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~ KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

Närvaro- och omröstningslista 
Sammanträdesdatum: 2017-09-20 

Omröstningar 

När- § § § § § 
va ro 

Ledamot Ti2 ersättare ja Nej Avst ja Nej 

(BP) Bo Wendt ./ D D D D D 
(M) Kerstin Gustafsson ./ D D D D D 
(BP) Eddie Grankvist ./ D D D D D 
(S) Ingela Stefansson ./ D D D D D 
E~I:>3 Ann bRFist:iR lngeman D D D D D 
(C) Stefan Olsson ./ D D D D D 
(BP) Helena Stridh ./ D D D D D 
(M) Christer de la Motte ./ D D D D D 
(L) Thomas Andersson ./ D D D D D 
Egp3 James Jeansen Claes Sjögren (BP) ./ D D D D D 
(S) Adem Qerimaj ./ D D D D D 
(SD) Carolin Gräbner ./ D D D D D 
(C) Uno Johansson ./ D D D D D 
E 3 Jenas PeFssen Iiellin Göran Brauer (M) ./ D D D 
(BP) Kjell Andersson ./ D D D D D 
(BP) Hans Grönqvist ./ D D D D D 
EMP} Kata1=ina '.fo1=emalm Allan Sunnergren (MP) ./ D D D D D 
(M) Tony Ivarsson ./ D D D D D 
(BP) Marie-Louise Nilsson ./ D D D D D 
(S) Göran Klang ./ D D D D D 
(SD) Inge Sanden ./ D D D D D 
(C) Sonia Larsson ./ D D D D D 
(L) Mats Lundberg ./ D D D D D 
(BP) Inge Henriksson ./ D D D D D 
DELSUMMA: 23 0 0 0 0 0 
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0 0 0 0 



2 (2) 

Omröstningar 

När- § § § § § § § § § 
va ro 

Ledamot Ti2 ersättare ja Nej Avst ja Nej Avst ja Nej Avst 

(M) Claes Sundin ./ D D D D D D D D D 
(BP) Lars Fagerberg ./ D D D D D D D D D 
(S) Ingrid Zäther ./ D D D D D D D D D 
(BP) Marianne E. Mjöberg ./ D D D D D D D D D 
(SD) Jonatan Andersson ./ D D D D D D D D D 
(M) Johan 0. Swanstein ./ D D D D D D D D D 
(C) Ib Nilsson ./ D D D D D D D D D 
(BP) Karin Schmidt ./ D D D D D D D D D 
(BP) Roland Nelson ./ D D D D D D D D D 
(M) Ann Elofson ./ D D D D D D D D D 
(MP) Mårten Sterner ./ D D D D D D D D D 
(SD) Ingegerd Nilsson ./ D D D D D D D D D 
(L) Sven-Olof Bengtsson ./ D D D D D D D D D 
(C) Ebba Krumlinde ./ D D D D D D D D D 
(M) Susanna Heiskanen ./ D D D D D D D D D 
(S) Ann-Margret Kjellberg ./ D D D D D D D D D 
(BP) Håkan Mörnstad ./ D D D D D D D D D 
TOTALSUMMA: 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ledamöter markerade med fetstil = gruppledare 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Innehållsförteckning 

Kommunfullmäktige 2017-09-20 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-09-20 

KS § 143 Dnr KS 000014/2017 - 900 
Val av justeringspersoner 

KS § 144 Dnr KS 000015/2017 - 900 
Godkännande av dagordningen 

KS § 145 
Delgivningar 

KS § 146 
Beslutslogg 

Dnr KS 000017 /2017 - 900 

Dnr KS 000018/2017 - 900 

KS § 147 Dnr KS 000016/2017 - 900 
Informationsärende 

KS § 148 Dnr KS 000594/2017 - 600 
Reviderat kulturprogram 

KS § 149 Dnr KS 000428/2017 - 800 
Reviderat miljö- och energiprogram 

KS § 150 Dnr KS 000475/2017 - 700 
Reviderat vård- och omsorgsprogram 

KS § 151 Dnr KS 001558/2015 - 460 
Svar på motion - Skolbusstrafik 

KS § 152 Dnr KS 000428/2016 - 460 
Svar på motion - Skolskjutsar och kamrater 

KS § 153 Dnr KS 000552/2016 - 800 
Svar på motion - Kommunens upphandling av livsmedelsprodukter 

KS § 154 Dnr KS 001252/2015 - 900 
Val av ersättare för personuppgiftsombud 

KS § 155 Dnr KS 000747 /2017 - 600 
Väckt motion - Ökning av antalet SFI-timmar 

KS § 156 Dnr KS 000800/2017 - 700 
Väckt motion - Jouröppen vårdcentral dygnet runt i Båstads kommun 

KS § 157 Dnr KS 000866/2017 - 380 

Sida 

2 av 21 

Väckt motion - Framtagande av handlingsplan för utbyggnad och upprustning av idrottshallar 

KS § 158 Dnr KS 000915/2017 - 380 
Väckt motion - Utomhusisbana 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-09-20 

KS § 159 Dnr KS 000883/2017 - 100 
Väckt medborgarförslag - vänort Vi din, Bulgarien 

KS § 160 Dnr KS 000961/2017 - 600 
Interpellation om fältassistenter 

Justerandes si naturer 

Sida 

3 av 21 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KS § 143 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-09-20 

DnrKS000014/2017-900 

Val av justeringspersoner 

Sida 

4av21 

Beskrivning 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. 

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 16.00 på kommunkansliet 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KS § 144 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-09-20 

Dnr KS 000015/2017 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Sida 

5 av 21 

Beskrivning 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. 

Beslut 

Sedan kommunfullmäktiges kungörelse har ett nytt ärende tillkommit -
interpellation från Ingela Stefansson (S) .. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande tillägg: 

Nytt ärende: Interpellation från Ingela Stefansson (S). 

I usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KS § 145 

Delgivningar 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-09-20 

DnrKS000017/2017-900 

Sida 

6 av21 

Beskrivning av ärendet Följande handlingar föreligger som delgivningar till kommunfullmäktige: 

- Kommunrevisionens protokoll 2017-09-04. 
- Kvartalsrapport till IVO - ej verkställda beslut. 
- Sammanträdesplanering för 2018, regionfullmäktige. 
- Nyhets brev 4 från integrationsenheten. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KS § 146 

Beslutslogg 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-09-20 

Dnr KS 000018/2017 - 900 

Sida 

7 av 21 

Beskrivning 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. 

Yttrande Under ärendetyttrar sig Thomas Andersson (L). 

Underlag till beslutet Beslutslogg daterad 2017-09-07. 

Yrkanden Thomas Andersson (L): Beslutsloggen ska uppdateras till nästa gång med nya 
datum för ärenden som är inaktuella (se bilaga) 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Thomas Anderssons (L) yrkande. Efter 
framställd proposition finner ordförande att yrkandet bifallits. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Bilagd redovisning daterad den 7 september 2017 godkänns. 

2. Beslutsloggen ska uppdateras till nästa gång med nya datum för ärenden 
som är inaktuella (se bilaga 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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FULLMÄKTIGES BESLUTSLOGG - SEPTEMBERSAMMANTRÄDET 2017 

Dnr Beskrivning av uppdraget Till KF 

864/16 Motion - Översyn av internhyressystem juni2017 

792/16 Motion - Om gratis simundervisning på sommaren juni 2017 

716/16 Motion - Plan mellan kommun/näringsliv - fler hyresrätter juni 2017 

180/16 Motion - Översyn av kommunens verksamhetslokaler juni 2017 

527/17 Medborgarförslag - Kommunala lönesubventioner Maj 2017 

454/17 Medborgarförslag- Brukarrevision av överförmyndaren Maj 2017 

Yrkande: Uppdatera KFs Beslutslogg 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KS § 147 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-09-20 

Dnr KS 000016/2017 - 900 

lnformationsärende 

Sida 

8 av 21 

Beskrivning av ärendet Vid kommunfullmäktige 2017-09-20 förelåg följande informationsärenden: 
- Bo Wendt (BP) informerade om kommunstyrelsen. 
- Eddie Grankvist (BP) informerade om vård- och omsorgsnämnden. 
- Helena Stridh (BP) informerade om utbildningsnämnden. 
- Göran Klang (S) informerade om myndighetsnämnden. 
- Håkan Mörnstad (BP) informerar om demokratiberedningen. 
- Kulturskolechef Helene Steinlein informerade om kulturskolan. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Lägga informationen till handlingarna. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KS § 148 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-09-20 

DnrKS000594/2017-600 

Reviderat kulturprogram 

Sida 

9 av 21 

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. 

Yttrande Under ärendet yttrar sig Christer de la Matte (M), Marianne Eriksson Mjöberg 
(BP), och Ingela Stefansson (S). 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-09-06, § 203. 
Förslag till reviderat kulturprogram, daterat 2017-06-19. 
Missiv - Förslag till beslut om revidering av kulturprogrammet. 

Yrkanden Ingela Stefansson (S): Bifall till det reviderade kulturprogrammet. 

Christer de la Matte (M): Tilläggsyrkande att programmet ska följas upp årligen 
i samband med årsredovisningen. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Christer de la Mattes (M) tilläggsyrkande. 
Efter framställd proposition finner ordförande att tilläggsyrkandet bifallits. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

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

2. Programmet utvärderas och revideras senast år 2025. 

3. Programmet ska årligen följas upp i samband med årsredovisningen. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



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 ideer, 
utveckling och nya människor skapas förutsättningar för 

den lilla kommunens framtid; för alla som vill något. 

Attraktion 
Båstads kommun attraherar genom tillvaratagande av resurser. 

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

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

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

kapital blir en självklar arena för alla. 

Mod 
I Båstads kommun känner vi våra utmaningar och genom 

vår 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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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 Cu/tura = 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" . 



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. 

4 (5) 

• 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 Nordvästl. 

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 



BÅS ADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KS § 149 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-09-20 

Dnr KS 000428/2017 - 800 

Reviderat miljö- och energiprogram 

Sida 

10 av 21 

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. 

Yttrande Under ärendet yttrar sig Bo Wendt (BP), Kerstin Gustafsson (M) och Hans 
Grönkvist (BP). 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-09-06, § 204. 
Förslag till reviderat miljö- energi- och vindkraftprogram. 
Tjänsteskrivelse - Antagande av reviderat miljöprogram. 

Yrkanden Bo Wendt (BP) och Kerstin Gustafsson (M): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Kerstin Gustafsson (M): Tilläggsyrkande att programmet ska årligen följas upp 
med miljöbokslut i samband med årsredovisningen. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Kerstin Gustafssons (M) tilläggsyrkande. 
Efter framställd proposition finner ordförande att tilläggsyrkandet bifallits. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

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

2. Programmet utvärderas och revideras senast år 2022. 

3. Programmet ska årligen följas upp med miljöbokslut i samband med 
årsredovisningen. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-08-30 
Handläggare: Jan Bernhardsson 
Dnr: KS 000428/2017 - 800 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

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 

1 (2) 

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. 

lJ 



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

2 (2) 

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 so/instrålning och framstående 
forskargrupper och företag som utvecklar solceller och kombinerade solvärme-hybrider. 

Solenergi kan tas till vara genom bland annat solvärme- och sol cellsanläggning ar. 
Solvärmeanläggningar generar värme och en sol cellsanläggning 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 privatafastighetsägare. På marknaden finns nu också system där t.ex. tak- eller 
väggmaterial integreras med solceller. Även för belysning i offentliga miljöer kan 
sol cellsanläggningar i vissa områden vara intressanta. Inom kommunens 
fastighetsbeståndfinns 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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Miljö- och energiprogram för 
Båstads kommun 2012 - 2022 

Tillfälliga beredningen för översyn av miljö- energi- och vind kraftsprogrammen 

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 



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 
ekosystem tjänster 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. 



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. 
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Modellen visar hur målstyrningsprocessen reglerar arbetet i Båstads kommun. 



~ 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. Atgärder 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 kringvattendrag 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 utve<;kling 
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. 



~ 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 attvandringshinder 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 grönstruktwytor vid exploatering. Utveckla 
vandringsleder och cykelstråk för att få synergier mellan folkhälsa, miljö och upplevelser. 
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 käl/sorteras och matavfallet ska gå till biogasproduktion. 



~ 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 

bygg nation 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. Atgärder 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. 



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 landskaps bilden. 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 rotardiameter 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 rotardiameter 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 SO 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). 



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 tex. tak- eller väggmaterial 
integreras med solceller. Även för belysning i offentliga miljöer kan solcellsanläggningar i 
vissa områden vara intressanta. Inom kommunens fastighets bestånd finns solvärme på 
Malenbadet och solceller på Strandängskolan. Det planeras också för en solcellsanläggning 
på Skogs byns 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, svavel oxid, marknära ozon och VOC ska 
minimeras. 
Områden med högre värden ska prioriteras för att åtgärder ska kunna sättas in. 



_);;;. 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. Fram tidssäkring 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 cykel trafik 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, godjordbruksmark, 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. 



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 vegetations bevuxen 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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Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Bilagt förslag till reviderat vård- och omsorgsprogram för Båstads kommun 
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2. Programmet utvärderas och revideras senast år 2025. 

3. Programmet ska årligen följas upp i samband med årsredovisningen. 
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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 ideer, 

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

Attraktion 

Båstads kommun attraherar genom tillvaratagande av resurser. 
Självklart skyddas råvaror, miljö och naturvärden genom att 

sätta det hållbara livet i fokus. 
I den attraktiva kommunen är människans lika värde och 

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

kapital blir en självklar arena för alla. 

Mod 

I Båstads kommun känner vi våra utmaningar och genom 
vår snabbrörlighet har vi förmågan att anpassa oss till 

omgivningens krav. 
Vi väljer aktivt och har modet att prioritera. Vårt mod 

visar vägen och skapar en attraktiv förebild. 
Båstads kommun är en viktig part för att öka samarbeten med 

andra kommuner, regioner och länder, i syfte att skapa 
goda förutsättningar för alla medborgare. 
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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, dvs 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 Antal med 1 Antal med Antal personer ! Antal med Antal med 

65-79 år hemtjänst hemtjänst om 80+ år hemtjänst hemtjänst om 

nationell nivå nationell nivå 

2016 3 240 65 87 1156 218 233 

2017 3 264 65 88 12091 228 244 

2018 3 290 66 89 12461 235 252 

2019 3 293 661 89 12821 242 259 

2020 3 284 66 89 13421 254 271 

2021 3300 66 391 
I 13801 261 279 

, 2022 3 248 651 881 14791 28o' 299 

12023 1 3206 641 87 1585/ 300 320 

I 2024 3163 63 85 1 16781 317 339 

12025 3111 62 84 17701 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 

Antal med Antal Antal med 

År Antal personer Antal särskilt särskilt boende personer Antal särskilt särskilt boende 

65-79 år boende om nationell nivå 80+år boende om nationell nivå 

2016 3 240 19 36 1156 95 

2017 3264 20 36 1209 99 

2018 3 290 20 36 1246 102 

20191 3 293 20 36 1282 105 

2020 32841 20 36 1342 110 

2021 3 3001 20 36 1380 113 

2022 3 248 19 36 1479 121 

2023 3206 19 35 1585 130 

2024 3163 19 35 1678 138 

2025 3111 19 34 1770 145 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

Ålder Båstad Riket 
0-22 20 20 910 
23-64 39 44564 
65- 8 5 930 
Summa 67 71404 
Andel av befolknineen 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. 

It 

151 

158 

163 

168 

176 

181 

194 

208 

220 

232 
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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 behovs bedömning, 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 

lnriktningsmål: 

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. 

7 



lnriktningsmål: 

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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lnriktningsmål: 

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 omsorgs boende 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 trygghets bostäder 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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lnriktningsmål: 

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). 

I nri ktni ngsmål: 

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. 

Behovs bedömning 
Behovs bedömning 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. Skälighets bedömning 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 omsorgs boendena 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. 

Kon taktman 
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 omsorgs behov eller för växelvård för att avlasta närstående i 
omvårdnadsarbetet. För korttidsboende krävs en ansökan, behovs bedömning 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 omsorgs boende 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 samlings begrepp för alla varianter av mellanboendeformer, dvs 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. 

Trygghets boende 
Ett trygghets boende är inte ett vård- och omsorgs boende 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. Trygghets bostäder 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 
omsorgs boende krävs en behovs bedömning och ett beslut från kommunen. För att tillgodose 
vård- och omsorgstagarens behov kan vård- och omsorgs boendena 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 

13 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KS § 151 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-09-20 

Dnr KS 001558/2015 - 460 

Svar på motion - Skolbusstrafik 

Sida 

12 av 21 

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 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. 

Yttrande Under ärendet yttrar sig Ingrid Zäther (SJ, Bo Wendt (BPJ, Thomas Andersson 
(LJ, Stefan Olsson (CJ, Johan Olsson Swanstein (MJ, Ingela Stefansson (SJ och 
Allan Sunnergren (MPJ. 

Notering Helena Stridh (BPJ deltar inte i beslutet. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-09-06, § 209. 
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2017-06-13, § 52, med tillhörande 
tjänsteskrivelse från utredare/skolexpert Henrik Wagersten, 2017-05-09. 
Inkommen motion från Socialdemokraterna. 

Yrkanden Bo Wendt (BPJ med bifall av Stefan Olsson (CJ, Thomas Andersson (LJ, Johan 
Olsson Swanstein (MJ, Ingrid Zäther (SJ, Ingela Stefansson (SJ och Allan 
Sunnergren (MPJ: Ändringsyrkande att syskonåkning/kompisåkning testas 
under resterande del av läsåret 2017-2018 för årskurs 1-9 i kommunens egna 
skolbussar. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Bo Wendts (BPJ m.fl. ändringsyrkande. Efter 
framställd proposition finner ordförande att ändringsyrkandet har bifallits. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Syskonåkning/kompisåkning testas under resterande del av läsåret 2017-2018 
för årskurs 1-9 i kommunens egna skolbussar. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



WJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Datum: 2017-05-09 
Handläggare: Henrik Wagersten 

Dnr: 
l<S 000428/2016-460 
l<S 001558/2015-460 

Till: Utbildningsnämnden 

Beslutet skall expedieras till: 
Skolskjutsansvarige 

Tjänsteskrivelse 

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 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 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/ellet· 
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 syskonäk-



2 (2) 

ning skulle överklagas med inhibition av beslut. Handläggare välkomnar en juridisk prövning 
för alt säkerställa rätts läget. 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att: 

1. Avslå ärendena kring kompis- och syskonåkning. 

r--
' ~; 9 -~/ ~ / ·y , 

Hemik Wagersten 
Utredare/skolexpert 
Barn & skola 

1J 
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Mot ion - skolbusstrafik 

BÅSTADS KOMMUN 
l<ommunstyrelsen 

. 2015 - '12 ~ 0 1 
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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 fam iljen är det vanligt att det yngsta barnet slutar tidigast och då går till fri
t idsverksamheten. 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 bil beroendet i 
kommunen vill Socialdemokraterna 

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

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



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KS § 152 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-09-20 

DnrKS000428/2016-460 

Svar på motion - Skolskjutsar och kamrater 

Sida 

13 av 21 

Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen återremitterade 2017-02-01, § 46 och 4 7, 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. 

Yttrande Under ärendetyttrar sig Bo Wendt (BP) och Stefan Olsson (C) 

Notering Helena Stridh (BP) deltar inte i beslutet. 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-09-06, § 208. 
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2017-06-13, § 53, med tillhörande 
tjänsteskrivelse från utredare/skolexpert Henrik Wagersten, 2017-05-09. 
Inkommen motion från Centerpartiet. 

Yrkanden Bo Wendt (BP) med bifall av Stefan Olsson (C): Ändringsyrkande att 
syskonåkning/kompisåkning testas under resterande del av läsåret 2017-2018 
för årskurs 1-9 i kommunens egna skolbussar. 

Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Bo Wendts (BP) m.fl. ändringsyrkande. Efter 
framställd proposition finner ordförande att ändringsyrkandet har bifallits. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Syskonåkning/kompisåkning testas under resterande del av läsåret 2017-2018 
för årskurs 1-9 i kommunens egna skolbussar. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



rill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Datum: 2017-05-09 
Handläggare: Henrik Wagersten 

Dnr: 
l<S 000428/2016-460 
l<S 001558/2015-460 

Till: Utbildningsnämnden 

Beslutet skall expedieras till: 
Skolskju tsansvarige 

Tjänsteskrivelse 

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

Sammanfattning av ärendet 

l (2) 

Kommunstyrelsen har återremitterat tjänsteskrivelser kring kompisåkning och syskonåkning 
med inriktning att kunna lösa problematiken, så att kompisålming 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 socia~demokraterna 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. 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 kompis~kning och/eller 
syskonålming, 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 att säkerställa rättsläget. 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att: 

1. Avslå ärendena kring kompis- och syskonåkning. 
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1fenrik Wagersten 
Utredare/skolexpert 
Barn &skola 
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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 

Ledamot Kommunfullmäktige 
r( -- -~} terpartiet Båstad 
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Kommunfullmäktige 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-09-20 

Dnr KS 000552/2016 - 800 

Svar på motion - Kommunens upphandling av 
I ivsmedelsprod u kter 

Sida 

14 av 21 

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. 

Yttrande Under ärendetyttrar sig Ann Elofsson (M). 

Underlag till beslutet Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2017-09-06, § 210. 
Tjänsteskrivelse från upphandlare Jeanette Hall och måltidschefUlla Johansson, 
daterad 2017-08-10. 

Beslut 

Inkommen motion från Bjäre Båstad Moderaterna. 
FFU livsmedel. 
Kvalitetskrav livsmedel Båstads kommun. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen bifalls. 

j usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

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

Dnr: KS 000552/2016 - 800 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Svar på motion - Kommunens upphandling av livsmedelsprodukter 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Motionen bifalls. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

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 
Ulla Johansson, Mål tidschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Moteraterna, Ulla Johansson, Jeanette Hall 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkommen motion från Bjäre Båstad Moteraterna 
FFU livsmedel 
Kvalitetskrav livsmedel Båstads kommun 

Kommunledningskontoret 
Jeanette Hall, Upphandlare 



Bjäre Båstad Moderaterna 
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Motion ang. kommunens upphandling av livsmedelsprodukter 

Sverige har en mycket fin produktion av livsmedel. Kvalitetsmedvetna 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 sainma laav vid upphandling av livsmedel till kommu
nens mathållning till våra skolbarn och till våra äldre på kommunala boen
den, som vi ställer på våra lantbn1kare i pri1närproduktionen. 

Kraven kominer att medföra att svenska lantb1ukare och svensk livsme
delsproduktion får konkmTera om anbud på mer lika villkor jämfört med 
importerade livsmedel. 

Klippans Kmnmun 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 1nan 
kommer att utvärdera anbuden, med betoning på såväl produktions- som 
produktkvalitet. Man har ställt omfattande laav på företagens miljöarbete 
och hur man arbetar 1ned utsläpp av klimatgaser. Man har även t ex ställt 
krav på att köttet skall vara färskt, ej vakuumförpackat, vilket därmed en
ligt uppgift utesluter det iinporterade köttet. 

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

Yrkande: 

Jag yrkar på att Båstads Kom1nun ställer laav på produkt- och på produk
tionskvalitet som minst motsvarar de krav som gäller vid svensk livs1ne
delsproduktion, för odling enligt nmmer 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 1nedför så låg produktion av klimat -aser smn möjligt där man efter-
strävar korta transportazvtå , . / 

Rammsjö, 160419 ~ /\--- - -
Ann Elofson ( M ) Christer de la 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KS § 154 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-09-20 

Dnr KS 001252/2015 - 900 

Val av ersättare för personuppgiftsombud 

Sida 

15 av 21 

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. Kommunen har idag ett personuppgiftsombud, men 
behöver ersättare vid frånvaro. Föreslagna ersättare är kommunjuristen Elin 
Ax, kanslichef Catharina Elofsson samt handläggare Taina Virmalainen. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse - Ersättare för personuppgiftsombud. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Kommunfullmäktige utser som personuppgiftsombudsersättare Elin Ax, 
Catharina Elofsson och Taina Virmalainen. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KS § 155 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-09-20 

DnrKS000747/2017 - 600 

Väckt motion - Ökning av antalet SFl-timmar 

Sida 

16 av 21 

Beskrivning av ärendet Väckt motion, inkommen 2017-06-29, angående ökning av antalet SFI-timmar 
från Ingela Stefansson (S) ska redovisas och skickas för beredning. 

Underlag till beslutet Motion från Ingela Stefansson (S). 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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Motion fler SFl-timmar. 

Att lära sig Svenska språket, bidrar till: 

2017.06.24 

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 timmar. 
Gärna i kombination med praktik eller möjlighet till arbete. 

3 hela Sfi dagar och 2 dagar som kan användas till praktikplats eller arbete. 
(Att bygga upp ett nätverk underlättar od<så etableringen på arbetsmarkna
den) 

(S) yrkar bifall till motionen. 

I I )/- ;/-
l ffijtltL L)t l /;fl-- L --- ------

För (S) Ingela Stefansson. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-09-20 

Dnr KS 000800 /2017 - 700 

Sida 

17 av 21 

Väckt motion - Jouröppen vårdcentral dygnet runt i Båstads 
kommun 

Beskrivning 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. 

Underlag till beslutet Motion från Johan Olsson Swanstein (M). 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

j usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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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 

It 
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-09-20 

DnrKS000866/2017-380 

Sida 

18 av 21 

Väckt motion - Framtagande av handlingsplan för utbyggnad 
och upprustning av idrottshallar 

Beskrivning 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. 

Underlag till beslutet Motion från Thomas Andersson (L) m.fl. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

j usterandes si naturer Utdra sbes rkande 
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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: 

l<ommunen 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 

JZR~ 
Thomas Anäersson Mats Lundberg 
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KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KS § 158 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-09-20 

Dnr KS 000915/2017 - 380 

Väckt motion - Utomhusisbana 

Beskrivning av ärendet Väckt motion, inkommen 2017-09-01, angående utomhusisbana i Båstads 
kommun från Thomas Andersson (L) m.fl. ska redovisas och skickas för 
beredning. 

Underlag till beslutet Motion från Thomas Andersson (L) m.fl. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen redovisas och skickas till förvaltningen för beredning. 

Sida 

19 av 21 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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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 

LIBE~RLERNA BÅSTAD 

~V~ 
Thom Andersson Mats Lundberg Catarina Fryland 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KS § 159 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-09-20 

Dnr KS 000883/2017 -100 

Väckt medborgarförslag - vänort Vid in, Bulgarien 

Sida 

20 av 21 

Beskrivning av ärendet Medborgarförslag, inkommen 2017-08-23, angående vänort i Bulgarien ska 
redovisas och skickas för beredning. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse väckt medborgarförslag. 
Medborgarförslag. 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Medborgarförslaget godkänns och skickas till förvaltningen för beredning. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

KS § 160 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-09-20 

Dnr KS 000961/2017 - 600 

Interpellation om fältassistenter 

Beskrivning av ärendet Föreligger inlämnad interpellation angående fältassistenter från Ingela 
Stefansson (S). Interpellationer besvaras senast mötet efter att den har 
godkänts. Svaret ska även vara skriftligt. 

Underlag till beslutet Interpellation från Ingela Stefansson (S). 

Beslut Kommunfullmäktige beslutar: 

Interpellationen godkänns och får besvaras. 

Sida 

21av21 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 




