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Miljö- och hållbarhetsgrupp i Båstad 
 

Bakgrund: 

Sommaren 2018 togs det beslut i kommunens ledningsgrupp att bilda en Miljö och Hållbarhetsgrupp med 

representanter från alla verksamheter. Vi har en förvaltning med sex olika verksamhetsområden. 

Initiativet kom från Strategi och Utveckling som arbetar med projektet Fossilbränslefritt Skåne men också 

andra projekt med fokus på hållbar utveckling.  I kommunen finns ingen miljöstrateg eller liknande som 

arbetar kommunövergripande med miljö och hållbarhetsfrågor och stöttar verksamheterna. Det har varit 

svårt att få översikt vad som görs inom kommunen på området, vi vet inte vad ’andra gör’, om vi gör 

samma sak eller om saker faller mellan stolarna. För att komma framåt på begränsade resurser behöver vi 

samverka över verksamhetsgränserna. Ett förslag togs därför fram där det lyftes varför en sådan här grupp 

behövs och vad den skulle kunna åstadkomma (se nedan punkter 1-4).   

Syfte:  

Skapa en knutpunkt för informations och kunskapsutbyte vad gäller miljö och hållbarhetsarbetet i 

kommunen. Plattform för integrering/implementering av de projekt vi är med i så att det knyts närmre 

verksamheterna. I ett första steg göra en kartläggning/nulägesanalys. Vi behöver få en samlad bild av var 

vi ligger och vad som görs i relation till de styrdokument och mål som finns. På sikt arbeta mer strategiskt 

och tillsammans och identifiera samverkan, potentiella framtidsprojekt etc. Förbättra kommunikationen 

internt men också mot medborgare angående kommunens miljö och hållbarhetsarbete. Samordna och ta 

fram underlag för Miljöbokslut 

Varför behövs gruppen? 

1. Båstads kommun har som nämndsmål att vara bland de 25 bästa miljökommuner i Sverige.  Vi 

mäter måluppfyllelse genom Aktuell hålbarhets undersökning som består av närmare 30 frågor 

om kommunens miljöarbete.  Under 2016 var vi på plats 46 medan 2017 hamnade vi på plats 83. 

Vi måste avbryta den nedåtgående trenden och arbeta brett och horisontellt för att nå våra 

miljömål 

2. Det finns ett kommunfullmäktigebeslut om att Båstads kommun ska ta fram ett miljöbokslut. 

Ansvaret för detta ligger på avdelningen Strategi och Utveckling, som för närvarande har ytterst 

begränsade personalresurser. Genom att arbeta i en tvärprofessionell grupp, har vi fler perspektiv, 

mer kunskap och sparar pengar. 

3. Avdelningen Strategi och Utveckling arbetar med två stora EU-finansierade miljöprojekt: 

Fossilbränslefria kommuner i Skåne samt Smart Cities Accelerator. För att maximera nyttan av 

projekten, ska resultaten implementeras i kommunens verksamheter. Gruppens medlemmar kan 

fungera som länk till verksamheterna. 
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4. Övrigt övergripande miljöarbete 

Det är viktigt att gruppens arbete förankras och länkas ut i alla verksamheter i kommunen. Gruppen ska 

arbeta fram en verksamhetsplan för 2019 som därefter uppdateras en gång per år där fokusområden 

identifieras. I grunduppdraget ingår samordning av Miljöbokslut. Gruppen är i sin linda och hur 

verksamhetsplanen kommer att se ut i detalj är inte klart och beror också vad den första 

nulägesanalysen/kartläggningen kommer att visa och vad som kommer fram i gruppen. Vi har utrymme 

att utforma verksamhetsplanen och arbetet gemensamt och under en process snarare än att ha det klart 

från start.  Det ska vara relevant för de som är med och ge mening och nytta utifrån verkliga behov, inte 

vara pålagt utan behovsanpassat och agilt. 

Gruppens sammansättning 

Sammankallande: 

Strategi och Utveckling, projektledare 

Deltagare:  

Samhällsbyggnad, miljöchef 

Samhällsbyggnad, planchef 

Teknik och Service, fastighetsstrateg 

Teknik och Service, projektingenjör 

Vård och omsorg, utvecklingsledare 

Bildning och arbete, processledare 

Verksamhetsstöd, upphandlingschef 

Verksamhetsstöd, ekonom 

Barn och Skola, utvecklingsledare 

 

Beroende på respektive mötets dagordning kallas övriga deltagare till mötet.  
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