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med god kvalité, jämlikt, tillgängligt

och efter den enskildes behov.
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Bakgrund och syfte

I Båstads kommun ska alla ha tillgång till ett fritids-
och idrottsutbud som är utvecklande och stimu-
lerande såväl fysiskt som psykiskt, socialt och
kulturellt.

En god upplevelse av fritids- och idrottsutbudet
stärker kommunens attraktivitet och varumärke,
vilket lockar hit fler bofasta medborgare och bidrar
därmed till kommunens utveckling och tillväxt.

För att stärka arbetet med fritids- och idrottsfrågor
behöver kommunens mål och ambitioner för det
rörliga friluftslivet och idrottandet tydliggöras.

Kommunfullmäktige beslöt 2019-09-25 att tillsätta
en tillfällig beredning, bestående av representanter
från kommunens alla politiska partier, för att ta
fram ett program för idrott och det rörliga
friluftslivet.

Ett fritids- och idrottspolitiskt program är

ett strategiskt och politiskt program som

ska vara vägledande för hur Båstads

kommun ska arbeta både kort- och

långsiktigt med att utveckla fritids- och

idrottsområdet, både för innevånarna och

besökare i kommunen.

Programmet ska även visa vägen för våra

medborgare att vara aktiva hela livet.

Programmet ska vara vägledande för alla

frågor, prioriteringar och beslut som

berör fritids- och idrottsområdet.
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Hållbar sport och fritid

Sverige och alla världens länder har anslutit sig till
de 17 globala målen i Agenda 2030 för en hållbar
utveckling. För fritid innebär det att genom ökning
av hållbara fritidsaktiviteter ute i natur och mark så
minskas miljöpåverkan.

I Båstads kommuns Miljö- och energiprogram
2012-2022 står att vi ska beakta kulturarv,
rekreationsområden och grönstrukturytor vid
exploatering. Vi ska utveckla vandringsleder och
cykelstråk för att få en samverkan mellan folkhälsa,
miljö och upplevelser. Detta ska göras på ett sätt
med minimal påverkan på omgivningen.

Som kommuninvånare ska vi premiera aktiviteter
som ger mindre påverkan på miljön. Båstads
kommun erbjuder bland annat: Utegym i flera orter,
spontanidrottsplatser i Båstad och Grevie, vacker
natur som möjliggör fiske, vandring, cykelturer,
utflykter med mera.

Ur en ekonomisk hållbarhetssynpunkt är det
viktigt att möjliggöra idrotts- och fritidsverk-
samhet för kommuninvånaren, föreningen och
kommunen med en rimlig kostnadsfördelning dem
emellan. Detta regleras idag av bland annat riktade
bidrag till föreningslivet samt reducerade avgifter i
kommunens anläggningar för barn- och ungdoms-
verksamhet.

.

MÅL FÖR BÅSTADS KOMMUN

Miljöhänsyn och hållbarhetsaspekter
beaktas vid planering, ny- och ombygg-
nation samt vid drift och underhåll av
sport- och fritidsanläggningar.

Kommunalt investeringsbidrag till
föreningar ska stödja och uppmuntra till
handikappanpassning och energi-
besparande åtgärder.

Alla kommunala idrotts- och sportanlägg-
ningar ska ha en miljöprofil.

Föreningsdrift ska uppmuntras och stödjas
eftersom ett ökat ideellt engagemang är
nödvändigt för att utveckla idrotts- och
friluftslivet långsiktigt.
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Sport- och
fritidsanläggningar

Båstads kommun har en viktig roll att, i dialog med
föreningsliv och allmänhet, ge möjligheter att utöva
och utveckla idrottsverksamheten, samt att ge nya
idrotter och former av fysisk aktivitet möjlighet att
etablera sig, bland annat genom att se till behovet
av sport- och fritidsanläggningar.

I Båstads kommun finns både kommunalt ägda och
föreningsägda anläggningar De anläggningar som
sköts av föreninglivet får stöd av Båstads kommun
genom kommunalt driftsbidrag.

Hyran för sport- och fritidsanläggningar i Båstads
kommun subventioneras med skattemedel vilket
gör det möjligt för föreningar och övriga att vara
fysiskt aktiva i större utsträckning och därmed
främja folkhälsa och välbefinnande. Kostnaden för
att hyra tid i de kommunala sport- och fritids-
anläggningarna räknas upp med konsumentpris-
index (KPI) varje år.

Under skoltid nyttjas många anläggningar av
skolorna i kommunen som bedriver skolidrott både
i gymnastiksalar, sporthallar och idrottsplatser. Det
innebär att det finns ett gemensamt samordnings-
ansvar för att erbjuda alla grupper möjlighet att
nyttja sport- och fritidsanläggningarna i Båstads
kommun.

En sådan samordning sker genom kommunens
ansvar för tilldelning av tider efter skoltid där före-
ningslivet prioriteras före allmänhet och företag.
Föreningslivet i sin tur tilldelas tider där barn- och
ungdomsverksamhet prioriteras före vuxenverk-
samhet. Yngre barn ges tidigare träningstider än
äldre barn. Hänsyn tas till jämställdhet mellan
tjejer och killar när tider fördelas.

Från föreningarna finns önskemål om förbättring
på anläggningssidan. Kraven på anläggningarna
ökar från specialidrottsförbunden och förening-
arna både vad gäller kvalitet och kapacitet.

Exempelvis är idrottshallen i Båstad inte godkänd
för innebandymatcher och får i dagsläget dispens
från innebandyförbundet. I Förslövs idrottshall är
publikkapaciteten för liten för vissa arrangemang.

Det finns också en stor vilja och engagemang hos
föreningslivet att utveckla verksamheten med nya
idrotter och efterfrågan av träningstider måndag –
torsdag kl 17.30-20.30 är ständigt hög samtidigt
som tider före och efter detta intervall efterfrågas i
mindre omfattning. Under de senaste åren har
fotbollsverksamheten i stor utsträckning endast
bokat kommunens sporthallar för barnfotboll.
Ungdomar och vuxna spelar idag fotboll ute hela
året på konstgräsplanerna.

I enkäten ”Jag och min fritid”, som skickades 2019
ut till barn och unga 10-19 år och till vuxna i
Båstads kommun, framkom önskemål om att
kommunen ska satsa på sport- och idrottshallar,
platser för spontan idrott och lek.
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MÅL FÖR BÅSTADS KOMMUN

Kommunen ska samverka med olika grupper/föreningar och deras behov vid nyanläggningar
och om- och tillbyggnader av sport- och fritidsanläggningar, inte minst ur ekonomiskt,
geografiskt och jämlikhetsperspektiv.

Kommunen ska kontinuerligt se över rutiner och riktlinjer vid uthyrning av sport- och
fritidsanläggningar, där hänsyn ska tas till ålder och jämställdhet mellan tjejer och killar.

Kommunen ska fram riktlinjer för reklam i kommunala sport- och fritidsanläggningar för att
skapa tydlighet och enhetlighet.

Sport- och fritidsanläggningar är viktiga mötesplatser och ska präglas av trygghet och
säkerhet. Genom årliga besiktningar håller vi en hög säkerhets- och trygghetsnivå för alla
former av fysisk aktivitet i våra sport- och fritidsanläggningar.

Kommunen ska verka för att kraven som finns på sport- och fritidsanläggningar vid
arrangemang och tävlingar uppfylls, i samverkan med berörd förening, förvaltning och
specialidrottsförbund.

Kommunen ska kontinuerligt se över fördelning av tider i kommunala sport- och fritid-
anläggningar i dialog med föreningslivet.

Kommunen ska införa möjlighet till mer flexibla öppettider och taxor för att öka
nyttjandegraden i kommunala sport- och fritidsanläggningar.

Kommunen kan ge kommunalt bidrag till föreningsägda sporthallar om lokala föreningar
hyr dessa anläggningar för barn- och ungdomsverksamhet.

Kommunen ska arbeta fram en långsiktigt hållbar plan
för underhåll, skötsel, upprustning och utbyggnad av kommunala sport-

och fritidsanläggningar i samarbete med förenings- och näringsliv. Planen ska vid behov
uppdateras vart 4:e år.

Kommunen ska utreda möjligheter och ekonomiska förutsättningar för att anlägga en
konstfrusen utomhusisbana, gärna i samarbete med lokalt förenings- och näringsliv.

med en hög energi- och miljö-
medvetenhet

MÅL FÖR BÅSTADS KOMMUN
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Planering inom
olika verksamheter

”När vi planerar våra städer är det fyra
aspekter som vi måste utgå ifrån. Den första
och viktigaste aspekten handlar om att
gagna människors hälsa” Aristoteles, 384-322 f kr

Det är idag välkänt att regelbunden fysisk aktivitet
är av största vikt för ett hälsosamt och harmoniskt
liv. Det enklaste och mest resurseffektiva är att
bygga in det i människors vardagsliv.

Det är av stor betydelse hur vi utformar våra bo-
stadsområden, skol- och förskolors utemiljö, an-
läggningar för rekreation och idrott och inomhus-
miljöer. Även hur vi transporterar oss är viktigt för
människors hälsa och för olika former av fysisk
aktivitet.

Detta ställer krav på en medveten planering i sam-
hällsbyggandet. Båstads kommun säkerställer de
fysiska förutsättningarna för att utöva sport- och
fritidsaktiviteter genom planering på olika nivåer –
från översiktsplan till detaljplaner – och genom att
bygga och driva egna anläggningar, ge bidrag till
föreningsägda anläggningar och genom uthyrning-
/försäljning av mark till andra aktörer.

Av särskild stor betydelse för människors vilja och
möjlighet att ägna sig åt fysiska fritidsaktiviteter är
miljön nära bostaden. Bra kollektivtrafik och säkra
gång- och cykelvägar samt att dessa är prioriterade
vid underhåll och skötsel är viktigt.

Detta framkom även i enkäten ”Jag och min fritid”
där alla, både barn, ungdomar och vuxna, priori-
terade cykel- och promenadvägar mycket högt upp
vid frågan om vad man önskade fanns i kommunen.

.

.

MÅL FÖR BÅSTADS KOMMUN

Kommunen ska alltid beakta möjligheten
till spontant idrottande vid samhälls-
planering.

Kommunen ska alltid prioritera anlägg-
ningar och miljöer som främjar fysisk
aktivitet i tidiga skeden av planerings-
processen.

Kommunen ska genom samverkan med
Båstadhem, föreningsliv och privata
aktörer, verka för nya sport- och fritids-
ytor i bostadsområden.

Kommunen ska prioritera gång- och
cykeltrafik och att binda ihop kommunens
tätorter med cykelvägar. Kollektivtrafiken
bör byggas ut och förbättras genom
samarbete med externa aktörer och
angränsande kommuner

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

Kommunen ska ta stor hänsyn till kom-
muninvånarnas önskemål och att det ska
vara lätt att ta sig till anläggningar som får
kommunalt bidrag vid planering av gång-
och cykelvägar.

(Utdrag ur Program

för folkhälsa, trygghet och säkerhet 2017).

(Utdrag ur Program för folkhälsa, trygghet och

säkerhet 2017).

MÅL FÖR BÅSTADS KOMMUN

.

.

.

.

.

.

5 FRITIDS- OCH IDROTTSPOLITISKT PROGRAM - BÅSTADS KOMMUN - 2021-2025



Med spontanidrott menas idrott som inte sker i
föreningsregi eller i annan organiserad form och
där allmänheten har tillträde till lämpliga ytor för
idrott hela dygnet utan kostnad. Det är viktigt att
stödja både den spontana som den organiserade
ungdomsidrotten för att utveckla aktiviteter utan
krav på prestationer.

Kostnaden för att delta i idrottsaktiviteter, både vad
gäller medlemsavgifter och utrustning, har ökat de
senaste åren. Detta innebär att barn och unga
ibland måste avstå från idrottsaktiviteter för att det
blivit för dyrt. Därför ökar behovet av spontan-
idrottsytor och miljöer som inte kräver medlem-
skap eller specialutrustning.

Vid nybyggnation ska man vara uppmärksam på
att, enligt alla studier, nyttjar pojkar/män spon-
tanidrottsplatser mycket mer än flickor/kvinnor.
Därför är det viktigt att vid planering av spontan-
idrottsplatser ta med allas åsikter.

Traditionellt har lekplatser i Båstads kommun
utformats för yngre barn. I framtiden finns sam-
ordningsvinster genom att bygga lek- och aktivi-
tetsparker som blir en mötesplats för alla åldrar.

I enkäten ”Jag och min fritid” framkom tydligt att
det finns ett stort intresse för spontana och själv-
organiserade aktiviteter utanför föreningslivet.

Spontanidrottsplatser ska vara lättillgängliga
mötesplatser för alla åldrar och ha en bra aktivi-
tetsyta.

MÅL FÖR BÅSTADS KOMMUN

Kommunen ska se över möjligheten till spontanidrott i befintliga sport- och fritidsanlägg-
ningar, i samverkan med berörda aktörer.

Kommunen ska utveckla kommunens skol- och förskolegårdar till att bli spontanytor efter
skol- och fritidshemstid.

Det ska finnas miljöer och anläggningar i varje tätort som inbjuder till vardagsmotion och lek
för alla åldrar. (Utdrag ur Program för folkhälsa, trygghet och säkerhet 2017).

MÅL FÖR BÅSTADS KOMMUN

Spontanidrott

.

.

.
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Breddidrott - Idrott för alla
Breddidrott är en idrott där alla får möjlighet att
vara med och där man spelar för att ha roligt.
Dessutom utvecklas man som människa, lär sig
respektera andra och att fungera i grupp.

Föreningslivet i Båstads kommun bedriver bredd-
idrott både individuellt och i lag.

Förutsättningarna för breddidrott - Idrott för alla -
varierar med bland annat ekonomiska faktorer,
utbildningsfaktorer, var man bor, vad man har för
bakgrund och hur ens livssituation ser ut. Att vara
fysiskt aktiv ökar möjligheterna till välbefinnande.

Att idrotta på olika vis är ett vanligt och välkänt sätt
att vara fysiskt aktiv och därför är det viktigt att
möjligheterna till idrottsutövande är goda, oavsett
var man bor och vem man är. Goda möjligheter för
alla att utöva idrott på olika sätt och på olika nivåer
har mycket stor betydelse för personer med
funktionsvariationer och för äldre.

All idrott kan inte vara tillgänglig för alla, men alla
ska, utifrån ett jämlikhetsperspektiv, ha möjlighet
att ägna sig åt någon form av idrott utifrån sina
förutsättningar.

Båstads kommun har i samarbete med Höganäs
kommun inrättat en Sportbank där alla ska kunna
låna sport- och fritidsutrustning gratis. Den gemen-
samma sportbanken byggs upp i Höganäs och nås
av våra kommuninvånare genom vår hemsida.
Hämtning av utrustningen sker på utlämnings-
ställen i Båstads kommun.

.

.

.

.

.

.

.

MÅL FÖR BÅSTADS KOMMUN

Kommunen ska stötta och uppmuntra
breddidrott i form av föreningsstöd och
riktade bidrag.

Breddning före elitsatsning. Toppning av
barn- och ungdomslag får inte före-

komma före 16 års ålder.

Kommunen ska uppmuntra föreningslivet
och idrottsliga framgångar genom
utdelning av Nolatopriset och Ungsdoms-
ledarpriserna.

Kommunen ska fånga upp och upp-
muntra nya sporter och trender.

Kommunen ska uppmuntra och stödja
föreningar som möjliggör och underlättar
för personer med funktionsvariationer
att delta i verksamheten.

Kommunen ska skapa goda förutsätt-
ningar för barn som lever i familjer med
knappa ekonomiska omständigheter
att delta i föreningsverksamhet.

Kommunen ska arbeta för att inkludera
nyanlända inom idrottslivet.
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MÅL FÖR BÅSTADS KOMMUN

Råd och stöd ska ges vid bildande av ny
förening samt vid övriga förenings-
relaterade frågor.

Kommunala föreningsdokument ska vara
enkla att förstå och lättillgängliga.

Föreningsbidrag räknas årligen upp enligt
konsumentprisindex (KPI).

Kommunen ska ha årliga möten med barn-
och ungdomsföreningar.

Det ekonomiska stödet till barn- och
ungdomsföreningar ska kontinuerligt

i samarbete med föreningslivet.
ses

över

Föreningsliv och stöd

I Båstads kommun finns det ett 20-tal idrottsföre-
ningar för barn och unga. Föreningarna har till-
sammans ca 8 000 aktivitetstillfällen räknat på del-
tagare i åldrarna 4-25 år.

Värdet av den ideella ledarinsatsen i Båstads kom-
mun , enbart räknat inom idrottsområdet uppskat-
tas till cirka 2 miljoner kr/år och till detta kommer
sedan all annan verksamhet som styrelse- och kom-
mittéarbete, planering och förberedelser, loppis-
försäljning etc.

Utöver idrottsföreningar finns det även kulturföre-
ningar, föreningar för personer med funktions-
variationer, pensionärsföreningar och ett flertal
olika samhällsföreningar.

För att skapa goda förutsättningar för en aktiv fritid
samt att stödja och stimulera föreningarnas arbete,
ges ekonomiskt stöd i form av kommunalt före-
ningsbidrag.

Ett viktigt styrdokument är Båstads kommuns
“Stöd till föreningar med barn- och ungdoms-
verksamhet”, 2017-01-01. Grundtanken med
stödet är att det ska vara rättvist, transparent och
enkelt att hantera för föreningen och kommunen.

Det är viktigt att tillhandahålla ett föreningsstöd
som är anpassat efter dagens och morgondagens
behov.

Att rekrytera, utbilda och behålla ledare är en
utmaning för föreningarnas utveckling och
existens. Föreningslivets ledare spelar en viktig roll
i samhället och är förebilder för många, inte minst
barn och unga. Engagerade och kunniga ledare
förmedlar attityder och värderingar som lägger
grunden för ett livslångt föreningsengagemang och
lustfyllt idrottande.

Det är viktigt att kommunen uppmuntrar och
stödjer utbildning för ungdomsledare och arbetar
för att föreningarna får mer kvinnliga ledare.
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Samverkan

Genom samverkan med skola, föreningsliv, närings-
liv och andra kommuner kan fritids- och idrotts-
rörelsen stärkas och utvecklas.

SKOLA

FRITIDSGÅRDAR

FÖRENINGSLIV

Skolan är en viktig samverkanspartner när det
gäller utnyttjandet av kommunens gymnastik-
och idrottshallar under dagtid.

Skolgårdar är utformade för att inspirera till olika
former av lek och fysisk aktivitet, och kan vara
lämpliga platser för spontanidrott och lek efter
skoltid. Det är därför viktigt att skolan och de kom-
munala förvaltningarna samarbetar när skolor,
skolgårdar och skolidrottsplatser planeras och
renoveras.

Båstads kommun arbetar aktivt för att stödja före-
ningslivet. Kontakt och dialog med föreningslivet
sker dagligen i olika frågor som rör idrotts- och
fritidsområdet i Båstads kommun.

Fritidsgårdarna är en viktig samverkanspartner
när det gäller meningsfull fritid, rörelse för unga
och utnyttjandet av kommunens gymnastik- och
idrottshallar under dagtid.

Kommunen har samarbete med RF Sisu i Skåne
där de får ett årligt bidrag för att i enlighet med en
överenskommelse bistå Båstads kommuns före-
ningar (som är registrerade i Riksidrottsför-
bundet) beträffande utbildningsinsatser.

En viktig del i det lokala föreningslivet är sam-
verkan mellan föreningarna. Ett exempel är när
tre föreningar bildade Bjäre United.

Att ha ett aktivt och attraktivt utbud av idrotts-
och fritidsaktiviteter är viktigt för att locka fler att
flytta till Båstads kommun. Vid val av bostadsort
och nyetablering av företag kan tillgången av
fritidssysselsättning och motion spela in.

Besöksnäringen har en stor betydelse för kom-
munens sysselsättning och tillväxt. Det är därför
viktigt att kommunen och näringslivet stöttar
idrottslivet både i den ordinarie verksamheten
och vid större arrangemang.

Båstads kommun har idag ett regionalt samarbete
med närliggande kommuner genom Familjen
Helsingborg när det gäller idrotts- och fritids-
frågor. Detta ger möjlighet att diskutera verksam-
heter, samarbetsmöjligheter, utmaningar samt
utbyta idéer, erfarenheter och kunskaper.

NÄRINGSLIV

ANDRA KOMMUNER

9 FRITIDS- OCH IDROTTSPOLITISKT PROGRAM - BÅSTADS KOMMUN - 2021-2025



MÅL FÖR BÅSTADS KOMMUN

Kommunen ska föra en kontinuerlig dialog gällande skolidrottens behov av tider i de
kommunala sport- och fritidsanläggningarna.

Kommunen ska samverka med Skåneidrotten och det lokala föreningslivet en gång om året
och vid behov.

Kommunen ska uppmuntra och stödja sport- och fritidsarrangemang som bidrar till en
förstärkt besöksnäring och där även barn och unga bjuds in.

Kommunen ska alltid beakta möjligheten till regionala lösningar i samverkan med
närliggande kommuner vid exempelvis nyanläggningar och vid större arrangemang.

Kommunen ska uppmuntra samverkan mellan skola, fritidsgårdar och föreningsliv för att
inspirera barn och ungdomar till daglig rörelse.
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Friluftsliv och rekreation

“Bjärehalvön - ett vidunderligt vackert land-

skap som kan bjuda vandraren både energi-

krävande backar på Hallandsåsens branta

sluttningar och lättgångna sträckor på små

slingrande vägar eller stigar utmed havet,

som aldrig är långt borta.”
Margareta Bengtsson “Skåneleden och andra leder i
Bjärebygd”.

Friluftsliv är vistelse utomhus i natur- och kultur-
landskap för välbefinnande och naturupplevelse
utan krav på tävling. Vår kommun har ett stort
utbud för alla som gillar friluftsliv och rekreation,
bland annat vackra vandringsleder, cykelleder,
badstränder, naturreservat, utegym, lekparker,
skatepark och fiskevatten.

Allemansrätten är avgörande för friluftslivet och
den ger oss tillgång till naturen och att vi kan ta del
av det som naturen erbjuder.

Båstads kommun har många lågt trafikerade
asfaltvägar, stora höjdskillnader och vacker natur
vilket lämpar sig ypperligt för landsvägscykling -
väldigt populärt bland både invånare och besökare.

Intresset för cykling med mountainbike längs stigar
och grusvägar, utanför det asfalterade vägnätet,
ökar både nationellt och i vår kommun. Den ökande
cyklingen på stigar medför ett ökat behov av att
kunna skilja cyklister och vandrare åt.

Båstads kommun har i samarbete med närings-
livet och privatpersoner börjat anlägga aktivi-
tetsrundor i våra tätorter. En aktivitetsrunda är
ett roligt, utmanande och lustfyllt sätt att uppleva
rörelse med andra eller själv i sitt eget tempo.
Tolv skyltar sätts upp längs en slinga eller
motionsspår och varje skylt beskriver en rörelse
eller utmaning.

Båstads kommun har ett välskött och mycket
välbesökt utomhusbad - Malenbadet i Båstad.
Badet har en stor lek- och plaskbassäng med
rutschkanor, undervisningsbassäng, en större
vattenrutschkana och en 50 meters pool med
friskt och skönt havsvatten. Badet används av
skola och simskola samt för motion och rekrea-
tion. Föreningsägda utomhusbad för simunder-
visning finns även i Segelstorp och i Torekov.

Katarina Pelin “Båstads kommuns Naturguide”.

“På Bjäre finns alla sorters naturupp-

levelser på en begränsad yta. Bedövande

vackert omgärdat av hav och stränder. Med

branta klippor, mjuka kullar, odlingsmark

och skogar. Vandra och cykla på leder. Eller

ge dig av offroad till fots. Stanna upp och låt

dig hänföras av unika vyer, av rara djur och

växter och av spår av människor lämnat

efter sig för många hundra år sedan.”
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Kommunen ska instifta en årlig “friluftsdag”
tillsammans med skola samt förenings- och
näringsliv.

Kommunen ska verka för att införa ett
friluftsråd som ska stå för det övergripande
samarbetet mellan kommunen och ideella
natur- och friluftsorganisationer. Rådet ska
vara ett forum för information, samverkan
om och förslag kring Båstads kommuns
verksamhet som rör friluftsliv, natur och
miljö.

För att främja friluftslivet och genomföra en
kvalitetshöjning längs våra vandringsleder,
ska kommunen eftersträva att anlägga fler
vindskydd, grillplatser och regnskydd.

Kommunen ska sträva efter att ha fler året-
runt öppna toaletter utmed våra vandrings-
leder.

MÅL FÖR BÅSTADS KOMMUN

Kommunen ska verka för sammanhängande
stråk för lust till promenader, lek , spontan-
idrott och motion i boendenära områden.

Kommunen ska bevaka och bevara de mest
värdefulla naturområdena för framtiden.

Kommunen ska värna om den tätortsnära
skogen som närströvområde och lärande
miljö för barn.

Kommunen ska eftersträva att ha ett
kommunalt utomhusbad för skola, sim-
undervisning, motionssim och rekreation.

Kommunen ska eftersträva att erbjuda
kommuninvånarna tillgång till bad och
rekreation året runt genom att införa
Badbussen. Badbussen går från alla
kommunens tätorter höst- och vårtermin
till ett närliggande badhus. Badbussen är
gratis men inträde får de resande betala
själva.

Kommunen ska verka för att alla invånare
och besökare har en god kunskap om
allemansrätten.

uppförande
av elbelysta motionsspår i alla kommunens
tätorter

Kommunen ska utreda möjligheter och
ekonomiska förutsättningar för

, gärna i samarbete med lokalt
förenings- och näringsliv.

Kommunen ska i samarbete med näringliv
och privatpersoner anlägga aktivitetsrun-
dor i alla kommunens tätorter.

Kommunen ska utveckla möjligheterna till
mountainbikecykling genom att ta fram olika
former av mountainbikeleder på befintliga
och nya stigar/vägar i samarbete med
andra aktörer.
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Tillgänglighet
och delaktighet

I Båstads kommun arbetar vi för att alla människor
ska vara välkomna i samhället. Tillgänglighet och
närhet till olika anläggningar för fysisk aktivitet är
av avgörande betydelse för kommuninvånanas
möjligheter att nyttja dem, även utanför tätort. God
tillgänglighet och delaktighet är en viktig demo-
kratifråga och som främjar hälsa.

I Båstads kommun, liksom i övriga landet, finns en
trend att allt fler äldre väljer att vara fysiskt aktiva.
Genom att säkerställa en god tillgänglighet till de
kommunala sport- och fritidsanläggningarna, och
med ett utbud som passar invånare i alla åldrar och
med olika förutsättningar, kan även äldre och
personer med funktionsvariationer erbjudas möj-
ligheter till en aktiv fritid.

Det är även viktigt att erbjuda aktiviteter i hela
kommunen vid bland annat skollov. Båstads
kommun har under de senaste åren kunnat erbjuda
kostnadsfria aktiviteter för barn och unga i åldern
6-15 år på höst- och sportlov samt på sommar-
loven. Tillgången till sport- och fritid får inte
avgöras av ekonomiska eller sociala faktorer.

Båstads kommun erbjuder också avgiftsfri sim-
skola under sommaren för 6- och 7-åringar folk-
bokförda i vår kommun. Här samarbetar vi med
Ängelsbäcks-Segelstorps simskola och Torekovs
simskola. Totalt deltog ca 150 kommunbarn i den
avgiftsfria simskolan 2020.

“Vilken vitaminkick att delta i Senior Sport

School - man längtade varje dag till nästa

gång!” Deltagare i Senior Sport School 2015

Senior Sport School har utvecklats mellan
kommunerna i Skåne och RF-SISU Skåne. Syftet
med Senior Sport School är att skapa för-
utsättningar för ett hälsosamt åldrande i vår
kommun, att inspirera till en aktiv och menings-
full fritid samt visa på möjligheterna till en aktiv
roll inom idrotten hela livet. Deltagarna är från 60
år och uppåt. Båstads kommun har haft Senior
Sport School klasser sedan 2013.

I enkäten “Jag och min fritid” för de äldre framkom
följande:

Merparten är med i en förening och de tycker att
det finns ganska mycket att göra på fritiden.

De flesta brukar ses hemma hos varandra, utom-
hus eller i en föreningslokal. Fritidsaktiviteterna
gör de där de bor.

Det framkom även förslag om gratis buss inom
kommunen för 75+. Merparten är nöjda med sitt
liv och att bo i Båstads kommun.
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MÅL FÖR BÅSTADS KOMMUN

Kommunen ska samverka med föreningsliv och andra aktörer för att stimulera utbudet av
fritidsaktiviteter för personer med funktionsvariationer.

Information om de kommunala sport- och fritidsanläggningarna och föreningsregister ska finnas
tillgängligt för allmänheten.

Möjligheten att ta fram flera tillgänglighetsanpassade utomhusbadplatser ses över.

Kommunen ska ta fram förslag till bidrag för föreningar som har verksamhet för barn och unga
med funktionsvariationer.

Kommunen ska vid planering och utformning av byggnader och tjänster ta hänsyn till
tillgänglighet och användbarhet för alla människor. Detta för att uppmuntra till idrott/aktiviteter
hela livet.

Kommunen ska arrangera Senior Sport School två gånger om året vår och höst.

Kommunen ska sträva efter att arrangera kostnadsfria aktiviteter på skollov för barn och unga
6-15 år - sport-, sommar- och höstlov.

Kommunen ska årligen arrangera kostnadsfri sommarsimskola för barn 6-7-åringar folkbokförda
i Båstads kommun.

För att premiera simkunnighet erbjuder kommunen kostnadsfri simundervisning för kommunens
barn i årskurs 4, 5 och 6 som har behov av extra simundervisning för att klara kunskapskraven i
årskurs 6.
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Jämställdhet

Jämställdhetsarbetet är en viktig del i den sociala
fostran och i grunden handlar det om demokrati,
rättvisa och att värdera kvinnor och män lika så att
alla kan delta och verka i samhället på lika villkor.

För att barn- och ungdomsföreningar ska erhålla
bidrag från kommunen, ska föreningarna arbeta
mot mobbing och droger samt ha och redovisa ett
policydokument för detta arbete. “Stöd till föreningar
med barn- och ungdomsverksamhet 2017-01-01.”

I enkäten ”Jag och min fritid”, som skickades ut till
barn och unga 10-19 år i Båstads kommun,
framkom att mer än hälften var med i en förening,
de brukade träffas hemma hos varandra, utomhus
eller på sociala medier.

De vill även att kommunen satsar på gång- och
cykelvägar som binder ihop våra tätorter, platser
för spontanidrott och lokaler för e-sport.

De allra flesta är nöjda med sitt liv, skolan och att bo
i Båstads kommun.

De senaste fem åren 2016 - 2020, deltog cirka 35 %
fklickor och cirka 65 % pojkar i föreningsledd barn-
och ungdomsverksamhet för 4-25 år.

MÅL FÖR BÅSTADS KOMMUN

Fritidsvaneundersökning ska genomföras
vart fjärde år.

All verksamhetsplanering inom sport- och
fritidsområdet ska ske utifrån ett medvetet
jämställdhetsperspektiv.

Kommunen ska uppmuntra verksamhet
som skapar bredd - lika mycket flickor som
pojkar.

Kommunen ska arbeta för att införa ett
projektbidrag som barn- och ungdoms-
föreningar kan söka och som riktas mot
nya idéer (prova-på verksamheter). Till
exempel kan bidraget gälla projekt som
riktar sig till personer med funktions-
variationer eller tjejverksamhet med mera.

Alla barn- och ungdomsföreningar som får
kommunalt bidrag ska ha en jämställhets-
policy.
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Integration

Alla har rätt att vara med och genom idrotten
förenas människor. Trots olikheter i språk, kultur
och etniskt ursprung kan människor idrotta
tillsammans.

Genom att idrottens språk är universiellt kan
idrottsrörelsen via föreningarna bidra till att
integrera människor från skilda kulturer i det
svenska samhället.

Det är därför av stor vikt att alla grupper och
individer, oavsett bakgrund och ursprung, har
möjlighet att idrotta. Kommunen och idrotts-
rörelsen ska tillsammans verka för att använda
idrottens positiva kraft för integration.

Svensk Idrotts värdegrund, antagen på Rikidrottsförbundets
stämma 2009

Allas rätt att vara med
Allas rätt att vara med innebär att alla som

vill ska kunna vara med utifrån sina förut-

sättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet,

etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller

sexuell läggning samt fysiska och psykiska

förutsättningar, får vara med i en förenings-

driven idrottsverksamhet.

Allas rätt att vara med

MÅL FÖR BÅSTADS KOMMUN

All verksamhetsplanering inom sport- och
fritidsområdet ska ske utifrån ett medvetet
integrationsperspektiv.

All föreningsverksamhet som får kommunalt
stöd ska vara förenlig med Barnkonven-
tionen.

Som en viktigt grund för integrationsarbetet
ska kommunen verka för att alla själva ska
kunna ta sig till fritidsaktiviteter genom
kollektivtrafik och cykelvägar.

Gång- och cykelväg till de anläggningar som
får kommunalt bidrag ska prioriteras.

Kommunen ska sträva efter att lägga
busshållplatser i närheten av sport- och
idrottsanläggningar.
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Trender, framtid och
utveckling

Människor förändrade vanor när det gäller idrott
och fritid påverkar kommunen och föreningarna i
allt högre grad. En tydlig trend handlar om att man
väljer bort den traditionella föreningsidrotten till
förmån för egenorganiserade och kommersiella
aktiviteter.

Trender är redan tydliga i egna vandringar och mer
upplevelser i naturen. Naturlivet i närmiljön är
mycket viktigare.

Barn börjar i organiserad fritidsverksamhet i allt
yngre åldrar men också att unga slutar allt tidigare i
tonåren.

Föreningar som utvecklar sin verksamhet och
samtidigt tar tillvara på det som föreningen står för
och gör den attraktiv, har en stor chans att klara sig
kvar.

Nästan varje år är det någon förening i Båstads
kommun som väljer att pausa sin barn- och
ungdomsverksamhet. Däremot är det också flera
föreningar som expanderar i antalet aktiva och
aktivitetstillfällen.

Den ökande idrottsturismen med fokus på
utomhusaktiviteter som cykling, tennis, padel,
segling, löpning med mera driver också på en ökad
användning och efterfrågan på friluftsområden.
Redan innan covid -19 kunde det ökande antalet
besökare konstateras i kommunens frilufts-
områden och i samband med covid -19 har det
ökande antalet besökare accelererat ytterligare.

Våra kommuninvånare blir allt äldre och mer
aktiva. Det är därför viktigt att kommunen verkar
för att våra äldre ges möjligheter till att leva ett
aktivt liv med positiva hälsoeffekter.

MÅL FÖR BÅSTADS KOMMUN

Nya influenser och trender ska beaktas
inom idrotts- och fritidsområdet.

I samarbete med förenings- och näringsliv
samt privatpersoner ska kommunen
medverka till att utegym eller liknande
anläggs i alla kommunens tätorter.

Kommunen ska förbättra tillgängligheten
till våra friluftsområden genom bra
tillfartsvägar och parkeringsmöjligheter.

Årsbokslut baserat på målen i fritids- och
idrottspolitiska programmet tas fram.
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Bilaga 1

Hållbar sport och fritid
Beakta miljöhänsyn och hållbarhetsaspekter vid
planering, ny- och ombyggnation samt vid drift
och underhåll av sport- och fritidsanläggningar.
Investeringsbidrag till föreningar för att stödja och
uppmuntra till handikappanpassning och energi-
besparande åtgärder.
Kommunala sport- och idrottsanläggningar ska ha
en miljöprofil.
Föreningsdrift ska uppmuntras och stödjas efter-
som ett ökat ideellt engagemang är nödvändigt för
att utveckla idrotts- och friluftslivet långsiktigt.

Sport- och fritidsanläggningar
Samverka med olika grupper/föreningar och deras
behov vid nyanläggningar och om- och tillbygg-
nader av sport- och fritidsanläggningar.
Kontinuerligt se över rutiner och riktlinjer vid
uthyrning av sport- och fritidsanläggningar.
Ta fram riktlinjer för reklam i kommunala sport-
och fritidsanläggningar.
Utföra årliga besiktningar av kommunala sport-
och fritidsanläggningar.
Vid arrangemang och tävlingar ska kommunen
tillsammans med berörd förening, förvaltning och
specialidrottsförbund verka för att kraven som
finns på anläggningarna uppfylls.
Kontinuerligt se över fördelning av tider i kom-
munala sport- och fritidsanläggningar.
Införa möjligheter till mer flexibla öppettider och
taxor i kommunala sport- och fritidsanläggningar.
Kan ge kommunalt bidrag till privat- och före-
ningsägda sporthallar om lokala föreningar hyr
deras lokaler för barn- och ungdomsverksamhet.
Arbeta fram en långsiktigt hållbar plan med en hög
energi- och miljömedvetenhet för underhåll,
skötsel, upprustning och utbyggnad av kommunala
sport- och fritidsanläggningar.
Utreda möjligheter och ekonomiska förutsättning-
ar att anlägga en konstfrusen utomhusisbana,
gärna i samarbete med lokalt förenings- och
näringsliv.

SAMMANSTÄLLNING: Båstads kommuns mål för fritid och idrott
Planering inom olika verksamheter

Alltid beakta möjligheten till spontant idrottande
vid samhällsplanering.
Alltid prioritera anläggningar och miljöer som
främjar fysisk aktivitet i tidiga skeden av plane-
ringsprocessen.
Samverka med Båstadhem, föreningsliv och
privata aktörer för nya sport- och fritidsytor i
bostadsområden.
Prioritera gång- och cykeltrafik och binda ihop
kommunens tätorter med cykelvägar.
Kollektivtrafiken bör byggas ut och förbättras
genom samarbete med externa aktörer och
angränsande kommuner.
Enkelt, säkert och inbjudande att promenera eller
cykla. Det ska finnas miljöer och anläggningar som
inbjuder till vardagsmotion och lek för alla åldrar.
Ta stor hänsyn till kommuninvånarnas önskemål
och att det ska vara lätt att ta sig till anläggningar
som får kommunalt bidrag vid planering av gång-
och cykelvägar.

Spontanidrott

Breddidrott - Idrott för alla

Se över möjligheten till spontanidrott i befintliga
sport- och fritidsanläggningar i samverkan med
berörda aktörer.
Utveckla kommunens skol- och förskolegårdar till
att bli spontanytor efter skol- och fritidshemstid.
Ska finnas miljöer och anläggningar i varje tätort
som inbjuder till vardagsmotion och lek för alla
åldrar.

Stötta och uppmuntra breddidrott i form av
föreningsstöd och riktade bidrag.
Breddning före elitsatsning. Toppning av barn- och
ungdomslag får inte förekomma före 16 års ålder.
Uppmuntra föreningsliv och idrottsliga fram-
gångar genom utdelning av Nolatopris och
Ungdomsledarpriserna.
Fånga upp och uppmuntra nya sporter och trender.
Uppmuntra och stödja föreningar som möjliggör
och underlättar för personer med funktions-
variationer att delta i verksamheten.
Skapa goda förutsättningar för barn som lever i
familjer med knappa ekonomiska omständigheter
att delta i föreningsverksamhet.
Arbeta för att inkludera nyanlända inom idrotts-
livet.
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Föreningsliv och stöd
Råd och stöd ska ges vid bildande av ny förening
samt vid övriga föreningsrelaterade frågor.
Kommunala föreningsdokument ska vara enkla att
förstå och lättillgängliga.
Föreningsbidrag räknas årligen upp enligt konsu-
mentprisindex (KPI).
Årliga möten med barn- och ungdomsföreningar.
Det ekonomiska stödet till barn- och ungdoms-
ungdomsföreningar ska kontinuerligt ses över i
samarbete med föreningslivet.

Samverkan

Friluftsliv och rekreation

Föra en kontinuerlig dialog gällande skolidrottens
behov av tider i de kommunala sport- och fritids-
anläggningarna.
Samverka med Skåneidrotten och det lokala
föreningslivet en gång om året och vid behov.
Uppmuntra och stödja sport- och fritidsarrange-
mang som bidrar till en förstärkt besöksnäring och
där även barn och unga bjuds in.
Alltid beakta möjligheten till regionala lösningar i
samverkan med närliggande kommuner vid
exempelvis nyanläggningar och vid större arrange-
mang.
Uppmuntra samverkan mellan skola, fritidsgårdar
och föreningsliv för att inspirera barn och ung-
domar till daglig rörelse.

Verka för sammanhängande stråk för lust till
promenader, lek, spontanidrott och motion i
boendenära områden.
Bevaka och bevara de mest värdefulla naturom-
råden för framtiden.
Värna om den tätortsnära skogen som närströv-
område och lärande miljö för barn.
Eftersträva att ha ett kommunalt utomhusbad för
skola, simundervisning, motionssim och rekrea-
tion.
Eftersträva att erbjuda kommuninvånarna tillgång
till bad och rekreation året runt genom att införa
Badbussen. Badbussen går från alla kommunens
tätorter höst- och vårtermin till ett närliggande
badhus. Badbussen är gratis men inträde får de
resande betala själva.
Utreda möjligheter och ekonomiska förutsättning-
ar för uppförande av elbelysta motionsspår i alla
kommunens tätorter, gärna i samarbete med lokalt
förenings- och näringsliv.

forts. Friluftsliv och rekreation
Anlägga aktivitetsrundor i kommunens tätorter i
samarbete med näringsliv och privatpersoner.
Utveckla möjligheterna till mountainbikecykling
genom att ta fram olika former av mountainbike-
leder på befintliga och nya stigar/vägar i sam-
arbete med andra aktörer.
Verka för att alla invånare och besökare har en god
kunskap om allemansrätten.
Instifta en årlig “friluftsdag” tillsammans med
skola samt föreningsliv- och näringsliv.
Verka för att införa ett friluftsråd .
Främja friluftslivet och genomföra en kvalitets-
höjning längs våra vandringsleder genom att
anlägga fler vindskydd, grillplatser och regnskydd.
Sträva efter att ha fler året-runt öppna toaletter
utmed våra vandringsleder.

Tillgänglighet och delaktighet
Samverka med föreningsliv och andra aktörer för
att stimulera utbudet av fritidsaktiviteter för
personer med funktionsvariationer.
Information om de kommunala sport- och fritids-
anläggningarna och föreningsregister ska finnas
tillgängligt för allmänheten.
Möjligheten att ta fram flera tillgänglighetsanpas-
sade utomhusbadplatser ser över.
Ta fram förslag till bidrag för föreningar som har
verksamhet för barn och unga med funktions-
variationer.
Vid planering och utformning av byggnader och
tjänster ska hänsyn tas till tillgänglighet och
användbarhet för alla människor. Detta för att
uppmuntra till idrott/aktiviteter hela livet.
Arrangera Senior Sport School två gånger om året
vår och höst.
Arrangera kostnadsfria aktiviteter på skollov för
barn och unga 6-15 år - sport-, sommar- och
höstlov.
Årligen arrangera kostnadsfri sommarsimskola för
barn 6-7 åringar folkbokförda i Båstads kommun.
Till de av kommunens barn som går i årskurs 4-6
och som inte klarar kunskapskraven i årskurs 6,
erbjuds kostnadsfri simundervisning.
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Jämställhet
Fritidsvaneundersökning genomförs vart fjärde år.
All verksamhetsplanering inom sport- och fritids-
området ska ske utifrån ett medvetet jämställd-
hetsperspektiv.
Uppmuntra till verksamhet som skapar bredd -
lika mycket flickor som pojkar.
Arbeta för att införa ett projektbidrag som barn-
och ungdomsföreningar kan söka och som riktas
mot nya idéer.
Alla barn- och ungdomsföreningar som får kom-
munalt bidrag ska ha en jämställdhetspolicy.

Integration

Trender, framtid och utveckling

All verksamhetsplanering inom sport- och fritids-
området ska ske utifrån ett medvetet integrations-
perspektiv.
All föreningsverksamhet som får kommunalt stöd
ska vara förenlig med Barnkonventionen.
Verka för att alla själva ska kunna ta sig till
fritidsaktiviteter genom kollektivtrafik och
cykelvägar.
Gång- och cykelvägar som går till de anläggningar
som får kommunalt bidrag ska prioriteras.
Sträva efter att lägga busshållplatser i närheten av
sport- och idrottsanläggningar.

Nya influenser och trender ska beaktas inom
idrotts- och friluftsområdet.
Medverka till att utegym eller liknande anläggs i
alla kommunens tätorter, i samarbete med
förenings- och näringsliv.
Förbättra tillgängligheten till våra friluftsområden
genom bra tillfartsvägar och parkeringsmöjlig-
heter.
Årsbokslut baserat på målen i fritids- och idrotts-
politiska programmet tas fram.
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Bilaga 2
STATISTIK

Verksamhetstillfällen pojkar/flickor 2017-2020 i barn- och ungdomsföreningar

Antal verksamhetstillfällen 2017-2020 de sex största barn- och ungdomsföreningarna
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Bilaga 3
SPORT- och FRITIDSANLÄGGNINGAR i Båstads kommun

* anläggningar som Båstads kommun driftar och/eller fördelar driftsbidrag till
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- Skansenbadet i Båstad*
- Kallbadhuset i Båstad
- Glimminge Plantering*
- Hallands Väderö
- Hemmeslövs strand*
- Riviera strand*
- Hovs Hallar
- Kattvik
- Malens havsbad i Båstad*
- Tångvägen i Båstad*
- Norrviken
- Rammsjöstrand
- Stora Hult*
- Segelstorp/Ängelsbäck*
- Torekov*

- Malen
- Torekov
- Hemmeslöv

- Båstad (Buena Vista)
- Förslöv (Prästgården)
- Torekov (Torekovs IK)*
- Grevie (Grevie GIK)*

- Malen*
- Förslöv*

- Båstad*
- Förslöv*
- Grevie*
- Torekov*
- Västra Karup*
- Hov

r

Badplatser

Bangolf

Boulebanor

Elljusspår/motionsspå

Fotbollsplan, naturgräs

- Båstad*
- Förslöv*

- Båstad Arena*

- Båstad (Musteriet)*
- Förslöv (Ungdomens Hus)*
- Västra Karup (Västra Karups IF)*

- Äppelgårdens Golfbana
- Båstads Golfklubb*
- Sönnertorps Golfklubb
- Torekovs Golfklubb
- Bjäre Golfklubb
- Åkagårdens Golfklubb*

- Hälsostudion, Båstad
- Nordic Wellnes, Båstad
- Attilas Gym, Båstad
- Friskis & Svettis, Båstad
- Båstad Sportcenter, Båstad
- Grevie GIK, Grevie
- Förslövs IF, Förslöv

- Förslövs skola*
- Torekovs skola*
- Västra Karups skola*
- Östra Karups skola*
- Parketthallen*

- Båstad Budoklubb*
- Båstad Taekwondo Tang-Shou*

Fotbollsplan, konstgräs

Friidrottsanläggning

Fritidsgårdar

Golfbana

Gym

Gymnastiksalar

Kampsport
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Lekplatser

Padelbanor

Padelhallar

Ridanläggningar

Skatepark

Skjutbanor

Spontanidrottsplatser

Sporthallar

- Hemmeslöv ( )
- Båstad (

*
- Östra Karup (

)*
- Västra Karup ( )*
- Torekov (

)*
- Rammsjö ( )*
- Grevie ( )*
- Förslöv (

)*

- Båstad (
)

- Torekov (Torekovs IK)*
- Förslöv (Förslövs Tennisklubb)*
- Segelstorp
- Västra Karup (Västra Karups IF)*

- Båstad
- Grevie

- Båstads Ridklubb*
- Ranarps Ridklubb
- Bjäre Ryttarförening
- Kvinnaböske Ridskola

- Båstad*

- Svenstad (Bjäre Bågskyttesällskap)*
- Svenstad (Ramsjö Skytteförening)*
- Båstad (Ramsjö Skytteförening)*
- Hemmeslövs Jaktskytteklubb

- Asfaltyta idrottshallen i Båstad*
- Multisportarena i Grevie*

- Båstad (Strandängsskolan)*
- Förslövs skola*
- Grevie Idrottshall*
- Båstad (Drivananläggningen)*

Heden* och Mellanvägen

Blåstad, Gulstad, Tångvägen, Malenbadet,

Utskiftesvägen, Hindbärsvägen, Oleborgsområdet, Drivan)

Förskolan, Skiffervägen, Porfyrvägen,

Opalvägen

Kornvägen

Jungmansgatan, Violvägen, Skolmästargatan,

Lyckeborgsvägen

Ö Vägsamfälligheten, Byavägen

Vårvägen, Järnvägsgatan, Hökvägen, Ljungvägen

Färgerivägen, Långagärdsvägen, Rörvångs-
området, Bäckvägen, Prästgårdsområdet, Lilleskogs-
området, Brandvägen, Bjärevägen, Nygårdsvägen,
Bryggarevägen, Förslövs Byaväg

Drivan*, Båstad Padel Hamnen, Padel Zenter

Båstad, Attilas Gym, BP Båstad Padel, XBowl

Tennisbanor

Utegym

Utomhusbad

Vandringsleder

Varmvattenbassäng

Yoga

- Båstad (Båstad Sportcenter)*
- Båstad (Tennisstadion)
- Torekov (Lundstens gata)
- Förslöv (Förslövs Tennisklubb)*
- Förslövs skola (Idrottshallen)*
- Strandängsskolan (Idrottshallen)*

- Båstad (Malenskogen)*
- Båstad (Skansenbadet)*
- Förslöv (Förslövs skola)*
- Glimminge (Västra Karups IF)*
- Torekov (Torekovs Hotell)

- Båstad (Malenbadet)*
- Torekovs bassäng (Torekovs Turist o Badförening)
- Segelstorps bassäng (Ängelsbäck-Segelstorps

Badförening)

- Hallands Väderö
- Hovs Hallar
- Pershögsskogen (Båstad)*
- Båstad (Båstad Runt)*
- Kustslingan (Båstad)*
- Axelstorpsslingan*
- Sinarpsdalen*
- Grevie Backar Runt*
- Hålehall
- Skåneleden*
- Bjäragården
- Kungsrasten (Östra Karup)*

- Båstad (Hotel Skansen)
- Båstad (Hotel Riviera Strand)
- Torekov (Torekovs Hotel)

- Yogayoy, Båstad
- Yogalito, Båstad
- Hälsotrim, Båstad
- Shala Hala, Boarp
- Sadhana Yoga Center, Torekov
- Hälsostudion, Båstad
- Friskis & Svettis, Båstad



Bilaga 4
RESULTAT från enkäten Jag och min fritid
Redovisning enkät till 10-19 åringar
Högst andel svar fick vi från åldrarna 13-15 år och
det var lika många flickor som pojkar som svarade.

Fördelning av svarande uppdelat på bostadsort

Lite mer än hälften, 54,9 % uppgav att de är medlem
i en förening.

Hälften av de svarande sa att det fanns ganska
mycket att göra på fritiden och många, 63,9% sa att
det fanns saker att göra men det kostar för mycket.

På fritiden är man främst hemma hos varandra,
utomhus, på sociala medier eller i en idrottshall-
/förening.

De aktiviteter man saknade mest var ett badhus-
/simning, dans, basket, ishall/isbana och fritids-
gård/café.

Vid frågan vilka fritidssysselsättningar de har,
svarade ca 35 % att de spelar på dator och tv-spel 5-
7 ggr/vecka, ca 55 % joggar 2-4 ggr/vecka, ca 30 %
håller på med olika bollsporter 2-4 ggr/vecka, går
på gym 2-4 ggr/vecka, är ute på sociala medier,
bloggar etc ca 32 % 4-7 ggr/vecka.

Många har svarat att de saknar dans, simning,
basket, skridsko och boxning här i vår kommun.

Ca 49 % säger att de hindras från att göra
aktiviteter eftersom aktiviteterna är inte tillräckligt
nära, att det inte finns några bra bussförbindelser
och att aktiviteterna som de är intresserade av är
för dyra.
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Några av kommentarerna var följande:
- Efter fritidsåldern finns inga utomhus- eller
sportaktiviteter efter skolan. Börjar först på kvällen
igen.
- Farliga vägar. Inga kompisar att göra det med.
Svårt att komma dit.
- Bussar och tåg är dyra och bussen går inte alls ofta.
- Vill gå tillsammans med vänner.
- Vissa bilister kör som galningar på vägen vid mig.

På frågan Hur mycket rör du dig i snitt per dag,
svarade ca 85 % att de rör på sig en timme eller mer
per dag och ca 40 % brukar röra på sig så att de blir
anfådda och svettiga 1-3 dagar i veckan.

Ca 90 % känner sig trygga på vägen till och från
aktiviteterna.

Tränar gör de mest för att ha roligt, bli starkare,
förbättra sin kondition och träffa vänner.

I framtiden vill de svarande att kommunen satsar
på simhall, fritidsgårdar 13-17 år, cykel- och pro-
menadvägar, platser för spontan idrott och lek,
utomhusbad, aktivitetshus för alla, breddidrott och
elbelysta motionsspår. Dessutom vill de ha plats att
spela e-sport på, isbana, fler bussar mellan Torekov
och Båstad och motorcrossbana.

Merparten av alla som svarade på enkäten är
mycket nöjda med det liv de lever, sin skola, sin
fritid och att bo i Båstads kommun.
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Redovisning enkät till 65 år och äldre
Merparten, 60 %, av de svarande var kvinnor.

Fördelning av svarande uppdelat på bostadsort

67 % uppgav att de var medlem i en förening.

Hälften av de svarande sa att det fanns ganska
mycket att göra på fritiden och 27 % sa att det fanns
saker att göra men det kostar för mycket.

På fritiden är man främst hemma hos varandra,,
utomhus, i en föreningslokal eller i en idrottshall.

De aktiviteter man saknade mest var ett badhus-
/simning och träffpunkter.

Vid frågan vilka fritidssysselsättningar de har,
svarade ett flertal att de är ute i naturen 5-7
ggr/vecka, många går också på gym 2-4 ggr-per
vecka.

På frågan Hur mycket rör du dig i snitt per dag,
svarade merparten att de rör på sig en timme eller
mer per dag och de rör på sig så att de blir anfådda
och svettiga 1-3 dagar i veckan.

Ca 90 % känner sig trygga på vägen till och från
aktiviteterna.

Tränar gör de mest för att förbättra sin kondition,
bli starkare, ha roligt, koppla av och för att gå ner i
vikt.
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I framtiden vill de svarande att kommunen satsar
på Seniorverksamhet, cykel- och promenadvägar,
aktivitetshus för alla, föreningsstöd och mötes-
lokaler.

Merparten av alla som svarade på enkäten är
mycket nöjda med det liv de lever, sin fritid och att
bo i Båstads kommun.
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Bilaga 5
VANDRINGSLEDER i Båstads kommun

I Båstads kommun finns ett flertal vandringsleder och här nedan finns ett axplock:
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