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Framtidens Båstads kommun 
 

Enkäten Framtidens Båstads kommun är ett första initialt steg i ett större dialogarbete. 
I arbetet med att ta fram en ny översiktsplan ingår medborgardialog som en metod. 

Syftet är att få fram vad invånarna tycker är Båstads kommuns kvalitéer och resurser, 
samt få en bred bild av vilka områden man vill se utvecklas. 

 

Inledning 
 
Alla människor har olika behov och preferenser och befinner sig i olika skeden i livet. 
Planeringen ska därför ta hänsyn till att någon tycker att närheten till natur och friluftsliv är det 
viktigaste, samtidigt som någon annan ser tillgången till skola och barnomsorg som prioritet ett. 
För en tredje kanske det är kommunikationerna och möjligheterna att ta sig till och från arbete 
och faciliteter som är det mest centrala. För att bygga ett samhälle som sätter människans 
välbefinnande och behov i fokus krävs ett omfattande dialogarbete för att ta reda på vad boende, 
besökare och verksamma i Båstads kommun tycker är viktigt. Medborgardialoger är en 
demokratisk och inkluderande metod som innebär att man tar tillvara invånarnas kunskap och 
känsla inför den framtida planeringen och utvecklingen.  
 
Under våren 2014 påbörjade Båstads kommun arbetet med en ny översiktsplan (ÖP). 
Översiktsplanen är ett strategiskt verktyg för kommunen där mål sätts upp inför framtiden för 
att rätt beslut ska kunna fattas i en ständigt föränderlig värld. Till stöd för det krävs en aktuell 
översiktsplan med tillförlitliga underlag som vägledning inför framtida utveckling av 
kommunen. Engagemang och samsyn kring viljeriktningen från såväl politiker som medborgare 
är därför viktig för att översiktsplanen ska hålla långsiktigt.  
 

Översiktsplan 
 
Alla kommuner ska ha en översiktsplan. Den omfattar hela kommunens yta och är den plan där 
kommunen beskriver sin viljeinriktning och långsiktiga utveckling. Plandokumentet 
sammanfattar aktuell kunskap om förutsättningar och ska vara ett instrument för dialog med 
olika aktörer, den ska även på lång sikt bidra till hållbar utveckling. Här ska även framgå hur 
kommunen tagit hänsyn till riksintressen och avvägningar mellan olika intressen av 
markanvändning och bevarande av byggd miljö. Översiktsplanen utgör vägledning och underlag 
vid framtida utvecklingsprojekt men är inte som detaljplaner ett juridiskt styrande dokument.  
 

Dialog för en engagerad befolkning  
 
Detta är en sammanställning av enkäten Framtidens Båstads kommun. Den är specifikt framtagen 
för att identifiera vad invånare och besökare i kommunen tycker är viktigt för den framtida 
utvecklingen. Då processen för att ta fram en översiktsplan är lång är denna enkät ett första steg 
i ett mer omfattande dialogarbete. Tanken är att resultatet ska ligga till grund för fortsatta 
fördjupade medborgardialoger under kommande arbete med översiktsplanen.  
 

Syfte och målgrupp 
 
Syftet är att identifiera de framtidsfrågor som är viktiga för kommunens invånare och besökare i 
den fortsatta utvecklingen. Fördelen med att använda en enkätundersökning som metod är att 
den ger ett stort antal människor chansen att ge sina synpunkter och kommentera på frågorna. 
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Nackdelen kan vara att möjligheten till spontana frågor minimeras samt risken för missvisande 
svar vid oklara formuleringar. Även kontrollen på vilka som svarat och hur många gånger de 
svarat försvinner. Vad är då syftet med att använda denna metod? Det är en snabb och enkel 
metod som är relativt billig att använda och lätt att sammanställa i statistik. Som ett första steg i 
en dialogprocess är det alltså ett utmärkt verktyg att använda sig av då syftet är att få fram 
invånarnas bild av vad som är Båstads kommuns kvalitéer och resurser, samt få en bred bild av 
vilka områden man vill se utvecklas.  
 
Ambitionen har varit att nå ut brett i samhället för att nå så många målgrupper som möjligt. 
Mångfald i samhället bör ses som en förutsättning för utveckling och önskan har varit att svaren 
ska spegla en sådan bredd. Enkäten har utöver medborgare även riktat sig till besökare, turister 
och verksamma i kommunen. Då de unga är kommunens framtid valdes åldersspannet från ålder 
12 år och uppåt.  
 

Genomförande 
 
Hur har kommunen fått medborgarna att vilja delta i dialogprocessen? Enkäten förekom enbart i 
digital form så det krävdes kommunikativt arbete med att skapa kännedom kring den. Den 
lanserades på Båstads kommuns hemsida och intranät. Information gick även ut via 
Lokaltidningen och sociala medier. Även intressegrupper identifierades där enkäten gick ut via 
mailförmedling. Dessa grupper var följande: Skolan (från 12 år och uppåt), ungdomsgårdar, 
föreningslivet, pensionärsrådet, handikapprådet, välbefinnanderådet, vägföreningar, byaråd och 
näringsidkare. Helsingborgs dagblad (Båstadssektionen) snappade upp nyheten och publicerade 
en notis som förhoppningsvis uppmärksammades och ökade spridningen. 
 
Tanken var att det skulle vara enkelt att svara på enkäten hemifrån, utan att behöva posta den 
tillbaka. Enkäten låg ute och var öppen för svar under cirka fem veckor under våren 2014 (8/4-
14/5), flertalet påminnelser gick ut för att öka svarsfrekvensen. Även en särskild drive 
genomfördes där kommunanställda under en eftermiddag positionerade sig centralt (i nära 
anslutning till serviceinrättningar) i Båstad, Förslöv, Torekov och Grevie och delade ut flyers 
som  marknadsförde enkäten.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flyers som delades ut en vårdag i Båstad, Förslöv, Torekov och Grevie, innehållande information om enkäten Framtidens Båstads 
kommun. 
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Enkäten 
 
Enkäten innehöll 23 frågor (varav några få bakgrundsfrågor inledningsvis) och tog ungefär tio 
minuter att besvara. Totalt var det 710 personer som var med och svarade på enkäten, samtliga 
svarande är anonyma. Inga frågor krävde obligatoriska svar och flera frågor i enkäten var också 
öppna för fritextsvar där respondenterna ombads att kommentera sina svar. Många svaranden 
har tagit sig tid att formulera genomtänkta svar och kommit med konkreta förslag om 
förbättringar och åtgärder.  
 
Under flera rubriker redovisas kvantitativa sammanställningar i form av diagram (samtliga 
diagram är inte redovisade men resultatet är beaktat i analysen) och ett ordmoln. En kortare 
analys görs utifrån det kvantitativa materialet med jämförelse mellan kön samt yngre och äldre 
svaranden i de fall avvikelser förekommer. I denna rapport visas resultatet från fritextsvaren i 
en mer sammanslagen form, det för att exakta formuleringar inte ska kunna härledas till 
specifika individer. Det är också detta material som utgör grunden för den kvalitativa analysen 
och slutsatserna. Ett antal svar för varje fråga har lyfts fram som exempel på vanligt 
förekommande eller återkommande resonemang, synpunkter och idéer. Detta för att ge en god 
och bred bild av vad kommunens invånare tänker och tycker om sin samtid och framtid. 
 
Grundmaterialet finns sparat i sin ursprungliga form vilket medför att fortsatta och fördjupade 
analyser av underlaget är möjligt senare i planeringsskedet. Viktigt att poängtera är att 
resultatet från sammanställningen av enkäten inte utgör någon statistisk sanning utan visar 
snarare på tendenser och generaliserbara resultat. 

 
Bakgrund 

 
Avsnittet handlar om hur många män respektive kvinnor som deltagit i enkätundersökningen, 
var de är bosatta och deras ålder. Av de 710 personer som var med och svarade på enkäten var 
58 procent kvinnor och 42 procent män.  
 
 
Kön? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Åldersfördelningen (se diagram nedan) på svaren visar att det övervägande var människor i 
åldrarna 35-44 år och 45-54 år (46 procent) som tog sig tid att besvara frågorna. Antal unga 
svaranden i åldrarna 12-24 år utgjordes av 11 procent.  
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Ålder? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrammet nedan visar att svaranden boende i Båstad centralort utgjorde den största andelen 
av svarande på 42 procent. Övriga svarande är relativt jämnt fördelade över kommunen med 
Förslövsbor på 10 procent, tätt följt av orterna Västra Karup, Grevie och Torekov. Sett till 
invånarantalet svarade få personer i Förslöv. Flera av kommunens orter är representerade och 
nämnda bland fritextsvaren, vilket utjämnar fördelningen mellan svaranden bosatta i tätort 
kontra landsbygd. Här finns även boende i grannkommuner företrädda och inpendlande från 
både Helsingborg och Halmstad. 
 
Var i kommunen är du bosatt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leva och bo 

 
En av de tidiga frågorna var att ta reda på huruvida invånarna upplever Båstads kommun som 
en bra plats att bo på. Av de svarande var nästan samtliga överens om att så är fallet. För att få 
en större och fördjupad förståelse lämnades möjlighet till fritextsvar. Vad som är karakteristiskt 
för kommunen enligt många är den fina miljön, kustlandskapet och de natursköna 
omgivningarna. Även småskaligheten men ändå närheten till större orter menar åtskilliga är 
viktiga värden som genererar livskvalitet. Fokus på tennisen och de hektiska sommarveckorna 
är också något som präglar kommunen idag.  
 
Vad som är viktigt för en attraktiv boendemiljö varierar mellan människor som befinner sig i 
olika skeden i livet och människor med skiftande behov, preferenser och intressen. Som 
diagrammet nedan visar är det just närheten till natur och hav som en stor andel av de svarande 
sett som en viktig faktor, tätt följt av bra kommunikationer och kollektivtrafik och närhet till 
skola och barnomsorg. För unga i åldrarna 12-24 år ser prioriteringen lite annorlunda ut. Där är 
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det kommunikationer och kollektivtrafik som värderas högst, tätt följt av närhet till skola. För 
svarande 65 år och äldre är närheten till sjukhus och vårdcentraler det viktigaste efter närheten 
till natur och hav samt bra kommunikationer och kollektivtrafik. Även boende utanför Båstad 
tätort premierar kommunikationer och kollektivtrafik. 
 
Vad är viktigast för en attraktiv boendemiljö för dig? (max 3 alternativ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utöver det attraktiva i att bo och verka i ett naturskönt landskap framkommer även vikten av ett 
varierat utbud av boende i kommunen. På frågan om någon typ av boende saknas, var det väldigt 
tydligt bland de svarande att det råder brist på hyreslägenheter. Resultatet särskiljer inte 
nämnvärt för svarande i olika åldrar, förutom för 65 år och äldre som önskar mer senior- och 
trygghetsboenden. 
 
Saknar du någon typ av boende i kommunen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bland fritextsvaren framkommer flera önskningar om andra alternativa boendeformer, som till 
exempel kollektivhus, miljöhus eller ekologiska boenden. Fler alternativ till billiga och prisvärda 
boenden ser många som en viktig faktor för att locka unga till kommunen. Spridningen på 
boendena får även lokaliseras till sydsidan av kommunen. Tomter som barnfamiljer kan bygga 
på är också framträdande bland svaren. Även studentbostäder och boenden för 
funktionshindrade är något som efterfrågas i enkäten. 
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Föreningsliv, aktiviteter och kultur 
 
Frågan om natur berör och engagerar många av de svarande i enkäten. Möjligheterna till natur- 
och friluftsliv i Båstads kommun är också något som flera upplever som mycket bra idag. Även 
resultatet för hur möjligheterna till föreningsliv och fritidsaktiviteter upplevs i Båstads kommun 
får ses som positivt med en majoritet av bra-svar (se diagram nedan). Tillgång och utbud av 
föreningsliv och fritidsaktiviteter är också något som många av de svarande ser som viktigt. 
  
Hur upplever du möjligheterna till föreningsliv och fritidsaktiviteter i Båstads kommun? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vad gäller tillgången till kulturaktiviteter i Båstads kommun är det även här en majoritet som 
ger ett godkänt svar (se diagram nedan). Dock särskiljer sig resultatet på följdfrågan som 
ställdes huruvida det är viktigt med ett stort utbud av kulturaktiviteter i kommunen. Bland unga 
i åldrar 12-24 år har en majoritet svarat att det är mindre viktigt. Medan flertalet äldre (65+) ser 
utbudet av kulturaktiviteter som viktigt. Många av de som svarat upplever även att Båstads 
kommun har ett blandat utbud av nöjen. 
 
Hur är tillgången till kulturaktiviteter i Båstads kommun? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På frågan om vilka upplevelser/aktiviteter som folk skulle vilja ha mer av i Båstads kommun 
framträder kulturevenemang i alla dess former, som musik, konserter, festivaler och teater. 
Även mer aktiviteter för barn och unga efterlyses i enkäten och gärna med fokus på 
åretruntaktiviteter. Badhus och simhall är återkommande kommentarer genom hela enkäten 
där flera tycker att ett eget badhus i kommunen är en hälsovinning för både unga och gamla. Ett 
annat konkret förslag bland fritextsvaren är att man vill utveckla hembygdsparken i Boarp (i 
jämförelse med den i Ängelholm) med djur, lekplatser och barnteater på sommaren.  
 
Andra förslag handlar om aktiviteter i naturen, som vandring, klättring och mountainbiking, 
något som även skulle kunna profileras inom eko-turism. Önskan finns även om billiga eller fria 
aktiviteter som attraherar hela familjen. 
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Service- och affärsutbud 
 
I enkäten fick de svarande komma med förslag och exempel på utvecklingsmöjligheter av handel 
och näringsliv i kommunen. Att stötta småföretagande, entreprenörskap och egna initiativtagare 
ansåg flera vara något som kommunen måste fortsätta med och gärna i ännu större utsträckning 
än vad som görs idag. Som diagrammet nedan visar är det framförallt inom småföretagande som 
flertalet svarande anser vara att satsa på, tätt följt av skola och omsorg samt aktiviteter inom 
kultur och sport. Resultatet är genomgående för samtliga åldrar, kön och oberoende om bosatta i 
Båstad centralort eller på landsbygden. 
 
Inom vilka områden anser du att näringsliv och handel ska utvecklas i framtiden i Båstads kommun? (max 3 alternativ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utbudet av service och affärer upplevs överlag som bra av de som svarat på enkäten. Men bland 
fritextsvaren lyfts även oron för att flera närbutiker i småorterna har fått stänga igen. 
Identifierat som återkommande kommentarer bland svaren är motviljan till stora köpcentrum 
som konkurrerar ut småbutikerna. Vidare visar svaren på irritation över att Båstad centrum 
successivt flyttar österut, något som urholkar handeln från en levande stadskärna i Båstad.  
 
Åsikter gällande geografiska områden vilka det borde satsas mer på utmärks Förslöv tydligt 
bland svaren. För att Förslöv ska fortsätta att växa bör kommunen satsa mer på handel och 
service, som lockar folk till att vilja bosätta sig på orten. Även Västra Karup och Grevie skulle 
gynnas av en fortsatt utveckling, som medför en levande landsbygd enligt mångas kommentarer. 
 
På frågan om vilken mark som lämpar sig bäst att planera för industriföretag och näringsliv i 
Båstads kommun så beror svaren delvis på vilken typ av verksamhet det är. En majoritet av de 
svarande anser att nya verksamheter lämpar sig att utvecklas inom redan befintliga 
verksamhetsområden och helst att de förläggs så långt bort som möjligt från centrum så att 
stadskärnan kan bevaras. Flertalet av respondenterna kommer med förslag om att nya 
verksamheter gärna får förläggas i anslutning till E6:an. Lokaliseringen till motorvägen ses som 
ett bra alternativ dels för att kommunen slipper en massa onödig genomfartstrafik av tunga 
fordon in till Bjärehalvön och dels är det områden som redan är bullerstörda.  På så sätt kan 
Båstads kommun bevara den natursköna landskapsbilden. Bland svaren finns det även de som 
hävdar det motsatta och negativa med att förlägga industrier längs med motorvägen. Risken är 
att det första intrycket besökare möts av vid infarten till kommunen är en entré in som inte ser 
vidare attraktiv ut.  
 
I samband med att tunneln genom Hallandsåsen öppnas kommer även två nya tågstationer stå 
klara. Att anlägga verksamheter i anslutning till dem ses också bland fritextsvaren som ett 
alternativ. Vid eventuella nyetableringar finns förslag om att förlägga ny industrimark till södra 
sidan av åsen, så att fokus skiftas mer mot Förslöv. Några av svaren vänder sig helt emot nya 
etableringar och anser att större industriexploateringar bör undvikas.  
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Kollektivtrafik, kommunikationer och tillgänglighet 
 
Att flertalet invånare och besökare i Båstads kommun helst använder bilen i samband med 
förflyttningar framkommer tydligt i diagrammet nedan. Det är en överväldigande majoritet om 
72 procent av de svarande som väljer bilen före andra färdmedel. Detsamma gäller för unga i 
åldrarna 12-24 år, antagandet är att de under 18 år skjutsas av sina föräldrar. Dock är 
frekvensen av användandet av både buss och cykel som färdmedel större hos de yngre än i 
övriga grupper. 
 
Närapå samtliga av de svarande (92 procent) anser också att det är relativt enkelt att förflytta 
sig med bil mellan olika platser inom Båstads kommun. Dock medger 63 procent att de skulle 
kunna tänka sig åka mer kollektivt om kollektivtrafiken var tätare och mer utbyggd i kommunen. 
Den siffran är även större vad gäller unga svarande samt för respondenter boende utanför 
Båstads tätort. 
 
Hur förflyttar du dig oftast inom Båstads kommun? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
På frågan om hur ofta de svarande använder sig av kollektivtrafiken är det svarskatergorin ”mer 
sällan än en gång per månad” (39 procent) som flest kryssat för (se diagram nedan). Vad som är 
än mer bekymrande är att 30 procent kryssat för att de aldrig gör det. Anledningen till det 
negativa resultatet är att flera inte upplever det vara smidigt att pendla med kollektivtrafik och 
att få ser tåg och buss som ett bra alternativ. 
 
Hur ofta använder du dig av kollektivtrafiken? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Svaret till varför många väljer bil i första hand och kollektivtrafik i enstaka fall går kanske att 
utläsa i diagrammet nedan. Resultatet visar att en majoritet av de svarande anser att det inte är 
enkelt att pendla med kollektivtrafik mellan olika platser inom kommunen. Även bland unga (i 
åldrar 12-24 år) ser resultatet liknande ut. Mer upplyftande är att det ändå är en tredjedel av de 
svarande som nästan dagligen använder sig av kollektivtrafiken till och från arbete/skola.  
 
I samband med frågeställningarna om kollektivtrafiken ombads även respondenterna att 
komma med förslag på hur kommunikationerna och tillgängligheten, oberoende årstid, skulle 
kunna bli bättre i kommunen. Det svar som var mest återkommande var att kollektivtrafiken 
måste vara attraktiv rent tidsmässigt för att fler folk ska ställa bilen och välja att åka med buss 
och tåg. Många kommenterade även behovet av bättre och utökade bussförbindelser. En 
genomtänkt rundslinga som förbinder småorterna med Båstad och Förslöv samt tågstationerna 
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efterfrågades. Förslag är också om en koppling av busslinjerna till större verksamheters 
arbetstider och med skolornas tider. Flera hoppas också att ett minskat bilberoende ska ta sig 
uttryck genom kommunens satsning på just alternativa färdsätt som är trygga, hållbara och 
hälsosamma som exempelvis utbyggnad av cykelvägnät. 
 
Är det enkelt att pendla med kollektivtrafik mellan olika platser inom kommunen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ytterligare framträdande kommentarer bland fritextsvaren är oron för indragna bussturer i och 
med öppnandet av nya tågförbindelser. Borttagandet av busslinje 506 nämns flertalet gånger 
med besvikelse. Ett annat påpekande är sårbarheten ifall tågen skulle stå stilla, det är därmed 
viktigt att knyta ihop bussar med angränsande kommuner som Ängelholm och Laholm. Dock 
framkommer förståelse bland kommentarena att det emellanåt kan vara svårt att fylla bussar 
vissa tider på året. En idé, som nämnts bland de svarande, skulle kunna vara att köra med 
flexiblare minibussar på vintern för att sedan utöka trafiken på sommaren. Det är flera som 
efterlyser kollektivtrafiksturer på kvällar och helger.  
 
Flera av de svarande har synpunkter på bristen på trygga och lättframkomliga gång- och 
cykelvägar. Som det är nu tvingas man till att samsas med bilisterna ute på vägarna vilket är rent 
av avskräckande menar några av de svarande. Bättre gång- och cykelvägar både inom tätorterna 
och mellan tätorterna efterfrågas, det är även önskvärt med en cykelväg till Ängelholm för att på 
så sätt binda ihop kommunerna. 
 
En undran som framkommer bland enkätsvaren är vad som ska hända med befintlig järnväg 
över åsen i samband med att Hallandsåstunneln öppnar för tågtrafik. En del räknar med att den 
blir kvar som ett komplement till tunneltrafiken med en framtida förhoppning om att Grevie får 
en station. Andra vill se att spårsträckan förändras helt. Förslag finns om bland annat en 
cykelled som sträcker sig mellan Förslöv till Båstad (och som eventuellt kan utvecklas med 
längre sträckor på sikt). En annan tanke som lyfts bland svaren är dressincykling, som aktivitet 
skulle det vara ett spännande inslag i den natursköna omgivningen. Ytterligare förslag är en 
ångloksbana sammankopplad med Ängelholms järnvägsmuseum. Dels skulle det vara ett 
alternativt färdsätt mellan kommunerna men främst utgöra en historisk turistattraktion.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På cykel i Båstads kommun, fotograf Johanna Brännström. 
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Trygghet 
 
I enkäten ställdes två frågor om trygghet, den första gällde att röra sig utomhus dagtid och den 
andra gällde kvälls- och nattetid. Så gott som samtliga svarande anser att Båstads kommun är en 
trygg plats att vara på och det var ytterst marginella skillnader för trygghet under dag- 
respektive nattetid. Som väntat var det fler nej-svar för trygghet under nattetid och inga 
nämnvärda skillnader förekom mellan generationer eller kön. 
 
Trots det positiva resultatet finns det platser där invånare och besökare i kommunen inte alltid 
känner sig trygga. Bland fritextsvaren är det främst områden i Båstad centralort som utmärker 
sig. Malenskogen upplevs som otrygg att röra sig efter mörkrets inbrott. Andra områden i 
centrala Båstad är tågstationen, vilken emellanåt upplevs som ödslig. Likaså hamnen (främst 
vintertid), och gångtunneln under Köpmansgatan. Även Båstads hektiska nöjesliv under 
sommarmånaderna framställs som stökiga där bland annat bråk, fylla och droger nämns som 
faktorer som skapar otrygghet. I övriga delar av kommunen medför många vintertomma hus en 
känsla av otrygghet.  
 
Bland fritextsvaren är oron stor för bland annat inbrott och stölder. I Förslöv är det gångvägar 
som saknar belysning eller där vegetationen är för tät som skapar mörka och otrygga platser 
enligt de svarande. 
 
Exempel på konkreta förslag för att öka tryggheten är just 
bättre belysning och fler gatulampor och främst gällande gång- 
och cykelvägar. Påfallande bland fritextsvaren är även önskan 
om fler poliser, som syns och rör sig runt i områdena och 
arbetar proaktivt, något som skulle generera en ökad trygghet 
menar många av de svarande.  
 
Önskan om åretruntaktiviteter som skapar ökade flöden av 
människor och ger platser liv är något som flera respondenter 
uttrycker. Offentliga miljöer som är tillgängliga, öppna och 
inbjudande är vanligen platser folk vill umgås på, sådana 
mötesplatser upplevs ofta som trygga. Flera förslag handlar 
om att samordna aktiviteter för både unga och gamla vilket på 
så sätt skapar en gemenskap mellan generationer och ett mer integrerat samhälle. 
Förhoppningsvis leder de sociala nätverken till en vikänsla - som också skapar trygghet.   
 

Skola och unga 
 
Som diagrammet nedan visar anser en majoritet av de svarande att Båstads kommun har bra 
skolor och förskolor. Att skolans roll är viktig för kommunen märks tydligt bland  fritextsvaren. 
Av de som valt att kommentera finns både positiva och negativa anmärkningar, dock framträder 
synpunkter inom en hel del områden där bättring eller utveckling vad gäller drift och underhåll 
krävs. Då unga är vår framtid måste vi satsa mer för att skapa goda förutsättningar menar 
många av de svarande. Mer resurser måste skjutas till för att minska barnagruppernas storlek 
och även göra klasserna mindre i förhållande till antalet lärare.  
 
 
 
 
 
 
 

Konkreta förslag för ökad 
trygghet 

 
• Bättre belysning och 

gatlyktor 
• Ökad närvaro av poliser 
• Nattvandrare 
• Åretruntaktiviteter och 

samordnade aktiviteter 
för både unga och gamla 
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Har Båstads kommun bra skolor och/eller förskolor?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En stor andel av de svarande ser ett behov av en upprustning, uppfräschning och modernisering 
av flertalet skolor i kommunen. Många anser att fokus på underhåll har negligerats under flera 
år och att skolorna därav är slitna. Några av de svarande hänvisar också till vårens upptäckter av 
mögel och kritiserar Båstadhem och även kommunen för att ha försummat underhållet av sina 
offentliga byggnader. Det är inte bara underhåll av fysiska byggnader som efterfrågas utan även 
en bättre standard på den utrustning och teknik som används i undervisningen.  
 
Centraliseringen av skolor var ett annat återkommande tema bland svaren. En hel del tryckte på 
vikten att ha skolor kvar på flertalet orter i kommunen, något som de menade gynnar inflyttning 
av bland annat barnfamiljer. Dock poängterades det att det är angeläget med en översyn av 
skolstrukturen; skolornas lokalisering, storlek, och upptagningsområde för att underlätta 
logistiken. För att skolan ska upplevas som trygg och säker efterfrågades även utbyggnad av 
gång- och cykelvägar till och från skolor. 
 
Andra återkommande idéer bland fritextsvaren är att de kommunala skolorna borde profileras 
genom att enbart eller i största mån försöka servera ekologisk och närproducerad mat. Flera 
ifrågasätter också varför det inte finns fri frukt i skolor och förskolor och trycker samtidigt på 
goda hälsoaspekters vinning i och med en sådan satsning. Att det krävs ett aktivt förebyggande 
mot mobbning var även något flera respondenter lyfte. 
 
Möjligheten för unga att skapa sig en framtid i kommunen upplevs av vissa svarande som inte 
helt enkel. I kommentarsfälten är det återigen problematiken med boende för unga som är 
framträdande men även den växande ungdomsarbetslösheten. Några trycker även på den faktor 
att det kan vara nyttigt för unga vuxna att lämna kommunen för att studera på annan ort, resa 
eller arbeta någon annanstans för att på så sätt bredda sin världsbild. Däremot bör kommunen 
vara så pass attraktiv att man i ett senare skede i livet, som i den familjebildande fasen, väljer att 
flytta tillbaka och bosätta sig i Båstads kommun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ett barn som leker i Båstads kommun, fotograf Hans Kjellman. 
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Visionen 
 
Då visionen illustrerar det samhälle som vi strävar efter utgör översiktsplanen verktyget med 
lösningar som ska hjälpa oss att nå målet. En av frågorna i enkäten handlade därför om huruvida 
de svarande känner att Båstads kommuns vision överensstämmer med den egna uppfattning om 
hur kommunen bedriver utvecklingsarbete. Diagrammet nedan visar ett resultat där en 
majoritet av de svarande inte upplever att visionen gör det. För unga svaranden (i åldrar 12-24 
år) framträder ett mer splittrat resultat där drygt lika många svarat ja som nej och vet ej. 
 
Känner du att Båstads kommuns vision överensstämmer med din uppfattning om hur kommunen bedriver utvecklingsarbete? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I samband med frågeställningen bads även respondenterna att kommentera sina svar. I 
fritextsvaren framträder en nyanserad bild av hur boende och besökare i Båstads kommun 
uppfattar visionen. En mycket liten del är positiva till visionen och de mer kritiska synpunkterna 
är framträdande och insiktsfullt utvecklade. Några har också svarat att de helt enkelt inte är 
tillräckligt insatta i kommunens arbete, däribland flera av de unga svarande.  
 
För att visionen ska upplevas som trovärdig krävs en ökad satsning på just barnfamiljer. 
Flertalet svarande vänder sig mot att kommunen skulle vara det självklara valet för barnfamiljer. 
Främsta anledningen är att Båstads kommun är alldeles för dyrt för att bosätta sig i. Huspriserna 
i vissa delar av kommunen är för höga för att ens vara ett alternativ för barnfamiljer och unga 
vuxna att flytta in i, menar många i sitt svar. Väljer man istället boende i de mindre orterna finns 
risk att avkall på kommunikationer och faciliteter måste göras.  
 
Ytterligare kommentarer kring varför visionen fallerar vad gäller barnfamiljer, berör 
kommunens skolor vilka är undermåliga i form av slitna lokaler och mögelangrepp (med 
hänvisning till vårens rapporteringar av mögelangrepp på skolor och förskolor i kommunen). En 
annan viktig faktor handlar om tillgängligheten och brist på säkra gång- och cykelvägar, där 
bland annat barn och unga ska vistas. Även avsaknaden av aktiviteter för unga var frekvent 
återkommande i kommentarsfältet.  
 
Jobbmöjligheter var ett annat återkommande ämne, eller snarare frånvaron av jobb för unga. Då 
många jobb ligger utanför kommunen behövs goda kommunikationer för att kunna pendla, 
något som upplevs vara svårt i dagsläget. Även kommunikationerna till och från 
grannkommunerna, som inom kommunen mellan orterna kommenteras vara problematiskt och 
är framträdande bland fritextsvaren. Bättre kommunikationer, menade många svarande, skulle 
göra kransorterna mer tillgängliga att bo i samtidigt som det ökar attraktiviteten. Idag krävs det 
bil för att enkelt förflytta sig inom och utanför Båstads kommun. 
 
Vanligt förekommande bland fritextsvaren var de som ifrågasatte visionens fokus som enbart 
riktar sig mot barnfamiljer. Flera svarande känner att övrig befolkning utöver barnfamiljer inte 
ryms i kommunens vision. Båstads kommun som har en stor andel äldre befolkning, där det är 
just grupper av äldre som fortsätter att öka genom inflyttning, saknas helt i visionen menar 
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många. Förslag framförs om att Båstads kommun kanske borde satsa lite mer på de äldre istället, 
ett unikt sätt att marknadsföra kommunen med. 
 
Flera har lämnar synpunkter på att det satsas alldeles för lite på åretruntboende. Båstads 
kommun ska vara attraktivt året om och inte enbart under några veckor på sommaren. Fokus 
verkar ligga på kapitalstarka sommargästande turister (vilka trissar upp huspriserna) enligt 
kommentarer bland fritextsvaren. Förslag bland betraktelserna är att göra Båstads kommun 
attraktivt åretrunt med aktiviteter som sträcker sig längre än tennissäsongen, eller satsa på 
aktiviteter som inte är säsongsbetonade.  
 
En hel del respondenter ifrågasätter visionens fokus riktad mot Öresundsregionen. Hur mycket 
del av Öresundsregionen har Båstads kommun egentligen och riskerar vi inte att tappa blicken 
norrut där samarbetet med bland annat Halland ligger nära? Samarbete och kommunikationer 
till grannkommunerna Ängelholm och Laholm bör också få ökat fokus tycker många 
respondenter. En annan aspekt av samarbeten som framkommer i kommentarerna handlar 
också om att identifiera Båstads kommun och Bjärehalvöns värde. Då det egna varumärket är 
starkt finns det kanske en risk i att försvinna in i ”Öresundsregionen”. Kanske en satsning för 
kommunen skulle vara att profilera sitt varumärke ytterligare. Förslag om att satsa på andra 
aktiviteter, utöver tennis och natursköna upplevelser som redan är starkt förförknippat med 
Båstads kommun, efterfrågas av många.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I pratbubblorna är några vanligt förekommande resonemang, synpunkter och idéer återgivna (sållat bland de 272 inkomna 
kommentarer relevanta för frågeställningen). 
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Hållbarhet 
 
Så gott som samtliga bland fritextsvaren tycker att Båstads 
kommun aktivt ska arbeta för att bli en mer hållbar 
kommun. Långsiktigt tänkande inom planeringen är något 
som efterfrågas. Utveckling och förändring bör ske i balans 
menar många bland de svarande. Smarta lösningar vad 
gäller vatten och sopsortering ser fler och fler som något 
självklart i dag och svarande anser att kommunen bör ligga i 
framkant. 
 
Förslagen på hållbara satsningar är flera där ekologisk mat i 
skolor och vårdboenden sticker ut. Till exempel är 
miljövänliga odlingar och jordbruk återkommande 
kommentarer, även en profilering inom eko-turism anser 
flera vara ett alternativ. 
 
Det ventilerades även om begreppet hållbarhet, som diffust, men är trots det en viktig faktor att 
jobba för. Fokus på klimatsmarta lösningar. Miljö- och ekotänk är möjligtvis ett sätt att 
marknadsföra kommunen med, enligt flera svarande.  
 

Kommunen idag  
 
Flera av de svarande säger att de trivs i kommunen och att det fantastiska landskapet bjuder på 
många smultronställen utöver det vanliga. Båstads kommun kännetecknas som en lysande 
turistort och sommarparadis med ett starkt varumärke och mycket livskvalitet. Trots det är 52 
procent (av 564 svarande) missnöjda med kommunens utveckling under de senaste tio åren. 
Svaret på varför finns bland de många kommentarena i fritextsvaren. Återigen är det bebyggelse 
och byggande som hamnar i fokus med tudelade åsikter gällande kommunens vara av små- och 
storskalighet. Avsaknaden av boenden och för lite byggande av hyresrätter är en anledning till 
missbelåtenheten. Andra kommentarer vänder sig mot att det knappt har skett någon utveckling 
förutom Entré Båstad och hamnområdet men att koncentrationen har varit till Båstad tätort. 
Utvecklingen i kommunens övriga orter kännetecknas snarare av avveckling menar många 
respondenter. Mataffärer som tidigare fanns på gång- och cykelavstånd har nu stängt igen och 
det krävs bil för att införskaffa livsmedel.  
 
Andra svarande anser förvisso att kommunen har kommit en bit på vägen med att vara en 
åretruntkommun då det finns fler öppna butiker och restauranger nu än förut. Satsningen på 
utbildningar har också resulterat i att ungdomar pendlar in till högstadieskolor och gymnasium i 
kommunen idag. Flera svarande tycker att Båstads kommun är en fin och trygg plats att växa 
upp i, att vuxna unga sedan söker sig bort är enbart något positivt då det är viktigt att vidga sina 
vyer. 
 
Kluvenheten gentemot turismen lyser igenom i enkätsvaren. Å ena sidan tycker många att det är 
alldeles för stort fokus på sommarturisterna som vistas i kommunen under en kort säsong 
medan andra svarande tycker om och uppskattar hetsen och folkvimmlet på sommaren. De 
menar att utan alla sommargäster hade kommunen upplevts som folktom och öde åretrunt. Tack 
vare sommarturismen medför det ett fantastiskt utbud av både handel och aktiviteter som är 
unikt för så små orter anser vissa svarande. 
 
Brist på förtroende gentemot kommunen som organisation ges uttryck för bland vissa svarande. 
Tilltron till tjänstemän och politiker varierar och en del kommenterade att kommunledningen 
upplevs vara splittrad och att det syns i utvecklingen av kommunen. Mer och bättre samarbete 

Förslag på hållbara satsningar 
  

• Ekologisk mat i skolor och 
vårdboenden 

• Eko-turism 
• Gröna boenden 
• Kollektivtrafik 
• Miljövänlig energi 
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efterfrågas. Det anses viktigt att politiker och tjänstemän bjuder in kommunens invånare till 
såväl samtal som praktiskt utvecklingsarbete.  
 

Ordmoln 
 
Ordmolnet illusterar hur svaranden utifrån både fasta svarsalternativ och fritextsvar med ord 
tycker beskriver Båstads kommun bäst. Ju fler som kryssat för alternativet eller skrivit samma 
ord, desto fetare text och större är ordet i ordmolnet. I ordmolnet nedan finns endast de ord med 
som fått mer än 10 procent av kryssen. Molnet visar på både positiva och negativa företeelser i 
Båstads kommun. Varumärkesstarkt är det ord som är störst, överlag är de positiva orden mest 
framträdande. Ord som lugn och traditionell innehar dubbla laddningar och går att tolka olika, 
som både något positivt eller negativt, beroende på vem som läser dem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordmoln där de svarande tycker ”Varumärkesstarkt” beskriver Båstads kommun bäst. 
 

Framtida utveckling 
 
På frågan om vad man helst vill att Båstads kommun ska förknippas med i framtiden var svaret 
föga förvånande bra arbets- och boendemiljö där invånarna har god tillgång till skola, vård och 
omsorg framträdande. Ett sunt och friskt liv för både unga såväl som gamla i kommunen där alla 
trivs och kan utvecklas var också ett återkommande svar i olika former. Likaså en kommun som 
kännetecknas av gemenskap, medmänsklighet och trygghet vilket också skapar framtidstro och 
livskvalitet. Ska kommunen leva upp till sin vision så är det främst barn och unga det ska satsas 
på och då är förbättring av skolor något som bör prioriteras enligt de svarande. 
 
Båstads kommun ses som en kommun med många möjligheter till aktiviteter, såväl sport som 
kultur. Att tennisen är en viktig del och en del av Båstads identitet märks tydligt bland svaren. 
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Flertalet svarande tror på ytterligare profilering av sport och aktiviteter för kommunen än inom 
enbart golf och tennis. Här finns en unik chans för kommunen att utöka med verksamheter som 
kan bedrivas på åretruntbasis. Aktiviteterna får gärna vara kopplade till en mer framtidsinriktad 
turism, det vill säga turism på ett miljömässigt vis och långtgående ansvarstagande vad gäller 
hållbarhet. Den gamla stämpeln som Båstads kommun har som bad- och rekreationsort är det 
flera som tycker bör putsas upp och aktivt användas i marknadsföring igen. Återigen dyker 
kommentater upp bland fritextsvaren om ett badhus och simhall som en viktig facilitet 
kommunen saknar och något många ser som betydelsefullt för kommunen att satsa på. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varumärket (tennisen bidrar starkt till att profilera kommunen) och det natursköna landskapet anses vara Båstads kommuns största 
tillgångar, fotograf Hans Kjellman. 
 
Vidare kommenteras utvecklingen av närodlat och ekologiskt som framtiden där kommunen kan 
vara med och skapa förutsättningar så att naturen i sig är upplevelsen. Förslag från 
respondenterna är bland annat ekoturism och vandringar eller varför inte kombinera lantbruk 
och turism. En utökad kollektivtrafik är också något som är regelbundet återkommande bland 
svaren. Det gäller både buss- och tågtrafik som bättre och fler gång- och cykelvägar.  
 
För att kommunen ska upplevas som attraktiv i framtiden efterlyser vissa svarande en 
framåtanda och vilja som gör att unga väljer att stanna kvar, samtidigt som det lockar nya till att 
flytta in. Kommunen måste våga förnya sig och inte hålla fast vid gamla traditioner eller tänka i 
gamla banor vad gäller hållbarhet i relation till utveckling och attraktivitet. 
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Sammanfattning  
 
I fritextsvaren framträder en nyanserad bild av hur boende och besökare i Båstads kommun 
uppfattar kommunen. Både positiva bilder och mer kritiska synpunkter ger en målande 
beskrivning av kommunens utveckling som varit, förutsättningar och framtida förhoppningar. 
En signifkant uppfattning som framträder är naturen; landskapet och den havsnära miljön som 
både värdefullt och en del av Båstads kommuns identitet. Oro finns även för ett för stort fokus på 
exploatering i Båstad tätort, något som kan medföra en risk för att de mindre orterna hamnar i 
skymundan. En annan rädsla handlar om turismen som tar över allt för mycket under somrarna. 
 
I fritextsvaren går annars att utläsa en i allmänhet positiv inställning till utveckling, med fokus  
främst på en önskan om bättre kollektivtrafik mellan orterna och till närliggande kommuner. 
Bilberoendet är idag ett måste för flertalet med tanke på avsaknad av alternativ. Tätare turtrafik 
av både buss och tåg efterfrågas, även utbyggnad av gång- och cykelbanor samt trygga och säkra 
transportalternativ för att kunna ta sig runt i och mellan kommunens orter. Andra viktiga 
områden för framtiden är nya jobbmöjligheter. Fler jobb kommer också locka boende till 
kommunen. Likaså bostäder i form av billigare hyresrätter som unga har råd att bosätta sig i är 
en förutsättning. Trygga områden att röra sig i kommer naturligt i och med utvecklandet av 
offentliga mötesplatser med stråk där människor vill vistas. God vård och omsorg för alla åldrar 
och speciellt för äldre är utan tvekan viktigt. Många äldre efterfrågar även fler seniorboenden. 
 
Många svarande har i enkäten lyft behovet av att skapa goda förutsättningar för barn och unga i 
Båstads kommun. Det gäller bland annat tillgången till förskolor och skolor i närområdet som 
håller hög standard både utbildnings- och lokalmässigt. Möjligheterna för barnfamiljer att 
bosätta sig i kommunen är också en satsning som efterfrågas bland de svarande. Ett stort utbud 
av aktiviteter och gärna på åretruntbasis ser många som en viktig faktor för att Båstads kommun 
ska kunna attrahera barn och unga. Önskan om ett badhus var återkommande bland 
fritextsvaren. 
 
Det natursköna landskapet och havsnära läget ser många som en av kommunens allra viktigaste 
tillgångar. Både Båstads kommun och Bjärehalvön är starka varumärken där just fokus på 
naturen är något kommunen borde ta tillvara på bättre. Det vill säga utveckla ännu mer åt det 
gröna hållet och kanske profilera kommunen inom eko-turism. Sportaktiviteter utöver tennis 
kan få mer utrymme inom denna genre och möjligheten att förlägga aktiviteter på andra tider 
under året efterfrågas. Även kultur med olika evenemang i alla dess former skulle kunna vara en 
del av profileringen av kommunen.   
 
Visionsfrågan visade sig vara ett intresseväckande ämne där många valde att kommentera i 
fritextsvaren. Flera av de svarande är oroliga över hur kommunen styr utvecklingen och över 
vilka prioriteringar som görs. Även visionens innehåll och dess fokus ifrågasätts av många som 
anser att den är både exkluderande och verklighetsfrånvänd. 
 
 

Reflektion kring svaren 
 
Uppfattningar om hur kommunens fortsatta utveckling ska se ut skiljer sig bland de svarande 
och många gånger bland fritextsvaren framträder kontrasterande åsikter. Att ta beslut om att 
utveckla ett område eller bevara det är alltid en lång och svår process då mångas viljor ska 
beaktas. Frågan om att utveckla kontra bevara är även ett ämne som lyfts i enkäten och det utgör 
en viktig fråga för kommuninvånarna. Att exploatera vissa områden upplevs för många svarande 
som känsligt och rädslan är stor för att det genuina, det som är charmen med Båstad, skall 
försvinna. 
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Ytterligare konstateranden som kan göras vad gäller enkätsvaren är att det inte verkar vara 
några större skillnader mellan olika generationer som har svarat. Givetvis framträder små 
avvikelser för vad människor i olika åldrar prioriterar men de mer generella värdena för vad 
som anses vara viktigt för Båstads kommuns utveckling, som närheten till natur, livskvalitet, 
aktiviteter och tillgänglighet är i överlag lika. Slutligen är det övergripande intrycket att 
enkätdeltagarna är nöjda med att leva, bo och verka i Båstads kommun. Att flera av de svarande 
önskade mer aktiviteter på åretruntbasis visar på en önskan om levande landsbygdsorter för 
främst helårsboende.  
 
Det var också flera svarande som uppskattade initiativet att få vara delaktiga i en 
medborgardialog och ansåg det viktigt att få vara med och påverka den framtida utvecklingen av 
kommunen. 
 
Glädjande är också att så många svarande tagit sig tid att besvara en så omfattande enkät som 
Framtidens Båstads kommun utgjorde. Vad ännu bättre är att flertalet kommit med långa och 
insiktsfulla idéer, synpunkter och kommentarer på hur de uppfattar kommunen idag och hur de 
ser den framtida utvecklingen. Det rika materialet utgör en kunskapskälla att ösa ur och bredden 
av önskemål innebär utmaningar i den framtida planeringen och utvecklingen. 
 

Vad händer nu? 
 
Den omfattande enkätundersökningen har skapat goda inledande förutsättningar för kommunen 
inför det fortsatta arbetet med översiktsplanen. Trots att materialet inte utgör en statistisk 
sanning ger det ändå en bild av hur invånare, boende och besökande uppfattar kommunen idag 
och vilken önskan som finns om den framtida utvecklingen. Underlaget från undersökningen ska 
leda vidare till fördjupade dialogprocesser och rent konkret innebär det att översiktsplanen 
väger in invånarnas kunskap och idéer om sin samtid och framtid. 
 
 
  

 18 



   

 

 19 


	Inledning
	Översiktsplan
	Dialog för en engagerad befolkning
	Syfte och målgrupp
	Genomförande

	Enkäten
	Bakgrund
	Leva och bo
	Föreningsliv, aktiviteter och kultur
	Service- och affärsutbud
	Kollektivtrafik, kommunikationer och tillgänglighet
	Trygghet
	Skola och unga
	Visionen
	Hållbarhet
	Kommunen idag
	Ordmoln
	Framtida utveckling

	Sammanfattning
	Reflektion kring svaren
	Vad händer nu?


