
... ett bättre sätt att leva

Välkommen 
hem!
Snabba fakta om 
Båstads kommun

2017



I Bjäres rika 
mylla växer 
livskvalitet.

Välkommen 
hem du också!  



... ett bättre sätt att leva

Tänk vilken förmån det är att varje dag få vakna upp på en 
plats där  snödropparna tittar fram redan i januari och hösten 
varar ända till advent - åtminstone ibland. Att få njuta av en 
lantlig småstadsidyll med fullskalig service på nära håll, med 
plats för såväl handel, kultur, friluftsliv, och utbildningsmöj-
ligheter. Och det bästa av allt, att varje dag kunna glädjas åt 
möjligheten till ”ett bättre sätt att leva”.

Välkommen hem till Båstads kommun

...året runt

Visst har vi det bra...



”Båstads kommun skapar ett bättre sätt 
att leva genom att vara en attraktiv före-
bild, på alla sätt i alla sammanhang.”

& Vision  
mål



... ett bättre sätt att leva

& Förebild
År 2030 är Båstads kommun en förebild för ett friskt liv och håll-
bart entreprenörskap. Kommunen attraherar de människor som 
vill värna det sunda livet och utveckla kunskap, kultur och affärer.

Varumärket Båstad står djupt rotat i idrotten, upplevelsen och 
investeringsviljan. Genom att välkomna nya idéer, utveckling och 
nya människor skapas förutsättningar för den lilla kommunens 
framtid; för alla som vill något.

Attraktion
Båstads kommun attraherar genom tillvaratagande av resurser. 
Självklart skyddas råvaror, miljö och naturvärden genom att 
sätta det hållbara livet i fokus. I den attraktiva kommunen är 
människans lika värde och möjlighet att påverka grundläggande 
i utvecklingen.
Båstads kommun är en kreativ mötesplats för olika människor, 
erfarenheter och kompetenser; för företag och organisationer 
där innovationer lätt växer fram. Öppenhet, tillit och socialt 
kapital blir en självklar arena för alla.

Mod
I Båstads kommun känner vi våra utmaningar och genom vår 
snabbrörlighet har vi förmågan att anpassa oss till omgivningens 
krav. Vi väljer aktivt och har modet att prioritera. Vårt mod visar 
vägen och skapar en attraktiv förebild.
Båstads kommun är en viktig part för att öka samarbeten med 
andra kommuner, regioner och länder, i syfte att skapa goda 
förutsättningar för alla medborgare.

Helt enkelt 



Fullmäktigemål

• Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i
• Båstads kommun är välkomnande, professionell och tydlig
• Båstads kommun är i ekonomisk balans

Nämndsmål

1. Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa skolkommuner.
2. Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa kommuner 

inom vård och omsorg.
3. Båstads kommun ska vara en av Sveriges 50 bästa näringslivs-

kommuner.
4. Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa miljökommu-

ner.
5. Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa kommuner 

inom trygghet och säkerhet.
6. Båstads kommun ska främja allas möjligheter till kulturupple-

velser året runt genom att vara bland de 50 bästa kommunerna i 
Sverige.

Finansiella mål

Enligt kommunallagen skall varje kommun ange finansiella mål som 
definierar vad som anses vara god ekonomisk hushållning ur ett 
finansiellt perspektiv. Båstads kommun har valt följande finansiella 
mål:

1. Överskottet ska uppgå till 2 procent av skatteintäkter och gene-
rella bidrag.

2. Investeringarna (exklusive VA-investeringar) ska finansieras till 
100 procent med skattemedel. Undantag kan göras för finansiellt 
lönsamma projekt.
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Invånare:

14 614 (+241)

Båstad: 5 146 

Förslöv: 2 386 

Grevie: 937 

Västra Karup:552 

Torekov: 1 078 

Östra Karup: 789 

Födda: 125 (+20)

Avlidna: 206 (-7) 

Inflyttade: 1214 (+205) 

Utflyttade: 894 (-58)

Båstads kommun fyller 
nästan hela Bjärehalvön 
och  omges av hav i tre 
väderstreck. Mitt i vilar 
Hallandsåsen och på 
vardera sida finns  en 
tågstation. 

• Land: Sverige
• Län: Skåne län
• Landskap: Skåne och 

Halland
• Areal: 217,75 km2 

(247 största av 290)
• Befolkningstäthet: 

66,2 invånare/km2

Snabba fakta



Vad kostar det att bo i Båstads kommun?

I Båstads kommun är kostnaden för vatten, avlopp, el, värme och sop-
hämtning 313 kronor per kvadratmeter. Enligt avgiftsundersökningen 
Nils Holgersson, placerar det oss på på tionde billigaste plats i Skåne 
och av Sveriges alla 290 kommuner hamnar vi på plats 61. 

I Nils Holgersson-undersökningen ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 
290 kommuner för att jämföra kostnader  

för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning

 Mandat

13

 8*

 5

 5

 5

 3

 2

 Parti

 Bjärepartiet

 Moderaterna

 Centerpartiet

 Socialdemokraterna

 Sverigedemokraterna

Liberalerna

*En av ledamöterna för Moderaterna valde hösten 2015 att lämna partiet, 
men sitter kvar i fullmäktigeförsamlingen som ”oberoende borgerlig”.

Kommunens politiska organisation består av kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse, myndighetsnämnd, vård- och omsorgsnämnd 
samt utbildningsnämnd. 

Så styrs Båstads kommun
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Generella 
statsbidrag 9%

Avgifter, bidrag 
och 

ersättningar 
27%

Skatteintäkter 
63%

Arbetskraft 
58%

Bidrag, 
transfereringar, 
entreprenader 

19%

Lokaler, 
material, 

transporter och 
resor, 

administrativa 
tjänster m.m. 

16%

Avskrivningar 
5%

Samhällsbyggnad
2%

Kommunledning
7%

Teknik och service
13%

Bildning och 
arbete
22%

Barn och skola
26%

Vård och omsorg
30%

Var kommer pengarna ifrån? Hur används pengarna?

Vad används pengarna till?

Resultaträkning

2016 2016 2015 2016 2015
(mkr) Not Budget Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
Verksamhetens intäkter 1,8 224,8 280,6 224,9 331,3 275,9
Verksamhetens kostnader 2,8 -861,7 -929,7 -844,8 -952,0 -873,1
Avskrivningar 3,8 -56,5 -53,5 -53,1 -67,9 -65,6
VERKSAMHETENS
NETTOKOSTNADER -693,3 -702,5 -672,9 -688,6 -662,8
Skatteintäkter 4 630,2 627,5 607,1 627,5 607,1
Generella statsbidrag och utjämning 5,8 80,3 89,8 74,4 89,8 74,4
Finansiella intäkter 6 1,7 2,4 1,4 1,3 0,4
Finansiella kostnader 7 -4,7 -2,5 -3,4 -11,7 -14,9

RESULTAT FÖRE
EXTRAORDINÄRA POSTER 14,2 14,8 6,7 18,4 4,1
Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 -0,5 -1,5
Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bokslutsdisposition 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Skatt 0,0 0,0 0,0 -0,8 0,7
ÅRETS RESULTAT 14,2 14,8 6,7 17,0 3,4

Kommun Kommunkoncern

Resultat

Kommunalskatt: 

20,23

Landstingsskatt: 

10,69

Skattesats



Med närhet till motorväg och flygplatser och med två nya järnvägsstationer 
är Båstads kommun en utmärkt pendlingsort. Därför har också många valt att 
bosätta sig i Båstads kommun även om man arbetar någon annanstans. 

Väljer du att arbeta hemifrån så underlättas det av att Båstads kommun till-
sammans med Bjäre Kraft byggt fiberoptiskt nätverk där nu alla hushåll och 
företag, område för område, erbjuds att koppla upp sig, till ett reducerat pris.

Strategiskt läge

Med tåg från Båstad till:

Förslöv: 7 minuter
Ängelholm: 13 minuter
Helsingborg: 37 minuter
Malmö: 1, 23 timmar
CPH Airport: 1,47 timmar
Halmstad: 17 minuter
Göteborg: 1, 39 timmar

Till varje tåg i Båstad 
går det buss ända till/
från kyrkan. 

I sommar går det 
dessutom en flygbuss 
till och från Ängelholm-
Helsingborg Airport.
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Ett blomstrande 
näringsliv

I Båstad och på Bjärehalvön kombineras levande företagskultur, en-

treprenörsanda och livskvalitet. Näringslivet som kännetecknas av 

mångfald, både beträffande storlek som inriktning, representeras av 

såväl stora börsnoterade koncerner som mellan- och fåmansföretag. 

Förutom den traditionella industrin är det besöksnäringen som sys-

selsätter flest människor. Av tradition finns också många lantbruks-

företag – numera även med gårdsbutiker som erbjuder närodlat till 

invånare och turister.  



Snabba fakta om skola och utbildning
Vår strävan är att erbjuda goda lärmiljöer 
där utveckling och lärande, engagemang 
och måluppfyllelse står i fokus. I Båstad 
skapar vi förutsättningar för barn och 
ungdomars framtid. Här vill vi att barn och 
ungdomar ska växa som trygga, socialt 
kompetenta individer med förmåga att 
förstå komplexa frågor och sammanhang 
i en allt mer föränderlig tid där samhälls-
utvecklingen blir allt mer beroende av 
människors kreativitet och lärande. 

Vi har totalt nio kommunala förskolor, två 
öppna förskolor, två dagbarnvårdare och 
tre fristående förskolor

Det finns fyra F-6-skolor, en F-9-skola och 
en 7-9-skola. Båstad ligger i topp bland 
Sveriges skolkommuner med hög trivsel 
och god studiemiljö. Grundskolorna i 
Båstads kommun uppvisar goda resultat 
och under de senaste åren har i genom-
snitt 95 procentav eleverna varit behöriga 
till studier på gymnasieskolans nationella 
program. 

I Båstads kommun finns två 
gymnasieskolor; Akademi Båstads 
gymnasium som är kommunal och 
Apelryd som är en friståendeskola.

Här finns också Akademi Båstad 
Yrkeshögskola som erbjuder en 
bredd av utbildningar som leder till 
jobb direkt efter examen. 
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Här i Båstads kommun finns ett rikt kulturliv som 
lockar besökare från när och fjärran.  Trots att kom-
munen är ganska liten kan vi också stoltsera med en 
mycket välbesökt biograf.  

Vill vi röra på oss erbjuds vi en mängd olika fritidsakti-
viteter - såväl på sommaren som på vintern. Här finns 
moderna sportanläggningar, ridhus, skejtpark och 
flera golfbanor... bara för att nämna ett axplock. Eller 
varför inte bara njuta av en stunds promenad i vår 
vackra och skiftande natur.

Alltid 
något 

att 
göra



Snabba fakta om vård och omsorg

Hemvård Om du behöver 

hemvård, ringer du till kommu-

nens Kundcenter Tel: 0431-

77000. De kopplar dig till den 

biståndshandläggare som har 

hand om det området där du 

bor. Biståndshandläggaren har 

telefontid 08:30-09:30.

Anhörigcenter i Båstads kommun 

finns på Lyckan 21 i Båstad. 

Ingen föranmälan -Drop-in gäller:

Måndagar kl. 10-12

Torsdagar kl. 13.30-16

Tel: 0431-77034

E-post: anhorigstodet@bastad.se

Trygghetstjänst Är du över 75 

och behöver tillfällig hjälp med att exempel-

vis byta glödlampa, sätta upp gardiner eller 

liknande uppgifter där det finns risk för att 

ramla, ska du kontakta trygghetstjänsten. 

Det gör du genom att ringa eller besöka 

kommunens Kundcenter*.

Äldrelots Båstads kommun har en 

äldrelots som du kan ringa eller träffa på 

kommunen. Tel: 0431-77622



... ett bättre sätt att leva

Snabba fakta om att bo och bygga

Öppet hus 
Besök oss gärna på bygglov, helgfria 
tisdagar mellan kl 15 och 18. 
Drop in gäller - Anmäl dig i receptionen.

Bygglov Attefall, friggebod, altan, 

häck och staket...  

Behöver jag bygglov?

Har du frågor om bygglov?

Ring till kommunens Kundcenter 0431-

77000, 

mejla: samhallsbyggnad@bastad.se 

eller besök oss på Kommunhuset.  sök 

information, dygnet runt på bastad.se 

eller sök information, dygnet runt på 
bastad.se. 

Plan På planavdelningen görs 
planer, utredningar och dokument som 
berör användningen av mark och vatten 
i kommunen. 

Att ta fram en detaljplan kan ta alltifrån 
ett halvår upp till flera år. Överklagas 
antagandebeslutet tar det ytterligare tid 
innan planen vinner laga kraft. Skeden 
som ska gås igenom är program, samråd, 
utställning/granskning och antagande.
Vi publicerar alltid ”planer på gång” 
på webben. Dessutom ställer vi ut alla 
aktuella handlingar på kommunhuset. 
Dessa kan också beställas mot kopie-
ringskostnad på tel: 0431-77330



På återvinningscentralen i Svenstad 
kan du lämna ditt avfall. Från och med den 1 januari 2017 
används ett nytt besökssystem och alla kunder checkar 
in vid en infartsbom med hjälp av sin legitimation. Som 
fastighetsägare har du 12 fria besök per år. www.nsr.se

Här slänger du skräpet

Måndag: Stängt
Tisdag: 09.00 - 19.00
Onsdag: 09.00 - 19.00
Torsdag: Stängt
Fredag: 09.00 - 15.00
Lördag: 09.00 - 15.00
Söndag: Stängt
(OBS - Öppettiderna ändras i september)

Återvinningsstationer

Förpackningar och tidningar kan du lämna på återvinningsstationer som 
finns på flera ställen över hela kommunen. Dessa sköts av förpacknings- 
och tidningsindustrin: www.fti.se
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Kundcenter 
hjälper dig att hitta rätt
Ska du besöka kommunkontoret i Båstad? Då får du hjälp i vårt Kund-
center.  Vi  arbetar för att du som kommuninvånare eller besökare ska få 
bästa möjliga service. Kontaktinformation finns på baksidan av broschy-
ren.

Vi erbjuder bland annat följande service:
• Hjälp att hitta rätt när du besöker oss
• Svarar på dina frågor
• Hjälper dig med våra blanketter
• Tillhandahåller turistkartor över Skåne och     

Båstad
• Delar ut extra kompostpåsar för din sophantering
• Lånar ut dator uppkopplad mot internet i 15 minuter.

Näringslivskoordinatorn 
länken in för företagare med frågor

Är du företagare och vill etablera dig i Båstads kommun, då har du säkert 
en del frågor som du vill ha svar på. 

Enklare frågor löser vi direkt över telefon eller disk. För lite mer 
komplexa ärenden bokar vi in en så kallad företagslotsning. Detta gör 
vi när flera tjänstepersoner behöver träffa företaget för att ge råd och 
information om vad som gäller här i vår kommun. 

Kontakt:
Helena Ivarsson
Tel: 0431-77424
helena.ivarsson@bastad.se
https://www.facebook.com/naringslivskontoretbastadskommun/



Båstadhem AB är det kommunala bostadsbolaget du kan vända dig 
till om du söker en hyreslägenhet på orten. 

Tel: 0431-750 30
Mejl: info@bastadhem.se
www.bastadhem.se

Hit vänder du dig

NSR är företaget som ansvarar för renhållningsverksamheten i kom-
munen, såsom sopor och slamtömning.
Tel: 042-400 13 40 
Mejl: kundservice@nsr.se
www.nsr.se

NSVA är företaget som ansvarar för vårt vatten och avlopp.
Tel: 010-490 97 00. Detta nummer gäller även vid felanmälan.
Mejl: info@nsva.se
www.nsva.se
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När du vill turista på din hemort, eller har gäster på besök, får du god hjälp 
på turistbyråerna i Båstad och Torekov

Båstads turistbyrå:
Köpmansgatan 1
Tel: 0431-750 45
E-post: turistbyrån@bastad.com
www.bastad.com

Torekovs Turistbyrå:
Hamnplan 2
Tel: 0431-36 31 80
E-post: info@torekov.se
www.torekov.se

Båstad Turism och Näringsliv är en ekonomisk förening som ägs av drygt 
270 företag från hela Bjärehalvön. Föreningen driver olika utvecklingspro-
jekt och arrangerar en mängd företagsaktiviteter och evenemang.
Båstad Turism och Näringsliv
Tel: 0431-750 45
Mejl: turistbyrån@bastad.com
www.bastad.com 



Kontaktuppgifter
Adress:
Vångavägen 2
Båstads kommun
269 80 Båstad

Öppettider:
Måndagar:   
Tisdagar:       
Onsdagar:   
Torsdagar:   
Fredagar        

Telefonväxel:
0431-770 00

E-post: 
info@bastad.se

Webb:
www.bastad.se

Facebook:
www.facebook.com/bastadskommun

Instagram:
@bastadskommun

8.00 - 16.30

8.00 - 18.00

8.00 - 16.30

8.00 - 16.30

8.00 - 15.00


