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Båstads kommuns vision:

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

Program för folkhälsa,  
trygghet och säkerhet 
2013 - 2020

Inledning
Båstads kommuns program för folkhälsa, trygghet och säkerhet

Beredningen för välfärd och kultur har på uppdrag av kommunfull-
mäktige utarbetat grunden till detta program 2014. Programmet 
har setts över och reviderats 2017 av en tillfällig beredning.
Syftet med programmet är att presentera den politiska viljeinrikt-
ningen för folkhälso-, trygghets- och säkerhetsarbetet i Båstads 
kommun.

Social sammanhållning, gemenskap och delaktighet stärker den 
psykiska och fysiska hälsan. Goda sociala relationer och en känsla 
av att ingå i ett sammanhang är viktiga för att ge människor en 
identitet och en känsla av samhörighet. Att främja kommuninvå-
narnas möjlighet till gemenskap och delaktighet är en viktig del i 
arbetet med att förhindra socialt utanförskap i kommunen.

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

En frisk befolkning lägger grunden för ett välmående samhälle och 
en god samhällsekonomi. Därför är folkhälsoarbetet viktigt både för 
samhället och för individen. Folkhälsoarbetet innebär befolknings-
inriktade insatser som antingen kan vara sjukdomsförebyggande, 
de syftar då till att förhindra sjukdomar, eller hälsofrämjande, då 
fokus är att stärka människors egen förmåga att göra hälsosamma 
val. Ett framgångsrikt folkhälsoarbete förutsätter att folkhälso-
aspekterna integreras i de verksamheter som redan i dag bedrivs i 
kommunen.
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Sambandet mellan välfärd och folkhälsa är starkt. Trygghet är en av 
förutsättningarna för en god hälsa. Bland annat innefattar begrep-
pet egen försörjning, kunskap och arbetsro i skolan, tillgång till god 
vård vid behov, samt att kunna röra sig säkert i kommunen. Medan 
hälsa är ett tillstånd hos den enskilda individen betecknar folkhälsa 
det allmänna hälsotillståndet hos en hel befolkning. En god folk-
hälsa handlar om att så många som möjligt ska ha en god fysisk och 
psykisk hälsa, samt att den ska vara på lika villkor.
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Program för folkhälsa, trygghet och säker-
het i Båstads kommun

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

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

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

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

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

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

• Det ska vara enkelt, säkert och inbjudande att promenera eller 
cykla. Det ska finnas miljöer och anläggningar som inbjuder till 
vardagsmotion och lek för alla åldrar.
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• Minska antalet olyckor, tillfällen till brott samt känslan av 
otrygghet genom att i samhällsplaneringen beakta trygga och 
säkra offentliga miljöer.

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

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

• Minska den generella alkoholkonsumtionen bland kommuninvå-
narna och stödja ungdomar att skjuta upp sin alkoholdebut.

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

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



7

Planering, genomförande och uppföljning

Programmet ligger till grund för vad som ska nås i det långsiktiga 
genomförandet av folkhälso-, trygghets- och säkerhetsverksamhe-
ten i Båstads kommun. Programmets intentioner uppnås genom 
samverkan med andra och engagemang som en framgångsfaktor
i arbetet för en god folkhälsa samt en trygg och säker kommun.

Utifrån detta program har kommunstyrelsen och berörda nämnder 
ansvar för att beakta programmets innehåll vid upprättande av 
nämndsplaner som beskriver vad som ska göras.

Förvaltningen hanterar hur verksamheten ska genomföras inom 
kommunens verksamhetsområden.

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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Båstads kommun
Vångavägen 2
269 80 Båstad

0431 770 00
bastads.kommun@bastad.se
www.bastad.se

Folkhälsomyndigheten
www.folkhalsomyndigheten.se 

Livsmedelsverket
www.livsmedelsverket.se 

Region Skåne 
www.skane.se 

Kommunförbundet Skåne
www.kfsk.se 

Sveriges Kommuner och Landsting
www.skl.se 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
www.msb.se 

Socialstyrelsen
www.socialstyrelsen.se 

Inspektionen för vård och omsorg

www.ivo.se


