheter 

på skridsko på naturisar lite varstans på Bjäre då kylan slog till och stannade 

några veckor. 

Tyvärr så gör klimatförändringarna att vi får leva med mildare och mildare 

vintrar och dagens barn och ungdomar får inte ofta chansen att lokalt kunna 

snöra på sig skridskorna och öva upp sina färdigheter på isen, eftersom det 

väldigt sällan numera, vintertid, blir några naturisar här på Bjäre. 

Detta är negativt för folkhälsan och dessutom att fritidsutbudet för främst våra 

barn och ungdomar minskar. I vissa kommuner så gör man något åt detta 

genom att anlägga utomhusisbanor till glädje för både gammal och ung. Dessa 

anläggningar är i regel öppna under perioden december - februari. 

Liberalerna i Båstad vill med denna motion 

Att kommunen utreder möjligheterna och förutsättningarna för att anlägga 

en utomhusisbana (konstfrusen} i vår kommun. 

Utredningen bör belysa investeringskostnad och driftskostnad. 

Möjliga samarbeten med föreningsliv och/eller näringsliv. 

Dessutom titta på möjlig placering i kommunen dock i nära anslutning till 

våra kollektivtrafikstråk. 

Båstad september 2017 

LIBERALERNA BÅSTAD 

'lfo 
Thom Mats Lundberg Catarina Fryland 
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Datum: : 2017-09-13. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Olof Nilsson 

Dnr: KS 000883/2017 – 100 
 
 

Väckt medborgarförslag - vänort Vidin, Bulgarien 
 
 

Förslag till beslut 
 
Medborgarförslaget godkänns och skickas till förvaltningen för beredning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Medborgarförslag, inkommen 2017-08-23, angående vänort i Bulgarien ska redovisas och 
skickas för beredning. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
Olof Nilsson, Nämndsekreterare 
 
 
Samråd har skett med: 
Kommunfullmäktiges presidium, kommunchef och kanslichef. 
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t -,-:T;\DS KOMMUN 

-

/.\ 1't l -08- 2 3 
Båstad 2017-08-23 

RSMH NV. Skåne 

Vantingevägen 335 

262 91 Ängelholm 

Dm.~.~~\~. 
~~"-~ - ~"9.~ ... .Biistads kommun .... .. .. , .. \ .. ,,, ,, ..... . 

Medborgarförslag från RSMH NV. Skåne: Vänort 

Härmed lämnar vi ett medborgarförslag om att Båstads kommun skall bli vänort med Vid in i 
Bulgarien. 

Bakgrund 

Sedan drygt fem år så har ett femtontal EU-migranter från Vid in uppehållit sig i Båstads 

kommun. Initialt försörjde de sig själva och sina närmaste genom tiggeri. De levde under 

ytterst primitiva förhållanden då de oftast övernattade i sina bilar. Efter något år eskalerade 

deras svårigheter. Då de förnekades att uppehålla sig i Båstads centrala delar samtidigt som 

de blev bryskt bortjagade från affärerna av ett rumänskt syndikat. 

Vår förening upplät då boenden till dem samt arrangerade alternativa 

försörjningsmöjligheter i form av pant och polleninsamling och via en loppmarknad som 

drivs i föreningens regi. Under den tid som vi har lärt känna EU-migranterna så har vi 

uppfattat att de egentligen har en önskan om att bo och verka i sitt hemland men att det för 

närvarande ter sig nära nog utopiskt eftersom Vidin precis som övriga Bulgarien brottas med 

ekonomiska, sociala och strukturella problem. Dessutom förekommer det en utbredd och 

allmänt accepterad antiziganism vilket ytterligare försvårar en etablering för den grupp som 

nu har sökt sig till Sverige. 

Saken 

Vi menar att en formaliserad kontakt kommunerna i mellan kan bli en viktig komponent till 

att hjälpa EU-migranterna att skapa sig en dräglig framtid i sitt hemland. Dessutom skulle det 

berika båda parter med ett utbyte vad det gäller handel, turism och kultur. Vidin ligger 

vackert beläget vid Donaus strand och gränsar till Rumänien som ligger på andra sidan av 

floden. Vi menar att det finns en stor framtida potential till utveckling, sammarbete och 

tillväxt för alla parter och att just Vid in är en lämplig ort eftersom det redan finns 

upparbetade kontakter mellan de två orterna. 

,~/~2--
Hans Johansson 

RSMH NV. Skåne 

127


	Val av justeringspersoner till kommunfullmäktige, 2017
	Godkännande av dagordningen
	Delgivningar
	Beslutslogg
	Informationsärende
	Översyn och revidering 2017 av Kulturprogram för Båstads kommun 
	Reviderat miljö- och energiprogram
	Reviderat vård- och omsorgsprogram
	Svar på motion - Skolbusstrafik
	Svar på motion - Skolskjutsar och kamrater
	Svar på motion - Kommunens upphandling av livsmedelsprodukter
	Ersättare för personuppgiftsombud
	Väckt motion - Ökning av antalet SFI-timmar
	Väckt motion - Jouröppen vårdcentral dygnet runt i Båstads kommun
	Väckt motion - Framtagande av handlingsplan för utbyggnad och upprustning av idrottshallar
	Väckt motion - Utomhusisbana
	Väckt medborgarförslag - vänort Vidin, Bulgarien



