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Sydöstra Förslöv

Vid	korsningen	Vantingevägen	‐	Mercurivägen	 inns	en	platsbildning	som	
av	många	 förslövsbor	 pekas	 ut	 som	 centrum.	 För	 att	 denna	 ska	 kunna	
fungera	som	centrumbildning	behöver	den	utvecklas.	Det	behöver	skapas	
en	tydlighet	mellan	privata,	halvprivata	och	offentliga	platser.	 latsen	be‐
höver	också	 förstärkas	med	möjlighet	 till	verksamheter	på	och	omkring	
torgytan.	Utöver	detta	behövs	även	en	passagen	över	Vantingevägen	göras	
tryggare	och	utformas	på	ett	sådant	sätt	att	torgytan	binds	ihop	med	Sand‐
bäcksgården	som	även	den	kan	utvecklas	till	en	del	av	centrumbildningen.	
En	 tryggare	passage	över	vägen	stärker	även	de	be intliga	gång‐	och	cy‐
kelstråken	och	uppmuntrar	människor	att	röra	sig	till	fots	och	med	cykel	
vilket	ökar	möjligheterna	för	möten.	

Vantingevägen	och	Sandbäcksvägen	ligger	parallellt	vilket	skapar	ett	stort	
gaturum	och	en	otydlig	tätortsentr .	För	att	sänka	hastigheterna	på	Van‐
tingevägen	och	skapa	en	tryggare	och	trevligare	miljö	bör	ambitionen	vara	
att	förtäta	gaturummet.	Om	Sandbäcksvägen	byggs	bort	skulle	det	ge	möj‐
lighet	till	förtätning.

Längs	Vantingevägen	bör	gång‐	och	cykelvägen	förlängas	för	att	möjliggöra	
för	de	som	bor	 i	byarna	söder	om	Förslöv	att	på	ett	 tryggt	sätt	cykla	till	
tätorten.

Be lingtliga	kvarter	bör	förtätas	där	det	är	möjligt.	Stora	tomter	kan	tillåtas	
att	avstyckas	där	det	inte	påverkar	en	eventuell	kulturmiljö	negativt.	Där	
lucktomter	 inns	bör	de	nyttjas	för	bebyggelse.

Öster	om	Vantingevägen	 inns	ett	stort	område	som	genom	sin	närhet	till	
den	föreslagna	centrumbildningen	och	be intlig	service	är	lämplig	för	be‐
byggelse	med	så	kallad	blandstad.	Inom	området	bör	det	 innas	bostäder	i	
blandade	former	och	upplåtelser	samt	möjlighet	att	utveckla	äldreomsor‐
gen	och	förskolan.	Området	bör	byggas	ut	etappvis	och	de	mest	centrala	
och	stationsnära	delarna	i	norr	måste	prioriteras.	De	mindre	centralt	be‐
lägna,	södra	delarna	av	området	bör	avvakta	en	utbyggnad	till	dess	att	alla	
de	mer	stationsnära	områdena	i	Förslöv	utnyttjats	fullt.

I	den	sydöstra	delen	av	Förslöv	 inns	redan	idag	 lera	grönstråk.	Dessa	
skulle	med	enkla	medel	kunna	kopplas	ihop	till	ett	större	sammanhäng‐
ande	system	av	grönstråk	som	erbjuder	stora	valmöjligheter.	En	mindre	
grön	länk	som	skapar	en	tydlig	kopplin	i	grönstrukturen	föreslås	mellan	
Viarps	Byaväg	och	den	mindre	vägen	österut	på	andra	sidan	Vantingevä‐
gen.	 tterligare	en	sådan	länk	som	behöver	tydliggöras	är	sträckan	förbi	
vårdcentralen.

I	öster,	vid	Margretetorpsvägen,	 inns	ett	verksamhetsområde.	Detta	bör	
inte	utökas	till	ytan	men	kan	med	fördel	utvecklas	genom	förtätning.
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8. EFFEKTER
Sociala konsekvenser
Satsningar	som	görs	på	torg,	stråk	och	andra	offentliga	platser	leder	till	 ler	
spontana	och	planerade	möten	och	aktiviteter.	Det	gynnar	det	sociala	sam‐
spelet	 och	 integrationen	 samt	 stärker	 känslan	 av	delaktighet	 och	 tillhö‐
righet.	Att	till	exempel	stärka	centrumbildningen	vid	skolan	gynnar	bland	
annat	möten	mellan	människor	i	olika	åldrar	och	skeden	av	livet.	Även	en	
förstärkt	centrumbildning	vid	korsningen	Vantingevägen	‐	Mercurivägen	
skapar	möjligheter	till	möten	vilket	är	viktigt	för	den	sociala	samvaron	och	
den	psykiska	hälsan.	Att	skapa	en	grön	aktivitetsplats	vid	gamla	banvallen	
ger	möjlighet	till	möten,	rekreation	och	spontana	aktiviteter	vilket	gynnar	
folkhälsan	och	ökar	människors	känsla	av	samhörighet.	Satsningar	på	att	
utveckla	och	ta	om	hand	offentliga	ytor	skapar	trygghet.	Ju	tryggare	vi	kän‐
ner	oss	desto	mer	används	platsen	vilket	gynnar	möjligheten	till	möten,	är	
positivt	för	tryggheten	och	minskar	utanförskapet.

Inriktningsdokumentet	möjliggör	för	en	mångfald	av	aktiviteter	vilket	ger	
förutsättningar	för	en	innehållsrik	vardag.

Att	som	inriktningsdokumentet	föreslår	satsa	på	kompletterande	bostads‐
former	gynnar	integrationen,	möjliggör	för	äldre	att	bo	kvar	på	hemorten	
och	erbjuder	möjligheter	till	boende	för	många	 ler	grupper	med	olika	lev‐
nadsförhållanden.

Att	 förtäta	Förslöv	ökar	närheten	mellan	olika	funktioner	i	samhället,	så	
som	boende,	butiker	och	 förskola	och	 skola,	 och	ökar	på	 så	 sätt	möjlig‐
heten	att	utföra	vardagsärenden	på	ett	enklare	sätt	och	på	så	sätt	få	ihop	
det	så	kallade	livspusslet.	Att	bygga	ihop	delar	av	samhäller	och	att	bygga	
bort	 tomma,	 öppna	platser	minskar	det	mentala	 avståndet	mellan	 olika	
målpunkter	och	gör	det	mer	tilltalande	att	välja	bort	bilen	till	förmån	för	
gång	eller	cykel.

latsens	identitet	är	viktig	för	invånarnas	känsla	av	tillhörighet	vilket	i	sin	
tur	är	viktigt	för	välmåendet.	En	stor	del	av	Förslövs	identitet	ligger	i	sam‐
hällets	småskalighet	och	den	goda	servicen.	En	förtätning	och	utbyggnad	
av	Förslöv	 ger	 ett	 ökat	underlag	 för	 att	 bevara	och	utveckla	handel	 och	

service.	Samtidigt	är	det	viktigt	att	tätorten	inte	växer	för	snabbt	och	på	
så	sätt	förlorar	känslan	av	att	vara	ett	litet	samhälle.	

Påverkan på folkhälsan

Föreslagna	åtgärder	för	att	prioritera	gående	och	cyklister	gynnar	folk‐
hälsan.	Bättre	belysning	och	säkra	passager	över	bilvägarna	ger	ökad	sä‐
kerhet	och	trygghet.	Det	leder	till	att	 ler	väljer	att	cykla	vilket	i	sin	tur	
leder	till	förbättrad	folkhälsa.	 ykling	kan	ses	som	ett	rättvist	transport‐
slag	då	många	har	råd	med	en	cykel.	Den	förbättrade	folkhälsan	omfattar	
därför	en	stor	del	av	befolkningen.

Att	sammanhängande	grönstråk	ökar	möjligheten	till	rekreation	i	varda‐
gen.	Att	binda	ihop	tätortens	grönområden	och	skapa	stråk	ökar	tillgång‐
en	till	miljöer	som	inbjuder	till	rörelse	i	människors	närområde	vilket	är	
en	viktig	faktor	för	folkhälsa.	

Effekter för barnen

Barn	ska	kunna	delta	 i	 samhället	med	 lika	 förutsättningar	oavsett	 lev‐
nadsvillkor.	 Att	 satsa	 på	 gång‐	 och	 cykelbanor	mellan	 tätorten	 och	 de	
kringliggande	byarna	är	positivt	då	det	är	en	del	i	att	barn	och	ungdomar	
kan	bli	mer	självständiga	med	ökad	möjlighet	att	på	egen	hand	ta	sig	till	
skolor,	aktiviteter	osv.	Att	gång	och	cykelbanor	utformas	separerat	med	
trygghet	och	säkerhet	i	fokus	är	viktigt	för	att	uppnå	detta.

En	utveckling	av	Bjärevallen	och	ett	nytt	aktivitetsområde	vid	gamla	ban‐
vallen	möjliggör	mer	spontanidrott	och	lek	vilket	är	positivt	ut	ett	barn‐
perspektiv	då	 ler	barn	får	en	större	närhet	till	rekreationsområden.	En	
aktivitetspark	vid	det	gamla	spårområdet	kan	även	bli	en	mötesplats	för	
ungdomar	som	inte	är	aktiva	inom	föreningsverksamheten.
En	hög	kvalitet	på	grönytor	förbättrar	barnens	tillgång	till	grönska	och	
lek.	En	översyn	och	upprustning	av	lekplatser	bör	ske	tillsammans	med	
barnen	för	att	tillgodose	deras	behov	av	att	påverka	de	miljöer	de	själva	
använder.	
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Att	arbeta	för	att	skapa	möjligheter	för	ett	caf 	eller	liknande	verksamhet	
vid	någon	av	centrumbildningarna	samt	satsningar	på	två	olika	centrum‐
bildningar	med	olika	karraktär	skapar	ett	differentierat	utbud	av	mötes‐
platser	för	barn	och	ungdomar	i	alla	åldrar.	En	komplettering	av	skolgår‐
den	 med	 en	 väderskyddad	 plats,	 exempelvis	 en	 scen,	 gynnar	 barn	 och	
ungdommar	då	de	får	en	större	valfrihet	när	det	gäller	aktiviteter	under	
raster.

Påverkan på miljön
Att	utveckla	grönstråk	och	att	knyta	 ihop	 tätortens	större	grönområden	
förbättrar	 tätortens	 ekosystemtjänster.	 Det	 erbjuder	 större	 tillgång	 till	
gröna	miljöer	vilka	utgör	en	psykosocial	ekosystemtjänst	som	är	positiv	
för	människors	välbe innande.		

Inriktningsdokumentet	innebär	ett	bevarande	och	förstärkande	av	be int‐
liga	ekosystemtjänster	i	form	av	bland	annat	sammanhängande	biotoper,	
lokala	rekreationsområden,	artrikedom,	klimatskydd	och	sociala	värden.

Att	konsekvent	prioritera	gång‐	och	cykeltra ik	i	tätorten	förväntas	minska	
antalet	korta	bilresor	och	leder	till	minskade	utsläpp	vilket	är	ett	kommu‐
nalt	miljömål.

Minskade	gaturum	medför	lägre	hastigheter	vilket	i	sin	tur	leder	till	mins‐
kat	buller	och	en	bättre	boendemiljö.

En	utveckling	av	Förslöv	i	stationsnära	lägen	minskar	behovet	av	bil.	Det	
möjliggör	 både	 arbetspendling	 och	 fritidsresor	 med	 kollektivtra ik.	 Ett	
minskat	 behov	 av	 bil	 medför	 minskade	 utsläpp.	 Det	 kan	 också	 på	 sikt	
leda	till	ett	minskat	behov	av	att	nyttja	markyta	för	bilens	behov	i	form	av	
parkeringsytor	och	körbanor.	Istället	skulle	markytan	kunna	nyttjas	som	
grönytor	eller	för	att	underlätta	alternativa	färdmedel	så	som	kollektivtra‐
ik,	gång	och	cykel.

Påverkan på landskapsbilden
Området	 där	 föreslagen	 verksamhetsmark	 ligger	 är	 starkt	 påverkat	 av	
mänsklig	aktivitet.	 åverkan	skedde	i	samband	med	tunnelbygget	genom	
Hallandsås.	 latsen	skiljer	sig	från	kringliggande	landskap	i	söder	genom	
sin	 skala,	 markmaterial	 och	 toppogra i.	 Området	 ansluter	 till	 be intligt	
verksamhetsområde	 i	 öst	 och	 har	 formats	 till	 en	 del	 av	 ett	 industriellt	
landskap.

Nya	verksamhetsområden	väster	om	järnvägen	påverkar	landskapsbilden	
negativt	från	sett	från	söder.	Inslag	av	stora	byggnadsvolymer	i	ett	 jord‐
brukslandskap	bör	 sammanfogas	med	 förstärkta	 vegetationsridåer	 som	
idag	redan	 inns	i	landskapet.	

Då	väg	105	är	en	av	de	stora	infarterna	till	Bjärehalvön	är	utformningen	av	
verksamheterna	närmast	vägen	viktig.

Ekonomiska konsekvenser
Ett	genomförande	av	inriktningsdokumentet	innebär	stora	investeringar	
som	måste	delas	upp	över	lång	tid.	Detta	måste	tillåtas	ske	i	en	takt	som	
är	rimlig	för	kommunen	sett	till	de	ekonomiska	ramar	som	 inns.	Flera	av	
åtgärderna	kan	dessutom	 inansieras	och	genomföras	helt	eller	delvis	av	
andra	aktörer	än	kommunen.	Ett	sätt	att	driva	samhällsutvecklingen	fram‐
åt	är	att	uppmuntra	initiativ	från	andra,	exempelvis	fastighetsägare	eller	
föreningar.	Mycket	bör	även	kunna	sam inansieras	mellan	kommunen	och	
fastighetsägare,	verksamhetsutövare,	exploatörer,	och	andra	myndigheter.

Utöver	de	faktiska	kostnaderna	så	innebär	inriktningsdokumentet	också	
stora	samhällsekonomiska	vinster.	Dessa	är	svåra	att	mäta	och	sätta	siffror	
på.	Det	man	kan	se	är	till	exempel	att	många	åtgärder	som	påverkar	häl‐
san	positivt	på	lång	sikt	medför	minskade	kostnader	för	samhället	i	form	
av	minskad	sjukfrånvaro	från	arbetsplatser	och	minskat	vårdbehov.	Andra	
effekter	så	som	ökad	livskvalitet	samt	ökad	jämställdhet	och	jämlikhet	är	
ännu	svårare	att	beräkna	vinster	i	faktiska	siffror.	
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Effekter	av	inriktningsdokumentet	som	medför	samhällsekonomiska	vin‐
ster	är	bland	annat	en	ökad	cyklism	som	i	sin	tur	medför	förbättrad	hälsa,	
färre	olyckor	och	friskvårdsvinster,	en	ökad	trygghet	och	bättre	tillgång	på	
rekreationsområden	vilka	alla	leder	till	en	bättre	hälsa	för	invånarna.	En	
förtätning	av	 samhället	ökar	möjligheterna	att	 få	 ihop	alla	delar	av	var‐
dagslivet	vilket	ger	både	en	ökad	livskvalitet	och	en	ökad	jämställdhet.	För‐
bättrade	utemiljöer	och	mötesplatser	för	alla	åldrar,	exempelvis	vid	gamla	
spårområdet,	ger	ökad	livskvalitet	och	när	det	gäller	barn	och	ungdomar	
kan	det	även	bidra	till	att	minska	risken	för	exempelvis	missbruksproble‐
matik.	

Påverkan på kommunens mål

Fullmäktigemål

1. Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i
Ett	 genomförande	 av	 inriktningsdokumentet	 breddar	 utbudet	 av	 bostä‐
der.	Förtätningen	skapar	närhet	till	service	vilket	i	sin	tur	underlättar	för	
många	att	få	ihop	sin	vardag.	Förtätning	ger	även	större	underlag	till	ser‐
vice,	 handel	 och	 kollektivtra ik.	 Närhet	 till	 välutvecklade	 grönstråk	 och	
parker	bidrar	till	att	göra	tätorten	attraktiv.

2. Båstads kommun är välkomnande, professionell och tydlig
Inriktningsdokumentet	 skapar	 en	 tydlighet	 kring	 kommunens	 vilja	 och	
målbild.	Det	är	viktigt	att	efterföljande	beslut	följer	inriktningsdokumen‐
tet	intentioner	för	att	bibehålla	tydligheten.

3. Båstads kommun är i ekonomisk balans
Ett	genomförande	av	 inriktningsdokumentet	 innebär	 långsiktiga	 föränd‐
ringar	och	 investeringar.	Detta	måste	 tillåtas	ske	 i	en	 takt	som	är	rimlig	
för	kommunen	sett	till	de	ekonomiska	ramar	som	 inns.	Ett	sätt	att	driva	
samhällsutvecklingen	framåt	är	att	uppmuntra	initiativ	från	andra,	exem‐
pelvis	fastighetsägare	eller	föreningar,	samt	att	arbeta	för	sam inansiering	
av	åtgärder	som	ligger	i	många	parters	intresse.

Delmål

1. Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa skolkommuner
Utvecklingsmöjligheter	 inns	inom	be intlig	skoltomt.

2. Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa kommuner inom vård 
och omsorg
Inriktningsdokumentet	 möjliggör	 utveckling	 av	 verksamheter	 och	 ger	
utrymme	för	nya	lokaler.	Satsningar	på	grönstråk	skapar	bra	rekreations‐
miljöer.

3. Båstads kommun ska vara en av Sveriges 50 bästa näringslivskommuner 
enligt SKL och Svenskt näringslivs ranking
Utveckling	av	tätorten	genom	förtätning	ger	ökat	underlag	för	handel	och	
service	samt	skapar	ökade	möjligheter	att	bo	och	arbete	i	samma	ort.

4. Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa miljökommuner
En	utveckling	av	 tätorten	genom	 förtätning	är	positivt	ut	ett	miljöper‐
spektiv.	Bebyggelse	i	stationsnära	och/eller	centrumnära	lägen	priorite‐
ras.	En	viktig	del	i	inriktningsdokumentet	är	att	förbättra	förutsättning‐
arna	för	gång‐	och	cykeltra ik.	

5. Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa kommuner inom 
trygghet och folkhälsa
Trygghet‐	och	 folkhälsoaspekter	har	varit	 centrala	delar	 i	 arbetet	med	
inriktningsdokumentet.	Ett	genomförande	av	de	 föreslagna	åtgärderna	
medför	tryggare	offentliga	miljöer	och	skapar	en	större	närhet	och	till‐
gänglighet	 till	 goda	 rekreationsmöjligheter.	 Föreslagna	 åtgärder	 för	 en	
ökad	cykling	och	 fysisk	aktivitet	 leder	 till	 god	 folkhälsa.	Ett	genomför‐
ande	 av	 inriktningsdokumentet	 skapar	nya	mötesplatser	 för	 alla	 kom‐
munens	invånare	och	förbättrar	be intliga	mötesplatser.

6. Båstads kommun ska främja allas möjligheter till kulturupplevelser året 
runt
Goda	möjligheter	 inns	att	utveckla	kulturupplevelser	i	samband	med	de	
stråk	och	knutpunkter	som	föreslås	i	inriktningsdokumentet.
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9. FORTSATT ARBETE
Efter	 samrådet	 sammanställs	 inkomna	 synpunkter	 i	 en	 samrådsredogö‐
relse.	Därefter	tar	kommunen	ställning	till	eventuella	revideringar	innan	
inriktningsdokumentet	går	upp	för	antagande	i	kommunfullmäktige.	

Dokumentet	kommer	därefter	att	ligga	till	grund	för	kommande	planer	och	
projekt	samt	vara	vägledande	vid	beslutsfattandet.	 Inriktningsdokumen‐
tet	kommer	att	komplettera	och	fungera	som	underlag	till	den	kommun‐
täckande	översiktsplanen.

För	genomförandet	av	inriktningsdokumentet	behövs	bland	annat	frågan	
om	huvudmannaskap	hanteras,	en	parkeringsstrategi	utarbetas	samt	att	
kommunen	 tillsammans	med	Tra ikverket	 studerar	 i	 detalj	 hur	de	 stora	
gaturummen	ska	hanteras.	En	byggnadsinventering	skulle	behöva	upprät‐
tas	för	att	klargöra	vilka	enskilda	byggnader	i	tätorten	som	är	värdefulla	
och	behöver	bevaras	samt	beskriva	på	vilket	sätt	och	varför	byggnaderna	
är	bevarandevärda.	

I	 samband	med	planläggning	och	andra	projekt	nära	vattendragen	och	 i	
tätortens	låglänta	delar	måste	hänsyn	tas	till	riskerna	kopplade	till	höjda	
vatten löden	och	översvämningsrisken	samt	hur	dessa	risker	ska	hanteras.	
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10. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Inriktningsdokumentet	 har	 utarbetats	 av	 planarkitekt	 Emma	 Johansson	
på	Samhällsbyggnad	vid	Båstads	kommun.	Dessutom	har	följande	tjänste‐
män	deltagit	i	arbetet 	

	 Kristina	Bell,	översiktsplanerare
	 Roger	Larsson,	stadsarkitekt
	 Andreas	Jansson,	gatu‐	och	tra ikingenjör
	 Jenny	Hertsgård,	parkingenjör
	 Birgitte	Dahlin,	skolchef
	 Mårten	Nilsson,	exploateringsingenjör
	 Emma	Salomonsson,	kart‐	och	GIS‐ingenjör
	 Ingemar	Lundström,	projekt‐	och	utredningsingenjör
	 So ia	Boivie,	fastighetsstrateg
	 Emma	 ihl,	vård‐	och	omsorgschef
	 Andrea	Larsson,	kommunikatör

Fotografer
	 Hans	Kjellman
	 Björn	Andersson
	 Lykke	 löen
	 Johanna	Brännström
	 Emma	Johansson
	 Annika	Jern

SAMHÄLLSBYGGNAD

Emma	Johansson	
lanarkitekt	

11. ÖVRIGA MEDVERKANDE
Utöver	kommunens	tjänstemän	har	även	följande	organisationer,	råd	etc	
deltagit	i	arbetet

	 Byarådet
	 ensionärsrådet
	 Handikapprådet
	 Förslövs	skolas	elevråd
	 Företagare	i	Förslöv
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1.  SAMMANFATTNING

Den	sociala	konsekvensanalysen	av	inriktningsdokumentet	för	Förslöv	har	
tagits	fram	i	dialog	med	Förslövs	invånare	och	baseras	i	stor	utsträckning	
på	intryck	och	diskussioner	som	framkom	under	en	 orkshop	i	november	
2016.

Den	 första	 delen	 av	 dokumentet	 innehåller	 sammanfattning	 och	
bakgrundsfakta.

Den	 andra	 delen	 innehåller	 en	 analys	 av	 förutsättningar	 för	 social	
hållbarhet	i	det	offentliga	rummet	och	förslag	till	åtgärder.	Kapitel	2	utgår	
från	 iakttagelser	på	plats.	 I	Förslöv	som	helhet	konstateras	att	det	 inns	
ett	behov	av	att	stärka	de	offentliga	ytorna.	Det	 inns	också	ett	behov	av	
att	 skapa	 säkra	 passager	 över	 bilvägarna	 samt	 att	 stärka	 olika	 platsers	
identitet.

Den	 tredje	 delen	 är	 en	 konsekvensanalys	 av	 de	 förslag	 som	 läggs	 fram	
i	 inriktningsdokumentet	 för	 Förslöv.	 Kapitel	 3	 utgår	 från	 vilka	 sociala	
konsekvenser	 som	 kan	 förväntas	 om	 förslagen	 genomförs	 och	 beskrivs	
under	aspekterna	Sammanhållen	stad,	Samspel,	Vardagsliv	och	Identitet.

Inriktningsdokumentet	 utreder	 och	 analyserar	 hur	 orten,	 med	
utgångspunkt	i	historien	och	det	läge	samhället	be inner	sig	i	nu,	lämpligen	
kan	och	bör	utvecklas	i	framtiden.	Enligt	politiskt	beslut	har	arbetet	med	
inriktningsdokumentet	 skett	 i	 nära	 samarbete	 med	 Förslövs	 invånare	
genom	olika	former	av	medborgardialog.	Den	sociala	konsekvensanalysen	
kompletterar	 dialogen	 genom	 att	 belysa	 de	 sociala	 konsekvenserna	 av	
inriktningsdokumentets	förslag.
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Sammanfattning av inriktningsdokumentet

Syftet	 med	 inriktningsdokumentet	 är	 att	 visa	 Båstads	 kommuns	
viljeinriktning	 för	 tätortens	 utveckling	 och	 innehåller	 en	 vision	 om	
tätortens	 framtid.	 Visionen	 uppnås	 genom	 de	 mål	 som	 formuleras	 i	
dokumentet	och	som	har	förankrats	inom	den	kommunala	organisationen.

Inriktningsdokumentets mål
Inriktningsdokumentets	 målformuleringar	 pekar	 mot	 en	
utvecklingsriktning	 som	 är	 långsiktigt	 hållbar	 ‐	 ur	 ett	 ekologiskt,	
ekonomiskt	 och	 socialt	 perspektiv.	 Förslagen	 i	 inriktningsdokumentet	
syftar	till	att	uppfylla	nedanstående	mål.

1. Förslöv ska vara en hållbar tätort
genom	att
	 Utveckling	av	orten	ska	ske	genom	förtätning,	stationsnära	byggande	
samt	centrumnära	byggande.

	 Gång‐	och	cykel	ska	prioriteras	före	bilen
	 Bostadsbyggande	ska	prioriteras	i	kollektivtra iknära	lägen
	 rioritera	boendeformer	som	saknas	i	tätorten
	 Tätortens	 grönytor	 ska	 vara	 sammanhängande,	 tillföra	
ekosystemtjänster	och	främja	folkhälsa

Effekt:	Ett	minskat	behov	av	bilresor	och	förbättrade	rekreationsmöjligheter	
ger	förutsättningar	för	en	bättre	folkhälsa	och	minskade	utsläpp.	Utveckling	
genom	 förtätning	 ger	 ett	 mer	 ekonomiskt	 och	 effektivt	 utnyttjande	 av	
be intlig	infrastruktur.

2. Förslöv ska vara en attraktiv tätort
genom	att
	 Det	ska	 innas	attraktiva	och	tillgängliga	bostäder	i	tätorten
	 De	goda	pendlingsmöjligheterna	ska	tas	till	vara
	 Tätorten	ska	ha	tillräckligt	stort	utbud	av	handel,	utbildning,	service	
och	omsorg

	 Det	ska	 innas	meningsfulla	fritidsaktiviteter	för	alla

Effekt:	Antal	 boende	 i	 Förslöv	ökar	och	kan	kombinera	 arbetsliv,	 fritid,	
vardag	och	fest	på	ett	praktiskt	och	meningsfullt	sätt.

3. Förslöv ska ha goda förutsättningar för ett aktivt folkliv
genom	att
	 Utveckla	ett	tydligt	centrum
	 Målpunkterna	 ska	 bindas	 samman	 på	 ett	 tryggt	 och	 säkert	 sätt	 för	
fotgängare	och	cyklister

	 Skapa	 en	 sammanhängande	 och	 tillgänglig	 grön‐	 och	 blåstruktur	 i	
kombination	samt	stråk	för	rekreation	och	aktivitet	

	 Tätorten	ska	vara	välkomnande	för	gäster	och	invånare
	 Utveckla	mötesplatser	för	alla

Effekt: Förslöv	kan	 fortsätta	utvecklas	 till	en	attraktiv	och	karaktärsfull	
tätort.
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Social hållbarhet
Hållbar	utveckling	brukar	beskrivas	som	samhällets	förmåga	att	 fungera	
på	 både	 kort	 och	 lång	 sikt	 ur	 ett	 ekologiskt,	 ekonomiskt	 och	 ett	 socialt	
perspektiv.	För	att	förtydliga	hållbar	utveckling	brukar	förhållandet	mellan	
de	 tre	 delarna	 beskrivas	 som	 att	 social	 hållbarhet	 är	 målet,	 ekologisk	
hållbarhet	sätter	ramarna	och	ekonomiska	hållbarheten	är	medlet	för	att	
nå	en	hållbar	utveckling.	Det	handlar	om	att	resurser	 inte	överutnyttjas,	
att	produktion	av	varor	och	tjänster	fungerar	och	att	folk	har	tillräckliga	
inkomster	och	trivsamma	levnadsmiljöer.

Hållbar	 utveckling	 handlar	 också	 om	 relationen	 mellan	 olika	 delar	 i	
samhället.	Det	betyder	att	den	enes	framgång	och	välstånd	inte	kan	bygga	
på	att	andra	människor	utnyttjas.

Social hållbarhet
Social	hållbarhet	handlar	om	att	samhällen,	byar	och	städer	ska	fungera	
tillfredsställande	 och	 att	 livet	 är	 gott	 för	 de	 människor	 som	 lever	 där.	
Den	 sociala	 hållbarheten	 inkluderar	 värden	 som	 jämlikhet,	 trygghet,	
integration,	demokrati,	arbetstillfällen	och	rättvisa.	Målet	är	ett	långsiktigt	
stabilt	 och	 dynamiskt	 samhälle	 där	 grundläggande	 mänskliga	 behov	
uppfylls	och	där	alla	känner	sig	välkomna.

För	 att	 förtydliga	 begreppet	 kan	 det	 delas	 upp	 i	 en	 beskrivning	 av	 ett	
samhälles	 välfärd	 respektive	 ett	 samhälles	 problemlösningskapacitet.	
Med	 välfärd	 menas	 att	 människor	 ska	 ha	 en	 hygglig	 standard	 och	
leva	 i	 en	 trivsam	 miljö.	 Dessutom	 har	 det	 betydelse	 att	 fördelningen	
av	 standard	 och	 livsvillkor	 är	 någorlunda	 rättvis.	 Beskrivningen	 av	
problemlösningskapaciteten	 fokuserar	 på	 samhällets,	 eller	 individernas	
gemensamma	förmåga	att	lösa	problem	och	kon likter	som	uppstår.

Den fysiska miljöns betydelse
Social	hållbarhet	är	beroende	av	många	olika	faktorer.	 å	ett	övergripande	
plan	 har	 det	 betydelse	 hur	 det	 offentliga	 systemet	 fungerar	 eller	 vilken	
roll	till	exempel	näringslivet	spelar.	 å	en	mellanmänsklig	nivå	byggs	den	

sociala	 hållbarheten	 upp	 av	 alla	 de	 formella	 och	 informella	 relationer	
som	ständigt	pågår	och	skapas.

Den	 byggda	 miljöns	 utformning,	 innehåll	 och	 organisation	 skapar	
rumsliga	förutsättningar	för	många	av	dessa	relationer.	Det	är	på	gator	
och	torg,	där	våra	vägar	korsas,	som	möten	uppstår	och	som	en	känsla	
av	delaktighet	 kan	 in inna	 sig.	Miljöns	 kvaliteter	 och	 sammanhangen	 i	
staden	har	stor	betydelse	för	i	hur	stor	utsträckning	den	bidrar	till	social	
hållbarhet.

För	att	belysa	miljöns	betydelse	kan	det	vara	illustrativt	att	skilja	mellan	
de	nödvändiga	 respektive	 frivilliga	aktiviteter	 som	uträttas	 i	 vardagen.	
Nödvändiga	aktiviteter	är	sådana	som	behöver	ske	oavsett	hur	krångligt,	
trevligt,	bullrigt	eller	välstädat	det	är	i	ett	område.	Frivilliga	aktiviteter	
däremot,	äger	rum	i	större	grad	om	den	fysiska	miljön	uppmuntrar	till	
utevistelse	 och	 möten.	 Spontana	 sociala	 aktiviteter,	 med	 kända	 eller	
okända,	har	en	större	chans	att	äga	rum	när	vägar	korsas	och	trivsamma	
platser	 inns	för	möten.

Social

EkonomiskEkologisk
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Social konsekvensanalys
Syfte
Syftet	 med	 den	 sociala	 konsekvensanalysen	 av	 inriktningsdokumentet	
för	Båstad	är	att	på	ett	strukturerat	sätt	belysa	vilka	sociala	 frågor	som	
behöver	hanteras	och	vilka	konsekvenserna	blir	av	ett	genomförande	av	
det	slutliga	förslaget.

Avgränsning
De	geogra iska	områden	som	har	analyserats	är	delar	av	Förslöv	som	hyser	
viktiga	offentliga	och	kommersiella	funktioner	och	som	har	stor	betydelse	
för	ortens	identitet
	 	Skolan	och	bensinstationen
	 	Kyrkan	och	korsningen	Vantingevägen‐Vistorpsvägen
	 	Bygdegården	och	vårdcentralen
	 	Banken,	Sandbäcksgården	och	I A
	 	Järnvägsstationen
	 	Gamla	banvallen	och	Mölleån
Övriga	delar	av	Förslöv	ingår	inte	i	den	sociala	konsekvensanalysen

Metod
Den	sociala	konsekvensanalysen	består	av	inventering,	analys	och	förslag,	
samt	en	avslutande	beskrivning	av	 inriktningsdokumentets	sociala	kon‐
sekvenser.	Inventering	och	diskussion	om	förslag	har	tagits	fram	tillsam‐
mans	med	 kommunanställda	 och	 boende	 och	 verksamma	 i	 Förslöv.	 En	
orkshop	har	genomförts	med	berörda	förvaltningar	för	att	på	plats	och	

tillsammans	svara	på	hur	de	utvalda	områdena	fungerar	idag.	I	 orkshop‐
pen	 och	 tillsammans	med	 ett	 par	 fokusgrupper	 har	 Förslövs	 förutsätt‐
ningar	diskuterats.	 tgärderna	utgår	från	inventeringen	och	syftar	till	att	
stärka	de	inventerade	sociala	aspekterna	eller	komma	till	rätta	med	bris‐
ter.	Dessa	analyser	och	diskussioner	har	inarbetats	i	inriktningsdokumen‐
tet	i	de	fall	som	det	har	varit	relevant	och	överstämmande	med	målen.	 å	
så	vis	har	arbetet	med	den	sociala	konsekvensanalysen	och	arbetet	med	
inriktningsdokumentet	kunnat	ske	parallellt	och	i	en	gemensam	process.	
Slutligen	har	sociala	konsekvenserna	av	förslagen	i	inriktningsdokumen‐
tet	analyserats.

Analysverktyg
En	 social	 konsekvensanalys	 är	 ett	 sätt	 att	 arbeta	 med	 den	 sociala	
dimensionen	 i	 planeringsprocessen.	 Arbetet	 tar	 sin	 utgångspunkt	 i	 det	
analysverktyg	 som	 Göteborgs	 stad	 har	 tagit	 fram	 och	 som	 fångar	 upp	
sociala	 aspekter	 i	 olika	 skalor.	 För	 att	 få	 en	 användbar	 analys	 för	 hela	
Förslövs	tätort	har	analysverktyget	modi ierats	något.	Istället	för	att	dela	
upp	analysen	i	olika	skalor,	har	ett	antal	geogra iska	fokusområden	valts	
ut	för	närmare	analys	och	diskussion.	Verktyget	utgör	ett	strukturerat	sätt	
att	identi iera	och	sortera	viktiga	sociala	aspekter	i	ett	område	eller	på	en	
plats.	Aspekterna	brukar	delas	in	i	nedanstående	kategorier.

Sammanhållen stad
Människor	 från	 olika	 sociala	 grupper	 korsar	 varandras	 stråk	 och	 delar	
plats	och	vardag.	Olika	aktiviteter	gör	att	vi	möts	på	vår	väg	 till	bostad,	
arbete,	 kultur	 eller	 rekreation.	 Den	 fysiska	 kontinuiteten,	 gång‐	 och	
cykelvänligheten,	skapar	förutsättningar	för	korsande	stråk	och	möten.

Samspel
Socialt	kapital	byggs	av	både	nära	kontakter	och	bekanta	främmande	och	
skapar	en	känsla	av	delaktighet.	Närhet	mellan	människor	och	möjlighet	
till	 möten	 är	 en	 förutsättning.	 Tydliga	 offentliga	 platser	 och	 samlande	
stråk	 skapar	 fysiska	 förutsättningar	 för	möten.	 Överblickbarhet	 och	 en	
känsla	av	trygghet	har	stor	betydelse.

Vardagsliv
Närhet	 till	 vardagsfunktioner	 och	 god	 räckvidd	 till	 fots,	 cykel	 och	med	
kollektivtra ik	skapar	förutsättningar	för	en	enklare	vardag.	Ren	luft	och	
ostörda	miljöer	för	rekreation	bidrar	till	en	bättre	folkhälsa.

Identitet
Tillhörighet	 och	 delaktighet	 tillsammans	med	 andras	 uppfattningar	 om	
området	bygger	identi ikation	med	platsen	och	stolthet	över	hemmiljön.
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2.  ANALYS OCH FÖRSLAG

Kapitel	 2	 av	 den	 sociala	 konsekvensanalysen	 innehåller	
en	beskrivning	av	förutsättningar	för	social	hållbarhet	på	
offentliga	platser	 i	 de	utvalda	geogra iska	områdena.	 För	
varje	område	följer	förslag	till	åtgärder	för	att	exempelvis	
stärka	möjlighet	till	möten,	minska	segregation	och	barriärer	
och	förenkla	för	livet	i	vardagen.	Analyserna	och	förslagen	
utgör	underlag	till	arbetet	med	inriktningsdokumentet	och	
har	inarbetats	där	de	överensstämmer	med	mål	och	övriga	
avvägningar.

Kapitel	 2	 utgår	 från	 iakttagelser	 på	 plats,	 framförallt	
i	 samband	 med	 en	 orkshop,	 och	 i	 samtal	 med	 olika	
fokusgrupper.

Inventeringskarta. Streckad svart linje visar gruppernas promenader.

jänvägs‐
stationen

skolan

Bjäre‐
vallen
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Samrådshandling 2017-02-16
Inriktningsdokument Förslöv tätort

Workshop
Inventering,	 analys	 och	 förslag	 bygger	 främst	 på	 iakttagelser	 och	 id er	
som	uppkommit	i	samband	med	en	 orkshop	den	1	november	2016,	där	
representanter	från	olika	delar	av	kommunens	verksamheter	medverkade	
samt	en	representant	från	byarådet	och	ett	par	ungdomar	från	Ungdomens	
hus.	 Iakttagelserna	har	kompletterats	med	samtal	med	handikapprådet,	
pensionärsrådet,	 byarådet,	 representanter	 från	 ett	 antal	 verksamheter	 i	
orten,	skolans	elevråd	samt	mingel	där	allmänheten	bjudits	in.

Workshop
orkshoppen	 bestod	 främst	 av	 att	 grupper	 vandrade	 längs	 utvalda		

sträckor	 och	 samtalade	 om	 sociala	 kvaliteter	 och	 behov	 i	 området.	
Gruppernas	funderingar	 längs	med	vandringen	sammanställdes	 i	kartan	
där	platser	och	stråk	markerats	enligt	nedan.
										Trevliga	platser	/viktiga	målpunkter
										 lats	med	potential/behov	av	förändring
										Viktiga	förbindelser
										Barriärer/förbindelser	som	saknas

En	av	 grupperna	vandrade	 längs	Vantingevägen,	 från	 I A	 till	 skolan.	En	
annan	grupp	gick	längs	Vistorpsvägen,	från	kyrkan	till	järnvägsstationen,	
medan	den	tredje	gruppen	gick	västerut	från	vårdcentralen	via	Möllebäcken	
till	gamla	stationsområdet	och	vidare	till	Bjärevallen	och	sedan	tillbaka	till	
bygdegården	via	Mercurivägen.

Frågeställningar
För	att	hålla	diskussionen	fokuserad	under	 orkshoppen	och	efterföljande	
samtal	 formulerades	 ett	 antal	 frågor	 under	 respektive	 aspekt.	 Frågorna	
nedan	bidrog	till	analysen	av	områdets	sociala	kvaliteter	och	de	behov	som	
inns.

Sammanhållen stad
	 Hur	 kan	 samband	 och	 kopplingar	 stärkas	 medan	 barriärer,	 såväl	
fysiska	som	mentala,	istället	undviks	och	överbryggas

	 Finns	det	trygga,	intressanta	och	promenadvänliga	stråk	och	områden
	 I	vilken	utsträckning	blandas	funktioner	och	upplåtelseformer	på	ett	
sätt	som	motverkar	segregation	och	likriktning

Samspel
	 Hur	 kan	 platser	 för	 möten	 och	 samspel	 utvecklas	 för	 att	 stötta	
gemensamma	aktiviteter

	 Vilka	aktiviteter	utövas	på	offentliga	platser
	 Hur	används	offentliga	platser	dygnet	runt,	veckans	alla	dagar
	 Erbjuder	 platsen	 överblick	 och	 orienterbarhet,	 en	 möjlighet	 att	
bli	 sedd	och	att	se	andra 	Finns	det	en	 tydlighet	mellan	privata	och	
offentliga	ytor

	 Bidrar	konst	och	kultur	 till	 att	 skapa	befolkade	och	omhändertagna	
stadsrum

Vardagsliv
	 Hur	fungerar	vardagslivet 	Är	det	lätt	att	uträtta	vardagliga	ärenden 	
Finns	nödvändiga	funktioner	samlade

	 Hur	är	den	fysiska	tillgängligheten 	Är	platsen	nåbar	utan	bil
	 Fungerar	området	för	olika	livssituationer
	 Främjar	miljön	ett	aktivt	vardagsliv 	Finns	det	tillgång	till	 lekplatser	
och	grönområden

	 Är	området	hälsosamt,	med	bra	luftkvalitet,	låga	bullernivåer	och	hög	
tra iksäkerhet

Identitet
	 Vilken	är	områdets	speci ika	karaktär
	 Hur	 kan	 förutsättningar	 förbättras	 för	 att	 miljön	 ska	 kännas	
omhändertagen	och	att	bebyggelsens	historia	och	ortens	utveckling	
går	att	utläsa,	något	som	i	sin	tur	skapar	begriplighet	och	en	känsla	av	
sammanhang 		
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Skolan och bensinstationen - Analys

Sammanhållen stad
Målpunkter och stråk
Förslövs	skola	är	en	viktig	målpunkt	som	ansluter	 till	 lera	olika	stråk.	
Bokesliden‐Vantingevägen	 är	 ett	 av	 Förslövs	 starkaste	 stråk	 för	 både	
fotgängare,	 cyklister	 och	 bilister.	 Även	 Margretetorpsvägen	 är	 ett	
starkt	 stråk	 genom	 tätorten.	 Norr	 om	 skolan	 inns	 ett	 grönområde	
med	motionsslingor.	 å	 skolområdet	 inns	 även	Förslövs	 bibliotek	 och	
idrottshallen,	vilka	bidrar	 till	 att	 göra	 skolan	 till	 en	målpunkt	även	 för	
människor	som	inte	går	på	skolan	eller	har	barn	på	skolan.

Bensinstationen	 med	 butik	 är	 en	 målpunkt	 för	 många	 i	 samhället,	
framförallt	 för	 många	 av	 eleverna.	 Det	 skapar	 ett	 stråk	 tvärs	 över	
Vantingevägen.

Närheten	 mellan	 olika	 funktioner	 så	 som	 skola,	 handel	 och	
fritidsaktiviteter,	 gör	 att	 många	 rör	 sig	 till	 fots	 i	 området.	 Här	 inns	
möjlighet	att	träffa	någon	som	man	känner.	Framförallt	de	norra	delarna	
av	skolområdet,	där	Ungdomens	hus	och	bandybanan	 inns	är	platser	där	
ungdomar	vistas	på.

I	 hörnet	 Bokesliden‐Margretetorpsvägen,	 mot	 skolan,	 inns	 en	 plats	
med	några	bänkar	och	en	staty.	 latsen	skulle	kunna	utgör	en	entr 	till	
skolområdet,	men	gångvägen	är	till	stor	del	skymd	i	lummig	växtlighet.	
Några	av	bänkarna	är	också	inbäddade	i	buskarna.	 latsen	har	potential	
och	skulle	kunna	bli	en	intressant	mötesplats	med	möjlighet	att	se	och	
möta	andra	människor.

Otrygga eller osäkra platser
Korsningen	Margretetorpsvägen‐Bokesliden	upplevs	som	osäker	och	då	
gaturummet	är	stort	håller	många	billister	hög	hastighet.	Dessa	faktorer	
medför	 att	 vägarna	utgör	barriärer.	Många	barn	och	ungdomar	korsar	
dessutom	Bokesliden	på	väg	till	bensinstationen	utan	att	det	 inns	några	
trygga	passager	över	vägen.

Skogsbyn

Ungdom
ens	

hus

Idrottshall

Bensin‐
station

Bibliotek
klass	7‐9

klass	F‐6
Bokesliden

Margreteto
rpsvägen
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Samspel
Många	ungdomar	har	sin	sociala	samvaro	på	och	runt	skolan.	De	träffas	
och	umgås	bland	annat	på	Ungdomens	Hus	och	vid	bandyplanen.	Förslövs	
IF	 har	 många	 aktiviteter	 i	 idrottshallen	 vilket	 gör	 att	 lera	 människor	
i	 olika	 åldrar	 rör	 sig	 i	 området	men	 det	medför	 också	 att	 ungdomarna	
upplever	att	de	har	dålig	tillgång	till	lokalen.	De	framför	en	önskan	om	ytor	
att	röra	sig	på.	Även	biblioteket	är	en	plats	där	människor	i	olika	åldrar	har	
möjlighet	att	träffas,	både	planerat	och	oplanerat.

De	stora	och	otydliga	gaturummen	och		de	öppna	otydliga	rumsbildningarna	
på	skolans	område	bidrar	inte	till	att	skapa	trevliga	platser	att	vistas	på.	
Även	ytorna	runt	bensinstationen	är	otydliga	och	delvis	röriga.

Vantingevägen	 fungerar	 som	 en	 barriär	 som	 skiljer	 skolan	 och	
bensinstationen	trots	att	de	är	två	viktiga	målpunkter	med	ett	stort	utbyte	
av	människor.	

Vardagsliv
Skolan	är	en	viktig	målpunkt	för	vardagliga	och	nödvändiga	ärenden,	men	
här	 inns	 också	möjligheter	 till	 frivilliga	 aktivitieter	 genom	Ungdomens	
Hus	och	Kulturskolan.

Förskolan	Skogsbyn	skapar	en	närhet	som	underlättar	vid	hämtning	och	
lämning	för	föräldrar	med	barn	på	både	skola	och	förskola.	Förskolan	är	
dock	stängd	i	väntan	på	nybyggnation.

Bensinstationen	bidrar	till	att	platsen	befolkas	en	stor	del	av	dygnet.	Även	
busshållplatsen	 bidrar	 till	 att	 många	 människor	 rör	 sig	 i	 området	 och	
utgör	en	viktig	mötesplats.

Gång‐	och	cykelvägen	längs	Vantingevägen		och	Margretetorpsvägen	gör	
att	personer	som	inte	har	tillgång	till	bil	kan	ta	sig	till	skolan,	biblioteket	
och	övrig	service	på	ett	tryggt	sätt.

Identitet
Skolan	har	sin	identitet,	men	ligger	långt	in	på	tomten	och	signalerar	inte	
sin	identitet	tydligt	utåt.	Det	 inns	några	identitetsskapande	byggnader	på	
skolan,	exempelvis	högstadiet.

Bensinstationen	är	en	samlingspunkt	 som	ger	området	en	 funktion	och	
identitet.	 Även	 Ungdomens	 hus	 är	 en	 viktig	 funktion	 som	 ger	 skolans	
norra	del	en	egen	identitet	som	ungdomarnas	område.

Platsbildning vid skolan som delvis är skymd av buskage.
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Skolan och bensinstationen - Förslag och 
rekommendationer

Sammanhållen stad
För	att	skapa	en	sammanhållen	stad	behöver	gaturummet	minskas	och	en	
tydlighet	mellan	gata	och	kvartersmark	skapas.	 latserna	behöver	ramas	
in.	Det	behöver	också	skapas	trygga	passager	över	Vantingevägen.

Samspel
Att	bygga	ihop	gaturummet	skapar	också	möjlighet	till	ett	samspel	mellan	
de	olika	sidorna	av	vägen.	Det	 inns	stora	ytor,	främst	på	skolans	område	
som	kan	utvecklas	med	byggnader	och	rumsbildningar.	

I	 skolans	sydvästra	hörn	 inns	en	antydan	till	en	 liten	park,	en	så	kallad	
pocketpark.	 Denna	 bör	 kunna	 utvecklas	 till	 en	 plats	 med	 starkare	
identitet.	Kombinerat	med	en	trygg	passage	över	Vantingevägen	skulle	en	
torgbildning	kunna	skapas	tillsammans	med	en	utveckling	av	ytorna	vid	
bensinstationen	och	kyrkans	nordvästra	hörn.

Vardagsliv
Blandningen	av	funktioner	som	 inns	i	området	är	positiv.	De	funktioner	
som	 inns	och	som	möjliggör	 spontana	möten	med	människor	man	 inte	
känner,	över	genarationsgränserna,	kan	stärkas	och	förtydligas.	Bibliotek,	
fritidsverksamhet	 samt	 handel	 runt	 bensinstationens	 område	 kan	
utvecklas	ytterligare	och	kompletteras	med	exempelvis	ett	caf .

Skolgården	 i	 sig	 skulle	 behövas	 ses	 över	 för	 att	 skapa	 en	 blandning	 av	
stora	öppna	och	mindre	mer	skyddade	rumsbildningar.	Även	en	översyn	
av	 platser	 och	 aktiviteter	 som	 lockar	 både	 tjejer	 och	 killar	 behövs.		
Skolgården	kan	kompletteras	med	någon	väderskyddad	plats	att	vistas	på,	
exempelvis	en	utomhusscen.	En	sådan	skulle	både	bidra	med	en	plats	för	
skolungdomarna	dagtid	och	kunna	berika	kulturutbudet	i	tätorten	i	stort.
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Bensinstationen	 har	 kvällsöppet	 vilket	 bidrar	med	 en	 värdefull	 service	
som	underlättar	vardagen	för	många.	Service	kvällstid	bör	värnas.
Identitet
Områdets	 identitet	 skulle	 stärkas	 av	 karaktärsfull	 kompletterande	
bebyggelse	i	ett	par	våningar	på	skolgården.	Genom	att	tydligare	signalera	
var	biblioteket	är	skulle	platsens	identitet	stärkas	ytterligare.	De	offentliga	
funktioner	 som	 inns	 skulle	 genom	 en	 identitetskapande	 karaktärsfull	
byggnad	kunna	lyftas	fram	ytterligare.

En	 tydligare	 platsbildning	 vid	 bensinstationen,	 skolans	 sydvästra	 hörn	
samt	kyrkans	nordvästra	hörn	skulle	kunna	ge	området	en	ny	och	starkare	
identitet	i	form	av	ett	centrum	omgivet	av	både	offentliga	funktioner	och	
kommersiell	service.

Stort gaturum vid skolan.

Korsningen Vantingevägen - Margretetorpsvägen med stora öppna ytor
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Kyrkan och korsningen Vantingevägen-Vistorpsvägen 
- Analys

Sammanhållen stad
Vantingevägen	 och	 Vistorpsvägen	 är	 två	 starka	 stråk	 i	 Förslöv.	 De	
skapar	ett	 löde	av	rörelser	längs	med	gatorna,	främst	för	biltra ik,	men	
utgör	 också	 barriärer	 för	 främst	 oskyddade	 tra ikanter.	 Korsningen		
upplevs	som	osäker	med	höga	 tra ik löden	men	 inga	övergångsställen	
och	 dålig	 belysning.	 Gång‐	 och	 cykelvägarna	 längs	 Vistorpsvägen	 och	
Vantingevägen	knyter	 ihop	tätorten	och	kopplar	samman	platsen	med	
olika	målpunkter	så	som	skolan	och	stationen.

Runt	och	i	närheten	av	korsningen	 inns	Förslövs	kyrka,	galleri	Hattlösa,	
som	 tidigare	 var	 kommunhus	 för	 Förslövs	 kommun,	 och	 Heberleins	
mataffär.	 Mittemot	 Heberleins	 ligger	 en	 stor	 parkeringsplats,	 denna	
separeras	från	butiken	av	Vantingevägen.

Samspel
Många	 tar	 sig	 till	 platserna	 runt	 korsningen	 med	 bil	 vilket	 minskar	
möjligheterna	att	mötas.	 å	kyrkogården	vistas	människor	som	har	ett	
ärende	dit.	Heberleins	stora	parkering	inbjuder	inte	till	att	stanna	kvar	
på	platsen	och	gynnar	därför	 inte	möjligheten	till	möten.	Direkt	söder	
om	Galleri	Hattlösa	 inns	 ett	 litet	 grönområde	med	några	 träd	och	en	
bänk.	Det	är	dock	oklart	om	den	nyttjas.

Vardagsliv
Heberleins	 erbjuder	 möjlighet	 till	 vardagsärenden.	 Den	 centrala	
placeringen	gör	det	möjligt	för	många	att	ta	sig	till	affären	på	andra	sätt	
än	med	bil,	även	om	merparterna	av	kunderna	väljer	detta	färdsätt.

Området	erbjuder	till	stor	del	frivilliga	aktiviteter.
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Identitet
Kyrkan		och	Galleri	Hattlösa,	ett	kommunhus	från	tiden	då	Förslöv	var	en	
egen	kommun,	är	båda	identitetsskapande	byggnader.	Även	bostadshuset	
söder	 om	kyrkan,	 som	 renoverats	 och	 återskapats,	 bidrar	 till	 att	 stärka	
platsens	identitet	som	Förslövs	gamla	kärna.

arkeringen	mittemot	 Heberleins	 utgör	 en	 stor	 öppen	 yta	 men	 saknar	
identitet	och	bidrar	inte	heller	till	områdets	identitet.	

Det	 lilla	 grönområdet	 söder	 om	 Galleri	 Hattlösa	 är	 även	 det	 ganska	
identitetslöst.	Det	är	inte	heller	helt	tydligt	att	platsen	är	en	allmän	plats	
och	hur	den	förhåller	sig	till	galleriets	fastighet.

Bageri med begränsade möjligheter till uteservering Platsbildning vid korsningen Vantingevägen - Vistorpsvägen
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Kyrkan och korsningen Vantingevägen-Vistorpsvägen 
- Förslag och rekommendationer

Sammanhållen stad
För	att	förbättra	tillgängligheten	i	området	och	bryta	barriärerna	behövs	
säkra	passager	över	vägarna	och	bättre	belysning	för	gående	och	cyklister.

Samspel
Grönområdet	 söder	 om	 Galleri	 Hattlösa	 skulle	 kunna	 utvecklas	 och	
förstärkas.	 latsen	skulle	kunna	bli	 en	 trevlig	plats	 för	möten	eller	att	
bara	sitta	en	stund	och	titta	på	aktiviterna	i	området.	

Delar	av	Heberleins	parkering	skulle	kunna	utvecklas	för	att	uppmuntra	
människor	 till	 att	 dröja	 kvar	 i	 området.	 Ett	 torg	 med	 möjlighet	 till	
uteservering	skulle	gynna	möjligheten	att	träffa	andra.

Vardagsliv
Redan	idag	utgörs	den	större	delen	av	livet	i	området	av	frivilliga	aktiviteter.	
Möjligheten	till	den	typen	av	aktiviteter	skulle	kunna	förstärkas	genom	
att	platserna	görs	trivsammare	och	i	högre	grad	uppmuntrar	människor	
att	vistas	på	dem.

Identitet
arkeringen	 vid	Heberleins	 är	 stor.	 Om	delar	 av	 ytan	 utvecklas	 till	 en	
mötesplats	med	möjlighet	till	utesevering	och	ramas	in	med	butiker	på	
be intliga	grannfastigheter,	skulle	platsen	få	en	starkare	identitet.

Det	 inns	en	stor	potential	att	utveckla	och	stärka	grönområdets	identitet.	
Detta	skulle	mycket	väl	kunna	göras	i	samarbete	med	galleriet	och	på	så	
sätt	också	lyfta	och	tydligare	signalera	kulturen	i	området.
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Öppna grönytor vid Galleri Hattlösa

Stor parkeringsyta vid Heberleins
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Bygdegården och vårdcentralen - Analys

Sammanhållen stad
Vantingevägen	som	är	ett	starkt	stråk	men	också	en	barriär	går	rakt	igenom	
området.	 Vägen	 korsas	 av	 ett	 övergångsställe.	 Det	 inns	 även	 en	 tunnel	
under	vägen.	Den	är	dock	otrygg	då	den	är	smal,	mörk	och	med	skymd	sikt.

Gång‐	och	cykelvägen	längs	Möllebäcken	binder	ihop	de	båda	sidorna	av	
Vantingevägen	men	på	 östra	 sidan	 av	 vägen	 försvinner	 den	 i	 en	 otydlig	
parkeringsyta.

I	området	 inns	 lera	stora	öppna	ytor	i	anslutning	till	Vantingevägen.	De	
skapar	ett	stort	och	otydligt	gaturum	utan	rumsbildning.

Längs	 Möllebäcken	 går	 ett	 gång‐	 och	 cykelstråk	 som	 erbjuder	 stora	
rekreationsvärden.	 Stråket	 kan	 dock	 upplevas	 som	 mörkt	 och	 otryggt	
kvällstid.

Samspel
Området	 erbjuder	 till	 största	 delen	 nödvändiga	 aktiviteter	 i	 form	 av	
förskolor	och	vårdcentral.	Det	 inns	inga	allmänna	platser	i	området	som	
inbjuder	till	att	uppehålla	sig	på	och	därmed	också	begränsade	möjligheter	
till	möten.	 å	förskoletomten	 inns	en	boulbana	som	är	tillgänglig	kvällar	
och	helger.

Bygdegården	 har	 varit	 en	 mötesplats	 men	 nu	 råder	 osäkerhet	 kring	
aktiviteterna	 där	 och	 i	 dagsläget	 har	 den	 en	 begränsad	 funktion	 som	
mötesplats.	

Vardagsliv
Närheten	mellan	 de	 olika	 funktionerna	 i	 området	 och	 förskolornas	 och	
vårdcentralens	placering	centralt	 i	 tätorten	underlättar	vardagsärenden.	
Även	personer	som	inte	kör	bil	har	goda	möjligheter	att	ta	sig	till	servicen.	
Busshållplatser	 inns	 ca	 500	 meter	 norr	 om	 vårdcentralen	 och	 ca	 200	
meter	söderut.
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Identitet
Området	är	grönt	med	Möllebäcken	som	rinner	genom	tätorten.	Den	är	
dock	bara	tydlig	och	tillgänglig	väster	om	Vantingevägen.

Både	bygdegården	och	 vårdcentralen	håller	 låg	 pro il	 och	 är	 inte	 några	
identitetsskapande	 byggnader.	 Dock	 är	 bygdegårdens	 funktion	 som	
mötesplats	med	 de	 aktiviteter	 som	 funnits,	 och	 till	 viss	 del	 fortfarande	
inns,	 där	 viktig	 för	 hela	 Förslövs	 identitet.	De	 stora	 öppna	 ytorna	 runt	
vårdcentralen	och	på	fastigheten	direkt	norr	om	Färgerivägen	bidrar	inte	
heller	till	områdets	identitet.

Mörk och smal gång- och cykeltunnel med dålig siktFörslövs bygdegård
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Bygdegården och vårdcentralen - Förslag och 
rekommendationer

Sammanhållen stad
För	 att	 knyta	 ihop	 stråket	 längs	 Möllebäcken	 med	 be intligt	 gång‐	 och	
cykelvägnät	 och	 bostäder	 och	 service	 öster	 om	 Vantingevägen	 behöver	
gång‐	 och	 cykelvägen	 förbi	 vårdcentralen	 förtydligas.	 Stråket	 längs	
Möllebäcken	behöver	även	bättre	belysning	för	att	öka	tryggheten.

För	att	den	be intliga	tunneln	under	Vantingevägen	ska	vara	ett	attraktivt	
och	 tra iksäkert	 alternativ	 till	 övergångsstället	 krävs	 trygghetshöjande	
åtgärder.	Tunneln	behöver	bättre	belysning	och	även	om	det	kan	vara	svårt	
att	lösa	bör	även	siktförhållandena	in	i	tunneln	ses	över.

Samspel
För	att	förbättra	möjligheten	för	människor	att	mötas,	både	planerat	och	
oplanerat	behövs	platser	som	inbjuder	till	att	vistas	på.	Vid	vårdcentralen	
inns	 stora	 ytor.	 Här	 skulle	 en	 trevlig	 plats	 med	 bänkar	 och	 tilltalande	
inramning	kunna	skapas.	Även	stråket	längs	Möllebäcken	kan	lyftas	med	
ett	par	mindre	platsbildningar	med	bänkar.

Då	det	svenska	klimatet	gör	att	mötesplatser	utomhus	inte	är	så	attraktiva	
under	vinterhalvåret	 skulle	Bygdegården	kunna	spela	en	viktig	 roll	 som	
mötesplats	inomhus	om	dessa	delar	av	verksamheten	utvecklas.

Vardagsliv
Närheten	 och	 tillgängligheten	 till	 service,	 omsorg	 och	 rekreation	 ger	
goda	 förutsättningar	 för	 alla	 att	 uträtta	 vardagsärenden	 på	 ett	 enkelt	
sätt.	 Grönstråket	 kan	kompletteras	med	bänkar	på	några	platser	 för	 att	
möjliggöra	för	 ler	att	vistas	i	området	och	ta	del	av	rekreationen.	En	ökad	
tillgång	till	rekreation	för	 ler	personer	är	positivt	för	folkhälsan.

KARTA
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Identitet
Att	 förlänga	 och	 förtydliga	 stråket	 längs	 Möllebäcken	 även	 öster	 om	
Vantingevägen	skulle	stärka	områdets	identitet	som	grönt	och	med	närhet	
till	rekreation.

Bygdegården	är	också	viktig	för	områdets	identitet.	Hur	den	fortsättningsvis	
används	och	vilka	funktioner	den	kommer	att	inrymma	kommer	att	i	hög	
grad	påverka	platsens	identitet.	Förhoppningsvis	kan	den	även	i	framtiden	
komma	att	präglas	av	socialt	umgänge,	möten	och	aktivitet.

Gång- och cykeltunneln behöver trygghetsskapande åtgärder.Stor parkeringsyta vid vårdcentralen
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Banken, Sandbäcksgården och ICA - Analys

Sammanhållen stad
Vantingevägen	och	Mercurivägen	är	starka	stråk	genom	området,	men	även	
här	gör	tra ik löden	och	hastigheter	att	vägarna	blir	barriärer.	Korsningen	
och	övergångsställena	upplevs	som	otrygga.

I	områdets	norra	del	 inns	en	mindre	torgbildning	med	bänkar,	träd	samt	
en	fontän	med	ett	konstverk.	Det	är	otydligt	om	platsen	är	en	offentlig	plats	
eller	en	halvprivat	plats	som	hör	till	lägenheterna	intill.	 latsen	är	också	
mycket	dåligt	underhållen.	Torget	skapar	en	känsla	av	att	det	 funnits	en	
tanke	på	att	skapa	en	plats	för	möten	men	att	man	inte	nått	riktigt	ända	
fram.	

Vantingevägens	 gaturum	 är	 stort	 och	 otydligt	 och	 saknar	 inramning.	
Gaturummet	upplevs	som	extra	brett	då	Vantingevägen	och	Sandbäcksvägen	
ligger	parallellt	samt	att	stora	ytor	används	för	parkering.	Bilarna	får	stort	
utrymme	i	området	och	fragmenterar	ytor	för	gående	och	potentiella	ytor	
för	möten	och	vistelse.

Samspel
Det	lilla	torget	erbjuder	en	möjlighet	att	slå	sig	ner	och	iaktta	förbipasserande	
eller	samtala	med	någon	annan.	Torget	är	dåligt	underhållet	och	inbjuder	
inte	 till	 att	 vistas	 där.	 Markbeläggningen	 och	 rötternas	 påverkan	 på	
torgytan	gör	att	det	är	svårt	för	personer	med	nedsatt	rörlighet	att	gå	på	
torgytan.	Det	är	oklart	hur	mycket	platsen	nyttjas.

Sandbäcksgården	har	potential	att	vara	en	plats	för	möten	då	den	har	en	
trevligt	 inramad	gårdsbildning.	En	stor	del	av	gårdsplanen	används	som	
bilparkering	vilket	gör	att	de	potentiella	mötena	och	samspelet	som	kan	
uppstå	är	begränsat	till	de	korta	promenaderna	mellan	butik,	pi eria	och	
bilen.
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Det	 samma	 gäller	 för	 området	 vid	 I A	 och	 Sandbäckskiosken.	 torna	
domineras	av	bilarna	och	inbjuder	inte	till	att	stanna	upp	och	mötas.	Det	
sociala	 samspel	 som	sker	är	 eventuella	möten	på	vägen	mellan	butiken	
och	bilen.

Vardagsliv
Aktiviteterna	 domineras	 av	 vardagsärenden.	 Det	 inns	 en	möjlighet	 att	
träffa	bekanta,	men	inget	inbjuder	till	att	uppehålla	sig	i	området	bortsett	
från	 det	 lilla	 torget.	 Att	 det	 inns	 en	 matbutik	 i	 tätorten	 underlättar	
vardagslivet	för	de	som	bor	i	Förslöv.	Aktiviteterna	i	området	sker	främst	
dagtid	men	pi erian	bidrar	till	vissa	aktiviteter	även	kvällstid.

Identitet
De	otydligt	avgränsade	ytorna,	den	tydliga	prioriteringen	av	ytor	till	bilar	
(parkeringar	och	körytor)	samt	eftersatt	underhåll	medför	att	platsen	har	
en	svag	identitet.	Området	är	främst	till	för	bilar,	inte	för	människor.

Torget	vid	fontänen	har	en	svag	identitet.	Torget	ligger	undanskymt	och	
det	saknar	sannolikt	namn.

Stora ytor där bilar prioriterats över gående och cyklister.

Eftersatt underhåll gör torgytan svår att röra sig på.
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Banken, Sandbäcksgården och ICA - Förslag och 
rekommendationer

Sammanhållen stad
För	att	minska	Vantingevägens	barriäreffekt	behövs	minst	en	trygg	passage	
över	den.	 assagen	placeras	förslagsvis	vid	Sandbäcksgården	då	den	där	
kan	 knytas	 till	 en	 be intlig	 cykelväg	 och	 knyta	 ihop	 centrumbildningen	
med	Förslövs	östra	delar	och	Bjärevallen.

En	annan	viktig	åtgärd	är	att	minska	körytorna.	Sandbäcksvägen	bör	kunna	
tas	bort	delvis	eller	i	sin	helhet	och	anslutningar	bör	istället	kunna	ordnas	
direkt	 från	Vantingevägen.	Detta	 frigör	ytor	 som	kan	användas	både	 för	
torg,	gång‐	och	cykelvägen	och	 för	 förtätning	med	nya	hus	 innehållande	
både	bostäder	och	handel.

Samspel
Torget	behöver	 rustas	upp	 för	 att	bli	 tillgängligt	och	 inbjudande.	Det	 är	
viktigt	att	det	är	 tydligt	att	platsen	är	offentlig	och	 till	 för	alla.	Gränden	
mot	 de	 intilliggande	 bostädernas	 gemensamma,	 halvprivata	 ytor	måste	
därför	tydliggöras.	För	att	människor	ska	röra	sig	över	torget	och	möten	
ska	möjliggöras	är	det	viktigt	att	torget	omges	av	målpunkter	att	röra	sig	
till.	Här	bör	det	 innas	handel	och	service.	Vid	en	översyn	av	torgytan	är	
det	även	gynnsamt	om	plats	skapas	för	viss	torghandel	som	kan	ge	liv	åt	
torget.

Även	Sandbäckgårdens	gårdsplan	har	stor	potential	att	bli	en	mötesplats	
där	människor	vistas	men	om	den	ska	kunna	bli	det	måste	hela	eller	delar	av	
ytan	befrias	från	bilparkeringar	och	istället	ställas	i	ordning	för	människor.	
Delar	av	ytan	skulle	exempelvis	kunna	användas	som	uteservering.

En	upprustning	av	torgytan	som	inbjuder	till	vistelse	samt	komplettering	
med	 exempelvis	 torghandel	 som	 lockar	 människor	 till	 området	 skapar	
ökade	förutsättningar	för	utökad	service	och	handel	i	området.
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Vardagsliv
En	 trygg	 passage	 över	 Vantingevägen	 samt	 ett	 mindre	 gaturum	 i	 en	
mänsklig	skala	gör	det	lättare	och	mer	attraktivt	att	röra	sig	i	området	till	
fots.	Det	i	sin	tur	ökar	tillgängligheten	för	människor	utan	bil	samt	skapar	
förutsättningar	för	vardagsmotion.

Identitet
Torget	behöver	lyftas	och	annonseras	tydligare	för	att	få	en	egen	identitet.		
latsen	behöver	ett	namn	och	en	funktion.

Torget har potetial att bli en trevlig mötesplats.

Gårdsplanen vid Sandbäcksgården skulle kunna bli en levande mötesplats .
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Järnvägsstationen - Analys

Sammanhållen stad
Järnvägsstationen	är	en	viktig	målpunkt	i	Förslöv.	Många	människor	rör	
sig	till	och	från	den	varje	dag	i	samband	med	arbetspendling	eller	resor	
på	 fritiden.	Stationen	upplevs	dock	 ligga	utanför	 tätorten	då	gång‐	och	
cykelvägen	 dit	 är	 lång,	 rak	 och	 omges	 av	 stora	 öppna	 ytor	 samt	 stora	
industribyggnader.	Då	sträckan	är	lång	och	utan	insyn	från	kringliggande	
bebyggelse	kan	den	trots	att	den	är	väl	upplyst	uppfattas	som	otrygg.

Mellan	Järnvägsstationen	och	Förslövs	centrala	delar	 inns	 lera	större	och	
mindre	arbetsgivare,	så	som	N 	Nilsson,	Lindab	och	delar	av	kommunens	
vård‐	och	omsorgsverksamhet	samt	hem	för	ensamkommande	ungdomar.

Bron	över	järnvägen	är	smal.	Järnvägen	och	väg	115	blir	därför	en	barriär	
för	att	ta	sig	vidare	till	havet	och	landskapet	väster	om	Förslöv.

Samspel
Stationen	är	välbesökt	och	många	människor	rör	sig	i	området.	Det	ger	
möjlighet	 till	 möten,	 både	 planerade	 och	 spontana,	 mellan	människor	
som	känner	varandra	men	också	mellan	människor	från	olika	grupper	i	
samhället.

Vardagsliv
Stationen	fyller	en	viktig	funktion	och	underlättar	vardagslivet,	speciellt	
för	de	som	bor	och	arbetar	i	olika	orter.

Intill	 stationen	 inns	 ett	 lertal	 stora	 arbetsplatser.	 Närheten	 mellan	
stationen	och	arbete	underlättar	vardagen	 för	många	och	möjliggör	en	
arbetspendling	med	kollektivtra ik.
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Identitet
Gångbron	mellan	perrongerna	ger	platsen	en	tydlig	identitet	och	signalerar	
områdets	funktion.

Gångbron ger platsen en tydlig identitet. Gång och cykelvägen mot stationen.
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Järnvägsstationen - Förslag och rekommendationer

Sammanhållen stad
För	 att	 minska	 det	 mentala	 avståndet	 mellan	 stationen	 och	 Förslövs	
centrala	delar	behövs	omväxling	längs	vägen.	Ett	område	med	bostäder	
och	 service	 söder	 om	 Vistorpsvägen	 skulle	 kunna	 erbjuda	 detta.	 Det	
medför	också	att	det	blir	mer	insyn	och	därigenom	tryggare	att	röra	sig	
längs	gång‐	och	cykelvägen.

Gång‐	och	cykelvägen	längs	Vistorpsvägen	bör	förlängas	över	järnvägen	
och	väg	105	för	att	skapa	en	förbindelse	mellan	Förslöv	och	havet.	Det	är	
viktigt	att	passagen	över	bron	utformas	på	ett	tryggt	sätt	för	gående	och	
cyklister.

Samspel
Om	stationen	kompletteras	med	ytterligare	 funktioner	som	exempelvis	
ett	 caf 	 ökar	 förutsättningarna	 för	 socialt	 samspel	 ytterligare	 och	
området	 kan	 bli	 ännu	 starkare	 i	 sin	 roll	 som	mötesplats.	 För	 att	 göra	
stationsområdet	mer	tillgängligt	för	alla	behövs	även	en	utökad	service,	
bland	annat	efterfrågas	en	offentlig	toalett.

Vardagsliv
Vardagen	kan	underlättas	ytterligare	med	kompletterande	 funktioner	 i	
närheten	av	stationen.	En	förskola	i	området	söder	om	Vistorpsvägen	är	
ett	exempel	på	detta.

En	utveckling	av	stationsområdet	och	kollektivtra iken	skapar	ännu	bättre	
förutsättningar	för	arbetsgivare	att	rekrytera	personal.	En	komplettering	
med	bostäder	i	stationsnära	läge	ökar	möjligheten	att	välja	Förslöv	som	
boendeort	och	arbeta	på	annan	ort	även	utan	tillgång	till	bil.

Blandstad	med	bostäder,	
omsorg	och	verksamheter

Torg	och	parkerings‐
yta	med	mänsklig	
skala

Gång‐	och	cykelväg

Vistorpsvägen

Stationen
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Identitet
I	 takt	 med	 att	 tätorten	 växer	 och	 bebyggelse	 uppförs	 söder	 om	
Vistorpsvägen	kommer	stationen	att	tydligare	bli	en	del	av	Förslövs	tätort.
Stationsområdet	är	idag	storskaligt	med	stora	öppna	parkeringsytor.	Ett	
sätta	att	 skapa	en	mer	mänsklig	 skala	och	bidra	 till	 ökad	 trivsel	och	en	
mjukare	identitet	är	att	plantera	ytterligare	träd	i	området.

Storskaliga öppna ytor vid stationen. Öppna ytor och stort gaturum på väg mot stationen.
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Gamla banvallen och Mölleån - Analys

Sammanhållen stad
Mercurivägen	 utgör	 ett	 viktigt	 stråk	 från	 Förslövs	 östra	 delar,	 via	
Mercurivägen	 till	 idrottsplatsen	 som	 är	 en	 målpunkt	 för	 många.	 Även	
Möllebäcken	är	ett	viktigt	stråk	som	är	mysigt	men	mörkt	och	kan	upplevas	
som	otryggt	under	kvällar	och	nätter.

Gång‐	och	cykelväg	 inns	 längs	en	del	av	Ljungbyholmsvägen	samt	 längs	
Mercurivägen.	 Gång‐	 och	 cykelvägen	 längs	 Mercurivägen	 knyter	 ihop	
Förslövs	östra	delar	med	de	västra	delarna	och	Bjärevallen.

Bjärevallen	 är	 med	 sin	 idrottsverksamhet	 en	 viktig	 målpunkt	 för	 både	
barn,	unga	och	vuxna.

Den	gamla	banvallen	har	tidigare	varit	en	stark	fysisk	barriär	då	tågtra iken	
gick	 genom	 samhället.	 Den	 är	 fortfarande	 en	mental	 barriär	 som	 delar	
Förslöv	 västra	 del	 från	 övriga	 tätorten.	 Den	 fysiska	 barriären	 är	 heller	
inte	 helt	 försvunnen	 även	 om	 tågtra iken	 lyttats	 och	 rälsen	 tagits	 bort.	
Det	beror	på	att	staketen	längs	spårområdet	fortfarande	 inns	kvar	längs	
sträckan	genom	tätorten.

Samspel
romenadstråket	 längs	 Möllebäcken	 möjliggör	 spontana	 möten	 mellan	
personer	som	rör	sig	längs	stråket.

Idag	 är	 det	 gamla	 spårområdet	 ett	 ingemansland	 utan	 aktivitet.	 Att	
staketen	 inns	kvar	medverkar	till	att	området	känns	ogästvänligt	och	det	
makadam	som	 inns	kvar	efter	spårsträckningen	kan	vara	svårt	att	gå	på.	
Intill	spårområdet,	på	gräsytan	direkt	öster	om	staketet	har	någon	skapat	
en	plats	för	spontanaktivitet.	Här	 inns	en	krocketbana	samt	klubbor	och	
klot	tillsammans	med	en	skylt	som	säger	 Krocket	för	alla .	En	trevlig	och	
inbjudande	plats,	det	är	dock	svårt	att	avgöra	hur	mycket	den	nyttjas.
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Bjärevallens	 verksamhet	 skapar	möjlighet	 för,	 främst	 planerade,	möten	
mellan	i	första	hand	personer	som	redan	känner	varandra.	Verksamheten	
är	 en	 viktig	 del	 i	 den	 sociala	 samvaron	 och	 skapar	 tillhörighet	 och	
engagemang.	Det	kan	dock	upplevas	 innas	en	tröskel	för	att	komma	in	i	
sammanhanget	 för	nyin lyttade	som	saknar	erfarenhet	av	 föreningslivet	
och	idrotten.

Vardagsliv
Stråket	 längs	 Mölleån	 erbjuder	 rekreation.	 Det	 grönstråket	 går	 genom	
tätorten	 vilket	 medför	 att	 många	 människor	 bor	 nära	 det	 och	 har	 lätt	
tillgång	till	det.	Möjligheten	till	rekreation	och	vardagsmotion	är	bra	för	
folkhälsan.

Det	 gamla	 spårområdet	 erbjuder	 idag	 inga	 mervärden	 för	 vardagslivet	
utan	utgör	mest	ett	område	som	passeras	på	väg	någon	annanstans.

Identitet
Det	gamla	 spårområdet	har	en	viktig	plats	 i	 Förslövs	historia	och	är	en	
bidragande	orsak	till	att	tätorten	ser	ut	som	den	gör	idag.	Det	 inns	dock	
ingenting	på	platsen,	utöver	några	större	träd,	som	visar	platsen	historia.

Bjärevallen	och	dess	verksamhet	är	mycket	viktig	för	områdets	och	hela	
Förslövs	identitet.

Krocket vid gamla spårområdet möjliggör spontan aktivitet.

Bjärevallen
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Gamla banvallen och Mölleån - Förslag och 
rekommendationer

Sammanhållen stad
En	 viktig	 del	 i	 att	 bygga	 ihop	 tätorten	 och	 få	 bort	 barriären	 är	 att	 ta	
bort	 staketen	 längs	 det	 gamla	 spårområdet	 och	 att	 använda	 platsen	 till	
någonting.	 Området	 är	 långt	 och	 smalt	 och	 skulle	 i	 vissa	 delar	 kunna	
förtätas	med	bostäder,	medan	andra	delar	kan	utvecklas	till	aktivitetsytor	
innehållande	exempelvis	lekplats,	pumptrackbana,	utegym,	skulpturpark	
eller	liknande.	

Stråket	längs	Möllebäcken	bör	kunna	förlängas	västerut	längs	bäcken	och	
skapa	ett	grönt	stråk	ända	till	stationen.

Samspel
Fler	 sittplatser	 och	 platsbildningar	 längs	 Möllebäcken	 kan	 öka	
attraktiviteten	att	röra	sig	längs	bäcken.	Det	inbjuder	även	till	att	stanna	
upp	och	dröja	sig	kvar	vid	dessa	platser.	Det	i	sin	tur	skapar	 ler	möjligheter	
till	möten	där	man	 antingen	kan	 interagera	med	 andra	människor	 eller	
bara	iaktta	andra	som	promenerar	längs	bäcken.

En	 plats	 för	 aktiviteter	 vid	 det	 gamla	 spårområdet	 skapar	 ett	 rum	 för	
möten	och	inbjuder	till	såväl	planerade	som	spontana	aktiviteter.

Vardagsliv
En	plats	vid	gamla	spårområdet	bör	utformas	på	ett	 sådant	sätt	att	den	
tillför	någonting	till	vardagslivet.	Beroende	på	innehåll	kan	den	bidra	med	
både	 rekreation	och	kultur.	Om	 innehållet	 är	 varierat	och	 lockar	många	
olika	grupper	av	människor	skapas	tillfällen	till	möten	mellan	exempelvis	
olika	åldersgrupper.

En	förlängning	av	stråket	längs	Möllebäcken	där	det	kopplas	samman	med	
övrig	grönstruktur	i	tätorten	samt	att	stråket	förstärks	med	 ler	sittplatser	
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ökar	möjligheten	till	vardagsrekreation.	Att	stråket	är	centralt	 i	 tätorten	
och	möjligheten	att	vila	längs	vägen	gör	att	även	de	personer	som	har	svårt	
att	gå	längre	sträckor	får	en	ökad	möjlighet	att	ta	sig	ut	i	naturen.

En	 utveckling	 av	Bjärevallen	 till	 ett	 aktivitetsområde	 som	kompletteras	
med	 spontanidrott,	 aktiviteter	 som	 kan	 utövas	 utan	 planering	 och	
medlemskap	i	föreningen,	minskar	tröskeln	för	att	börja	med	organiserad	
idrott.

Identitet
En	ny	plats	vid	gamla	spårområdet	ger	området	en	egen	identitet.	Eftersom	
området	har	en	viktig	historia	bör	platsens	utformning	knyta	an	till	den	
och	synliggöra	den.

Gång- och cykelväg längs Möllebäcken

Kvarvarande staket bidrar till att det gamla spårområdet fortfarande utgör en barriär.
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Förslöv som helhet - Analys

Sammanhållen stad
Förslöv	är	en	tätort	med	korta	avstånd	vilket	gynnar	gång‐	och	cykeltra ik.	
Tätorten	 är	 dock	 i	 hög	 grad	 anpassat	 för	 bilismen	 med	 stora	 gaturum	
och	stora	öppna	parkeringsplatser.	De	stora	gaturummen	och	de	otydliga	
rumsbildningarna	som	parkeringsytorna	skapar	bidrar	till	att	avstånden	
känns	längre	än	de	egentligen	är.	Det	uppmuntrar	biltra ik	istället	för	att	
röra	sig	till	fots	eller	med	cykel.

Tågstationen	 är	 en	 viktig	målpunkt	men	 upplevs	 ligga	 utanför	 tätorten	
trots	att	avståndet	från	Förslövs	centrala	delar	till	stationen	bara	är	en	dryg	
kilometer.	Detta	beror	framförallt	på	att	vägen	till	stationen	är	lång,	rak	och	
fattig	på	händelser.	Den	är	inte	inramad	av	bebyggelse	utan	gaturummet	är	
stort	och	öppet.	

Generellt	är	gaturummen	i	Förslöv	stora	och	de	rumsbildningar	som	 inns	
otydliga.	Det	gör	att	en	bilist	hinner	komma	ganska	långt	in	i	tätorten	innan	
gaturum	och	bebyggelse	förmedlar	en	tätortskänsla.

Samspel
Förslöv	 saknar	 tydligt	 centrum.	 Det	 behövs	 en	 eller	 lera	 platser	 för	
spontana	och	planerade	möten	där	människor	kan	umgås	eller	bara	titta	
på	andra	människor.	 I	 tätorten	 inns	tre	antydningar	till	platsbildningar 	
Hörnet	vid	skolan	i	korsningen	Margretetorpsvägen‐Bokesliden,	söder	om	
Galleri	 Hattlösa	 vid	 korsningen	 Vantingevägen‐Vistorpsvägen	 samt	 vid	
fontänen	strax	söder	om	korsningen	Mercurivägen‐Vantingevägen.	Ingen	
av	dessa	platser	fyller	behovet	av	en	centrumbildning.

Det	 inns	ett	 lertal	mindre	lekplatser	i	tätorten	med	varierad	standard	och	
innehåll	avseende	lekutrustning.	De	är	också	olika	inbjudande	för	föräldrar	
att	vistas	i	medan	barnen	leker.	Som	samhället	ser	ut	idag	nyttjas	ofta	de	
mindre	lekplatserna	i	låg	grad	och	då	fungerar	de	dåligt	som	mötesplatser.	

Många	barnfamiljer	väljer	istället	att	ta	sig	till	en	större	lekplats	även	om	
den	är	längre	från	hemmet.

I	tätorten	 inns	en	tydlig	prioritering	av	bilen	där	stora	ytor	tas	i	anspråk	
för	bilens	behov	genom	parallella	gator	och	stora	parkeringsytor.	Detta	
fragmenterar	och	isolerar	ytorna	för	fotgängare.

Vardagsliv
Det	 inns	 gott	 om	 service	 och	 handel	 i	 Förslöv.	 Den	 är	 dock	 utspridd,	
främst	 längs	 Vantingevägen.	 De	 förhållandevis	 korta	 avstånden	 gör	
vardagsservicen	 trots	 det	 är	 tillgänglig	 för	 de	 lesta.	 Den	 utspridda	
strukturen	medför	att	om	mer	än	ett	ärende	ska	uträttas	är	det	många	
gånger	lättare	att	välja	bilen	än	att	gå	eller	cykla.

Närheten	 till	 vardagsservice	 och	 tillgången	 till	 kollektivtra ik	 gör	 det	
möjligt	att	bo	i	Förslöv	även	utan	tillgång	till	bil.

Identitet
Förslöv	har	en	stark	identitet.	En	viktig	del	av	identiteten	är	utbudet	av	
service	i	orten.	Många	förslövsbor	uttrycker	en	stolthet	över	sin	ort	och	
Förslöv	benämns	som	 Den	lilla	orten	som	har	allt .

Lekplats med bra utbud av lekredskap men som saknar kvaliteter för att locka till att vistas på 
platsen en längre stund.
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Förslöv som helhet - Förslag och rekommendationer

Sammanhållen stad
De	 stora	 gaturummen	 och	 parallella	 gatorna	 ger	 möjlighet	 att	 förtäta	
orten.	En	förtätning	bidrar	till	att	bygga	ihop	tätorten	och	minska	upplevda	
avstånd.	

Ny	bebyggelse	mellan	Vistorpsvägen	och	Möllebäcken	gör	att	det	upplevda	
avståndet	till	stationen	minskar	och	gör	stationen	till	en	tydligare	del	av	
Förslöv.

Samspel
Förslöv	 behöver	 tydliga	 centrumbildningar	 som	 kan	 fungera	 som	
mötesplatser.	 Genom	 att	 stärka	 de	 be intliga	 antydningarna	 till	
platsbildningar	och	göra	dem	inbjudande	att	stanna	till	på	och	vistas	på	
skapas	 förutsättning	 för	möten.	 När	 ler	människor	 samlas	 på	 en	 plats	
skapas	 också	 underlag	 för	 utökad	 service	 runt	 platsen	 vilket	 i	 sin	 tur	
attraherar	 ler	människor.

En	 större	 lekplats	 någonstans	 i	 tätorten,	 med	 mysig	 miljö	 att	 vistas	 i,	
skulle	bli	en	attraktiv	mötesplats	för	barnfamiljer.	Om	den	möbleras	med	
lekutrustning	anpassad	till	 lera	olika	åldersgrupper	gynnas	möten	mellan	
barn	och	ungdomar	i	olika	åldrar.

Vardagsliv
Det	mentala	avståndet	till	stationen	behöver	förkortas	för	att	uppmuntra	
ler	att	gå	eller	cykla	till	stationen	och	för	att	göra	tåget	till	ett	ännu	starkare	
alternativ	till	bilen.	Det	görs	 lättast	genom	att	 tillföra	ny	bebyggelse	och	
genom	den	 ler	människor	och	 ler	rörelser	längs	Vistorpsvägen.	I	takt	med	
att	 ler	använder	tåget	ökar	underlaget	för	 ler	avgångar	vilket	ytterligare	
underlättar	vardagen	och	minskar	bilberoendet.

Det	stora	utbudet	av	handel	och	service	i	Förslöv	är	viktigt	för	möjligheten	
att	enkelt	kunna	utföra	vardagsärenden.	Underlaget	för	handel	och	service	

kan	stärkas	genom	att	Förslöv	förtätas	och	att	 ler	får	möjlighet	att	 lytta	
till	tätorten.

Identitet
För	att	stärka	Förslövs	identitet	som	 den	lilla	orten	som	har	allt 	krävs	att	
service	och	kollektivtra ik	 inns	kvar	på	orten.	Servicen	skulle	även	kunna	
förstärkas	 ytterligare	 med	 funktioner	 som	 idag	 saknas	 och	 genom	 att	
skapa	platser	för	människor	att	umgås.	För	att	servicen	ska	kunna	 innas	
kvar	och	utvecklas	krävs	ett	stabilt	och	allra	helst	ökande	underlag.	Detta	
kan	tillgodoses	genom	förtätning	och	utbyggnad	av	tätorten.	Det	är	dock	
viktigt	att	utbyggnaden	inte	sker	för	fort.	Om	en	liten	ort	växer	för	fort	kan	
det	i	sig	bidra	till	att	ortens	identitet	förloras.

Det	är	också	viktigt	för	Förslövs	identitet	att	offentliga	platser	är	vårdade	
och	väl	omhändertagna.

Heberleins service bidrar till Förslövs identitet.
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3. KONSEKVENSER
Del	 3	 av	 den	 sociala	 konsekvensanalysen	 innehåller	 beskrivningar	
av	 de	 sociala	 konsekvenser	 som	 kan	 förväntas	 om	 förslagen	 i	
inriktningsdokumentet	 genomförs.	 Beskrivningen	 delas	 in	 i	 aspekterna	
Sammanhållen	stad,	Samspel,	Vardagsliv	och	Identitet.	Del	3	utgår	från	de	
förslag	som	formuleras	i	inriktningsdokument	för	Förslöv.

Sammanhållen stad - konsekvenser
I	en	sammanhållen	stad	 inns	goda	förutsättningar	för	att	människor	från	
olika	sociala	grupper	och	med	olika	ärenden	ser	varandra	och	möts	i	det	
vardagliga	 livet.	Den	 fysiska	miljön	hjälper	 till	att	motverka	segregation,	
överbrygga	barriärer,	stärka	stråk	och	skapa	rumsliga	sammanhang.	Nedan	
bedöms	konsekvenser	av	såväl	mål	som	förslag	i	inriktningsdokumentet.

Målens sociala konsekvenser
Utveckling av orten ska ske genom förtätning, stationsnära byggande 
samt centrumnära byggande.
Boendeformer som saknas ska prioriteras
Det ska innas attraktiva och tillgängliga bostäder i tätorten
Målen	innebär	 ler	kompletterande	boendeformer	och	ökar	variationen	i	
upplåtelseformerna,	vilket	kan	öka	möjligheten	för	människor	med	olika	
bakgrund	att	mötas	i	sin	bostadsmiljö.	Målet	kan	förbättra	möjligheten	för	
dem	som	idag	har	svårast	att	få	tag	på	bostad,	som	unga	och	människor	
med	låga	inkomster.

Gång- och cykel ska prioriteras
Knutpunkter binds samman  på ett tryggt och säkert sätt för 
fotgängare och cyklister
Målet	leder	till	att	be intliga	stråk	stärks	och	skapar	förutsättningar	för	nya	
befolkade	stråk	vilket	kan	minska	effekten	av	be intliga	barriärer.

Tätorten ska ha tillräckligt stort utbud av handel, utbildning, service 
och omsorg

Det ska innas meningsfulla fritidsaktiviteter för alla
Målet	gör	att	människor	med	olika	ärenden	möts.

Skapa en sammanhängande och tillgänglig grön- och blåstruktur i 
kombination samt stråk för rekreation och aktivitet 
Målet	 stärker	de	 rekreativa	 stråken,	 vilka	 korsar	 och	kombineras	med	
andra	stråk	och	skapar	förutsättningar	för	människor	med	olika	ärenden	
att	mötas.

Förslagens sociala konsekvenser
Förtätning
En	förtätning	av	Förslöv	medför	att	mentala	avstånd	kortas.	Det	blir	mer	
lockande	att	gå	eller	cykla	istället	för	att	köra	bil.	Nya	bostadsområden	
fyller	 luckor	 i	 tätorten	 och	 förstärker	 Förslövs	 sammanhållna,	 runda	
struktur	med	korta	avstånd.

Om	gaturummen	kan	minskas	 skapas	 tydligare	 rumsliga	 sammanhang	
vilket	gör	det	tryggare	och	trevligare	att	röra	sig	till	fots	och	med	cykel	i	
tätorten.

Gång och cykel
Den	 föreslagna	 utbyggnaden	 av	 gång‐	 och	 cykelvägarna	 till	 de	
kringliggande	 byarna	 knyter	 dessa	 närmare	 tätorten	 och	 tätorten	
närmare	havet.

Barriärer
Förslaget	 att	 utveckla	 det	 gamla	 spårområdet	 med	 aktivitetsytor,	
grönstråk	och	gång‐	och	cykelväg	samt	delvis	nya	bostäder	medför	att	en	
mental	barriär	byggs	bort.	Förslövs	östa	och	västra	delar	byggs	ihop	till	
en	sammanhängande	tätort.

En	utveckling	av	verksamhetsområden	väster	om	järnvägen	kan	innebära	
att	järnvägen	och	väg	105	blir	en	barriär	mellan	områdena	och	resten	av	
Förslöv.
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Samspel - konsekvenser
Stadsmiljöns	förutsättningar	att	främja	möten	är	beroende	av	tydliga	och	
välkomnande	offentliga	platser	 i	 anslutning	 till	de	 stråk	 som	människor	
rör	 sig	 längs.	 För	 att	 platsen	 ska	 kännas	 trygg	 är	 det	 viktigt	 med	 god	
överblickbarhet	och	orienterbarhet.	Nedan	bedöms	konsekvenser	av	såväl	
mål	som	förslag	i	inriktningsdokumentet.

Målens sociala konsekvenser
Utveckling av orten ska ske genom förtätning, stationsnära byggande 
samt centrumnära byggande.
Målet	 innebär	 en	 ökad	 koncentration	 av	 människor,	 vilket	 i	 sig	 ökar	
möjligheten	 för	 spontana	 möten.	 Förtätning	 kan	 också	 hjälpa	 till	 att	
förtydliga	 uppdelningen	 mellan	 privata	 ytor	 och	 offentliga	 platser	 och	
stärka	platser	för	möten.

Gång- och cykel ska prioriteras
Målet	innebär	tydligare	stråk	för	fotgängare,	vilket	ger	goda	förutsättningar	
för	befolkade	platser	 i	anslutning	till	stråken.	Nya	platser	 för	möten	bör	
planeras	där	folk	rör	sig.

Utveckla ett tydligt centrum
Utveckla mötesplatser för alla
Målen	innebär	att	nya	platser	skapas	och	be intliga	platser	utvecklas	för	
att	öka	möjligheten	till	planerade	och	oplanerade	möten	mellan	människor	
inom	en	social	grupp	samt	mellan	människor	från	olika	grupper.

Målpunkterna ska bindas samman på ett tryggt och säkert sätt för 
fotgängare och cyklister
Målet	kan	stärka	platser	där	stråk	möts,	dit	kollektivtra ik	anländer,	där	
cyklar	parkeras	och	skapa	nya	möjligheter	till	möten.

Skapa en sammanhängande och tillgänglig grön- och blåstruktur i 
kombination samt stråk för rekreation och aktivitet 
Målet	 stärker	 de	 rekreativa	 stråken,	 vilka	 korsar	 och	 kombineras	 med	

andra	stråk	och	skapar	förutsättningar	för	människor	med	olika	ärenden	
att	mötas.

Tätorten ska vara välkomnande för gäster och invånare
Målet	stärker	ambitionen	att	skapa	mötesplatser	som	är	tydligt	offentliga	
och	som	kan	användas	på	många	olika	sätt	av	olika	människor.

Förslagens sociala konsekvenser
Aktivitetsområden
Den	föreslagna	utvecklingen	av	Bjärevallen	till	ett	aktivitetsområde	som	
kompletteras	med	spontanidrott,	det	vill	säga	aktiviteter	som	kan	utövas	
utan	 planering	 och	 medlemskap	 i	 föreningen,	 minskar	 tröskeln	 för	 att	
börja	med	organiserad	idrott.

Förslaget	att	utveckla	en	plats	för	aktiviteter	vid	det	gamla	spårområdet	
skapar	ett	rum	för	möten	och	inbjuder	till	såväl	planerade	som	spontana	
aktiviteter.	Det	 ökar	möjligheten	 för	människor	med	olika	 intressen	 att	
mötas.	

Centrumbildningar
De	föreslagna	centrumbildningarna	bidrar	till	att	skapa	attraktiva	rum	för	
vistelse.	De	ökar	förutsättningarna	för	människor	att	mötas,	både	planerat	
och	 spontant	 och	 ökar	 sannolikheten	 att	 träffa	 personer	 som	man	 inte	
redan	känner.	

Förtätning
Den	 föreslagna	 förtätningen	 i	 form	 av	 blandstad,	 innehållande	 både	
bostäder,	förskola,	gruppboende	och	service	ger	goda	förutsättningar	för	
integration	och	kan	bidra	till	aktivitet	i	området	stora	delar	av	dygnet,	alla	
dagar	i	veckan.
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Vardagsliv - konsekvenser
Hur	 attraktiv	 och	 hållbar	 en	 stad	 är	 avgörs	 av	 hur	 människor	 faktiskt	
använder	den.	En	god	stadsmiljö	underlättar	vardagslivets	återkommande	
ärenden	 eftersom	 det	 är	 nära	 till	 olika	 funktioner	 och	 att	 det	 går	 att	
kombinera	både	fritidsaktiviteter	och	nödvändiga	sysslor.	Nedan	bedöms	
konsekvenser	av	såväl	mål	som	förslag	i	inriktningsdokumentet.

Målens sociala konsekvenser
Utveckling av orten ska ske genom förtätning, stationsnära byggande 
samt centrumnära byggande.
Målet	möjliggör	 en	 ökad	 koncentration	 av	 butiker	 och	 en	 större	 närhet	
mellan	boende	och	butiker	och	därmed	ett	enklare	vardagsliv.

Tätortens grönytor ska vara sammanhängande, tillföra 
ekosystemtjänster och främja folkhälsa
Målet	 ökar	 möjligheten	 till	 rekreation	 i	 vardagen	 och	 förbättrar	 barns	
tillgång	till	grönska	och	lek.

Gång- och cykel ska prioriteras
Målpunkterna ska bindas samman på ett tryggt och säkert sätt för 
fotgängare och cyklister
Målen	skapar	möjlighet	 till	möten	och	sociala	kvaliteter	 i	 samband	med	
vardagens	alla	ärenden.	De	bidrar	till	att	öka	möjligheten	för	barn,	unga	
och	 andra	 utan	 tillgång	 till	 bil,	 att	 ta	 sig	 till	 och	 från	 skola,	 arbete	 och	
fritidsaktiviteter	 på	 ett	 självständigt	 sätt.	 För	 att	 vardagen	 ska	 kunna	
fungera	för	alla	är	det	viktigt	att	också	hitta	smarta	kombinationer	för	den	
som	behöver	använda	bil.

Bostadsbyggande ska prioriteras i kollektivtra iknära lägen
De goda pendlingsmöjligheterna ska tas till vara
Målen	 stärker	 hållplatsers	 funktion	 som	 viktiga	 mötesplatser	 och	
utgångspunkter	för	vardagens	ärenden	och	aktiviteter.	De	ger	möjlighet	att	
arbetspendla	och	ta	sig	till	och	från	aktiviteter	på	annan	ort	även	utan	bil.

Tätorten ska ha tillräckligt stort utbud av handel, utbildning, service 
och omsorg
Målet	är	nödvändigt	för	att	på	sikt	bibehålla	ett	tillräckligt	utbud	inom	
handel	och	service,	vilket	är	en	förutsättning	för	ett	fungerande	vardagsliv.	
Målet	stärks	i	kombination	med	målet	om	förtätning,	samtidigt	som	det	
är	svårt	för	kommunen	att	bidra	till	måluppfyllelsen	om	man	inte	själv	
äger	lokaler	för	handel	och	service.

Det ska innas meningsfulla fritidsaktiviteter för alla
Målet	skapar	förutsättningar	för	ett	ökat	utbud	av	planerade	aktiviteter	
och	 kan	 samtidigt	 stärka	 det	 ideella	 engagemanget	 i	 kultur‐	 och	
föreningslivet.	 Målet	 kan	 till	 en	 del	 uppfyllas	 genom	 en	 satsning	 på	
goda	platser	för	möten	där	det	 inns	möjlighet	för	aktiviteter	att	uppstå	
spontant.

Förslagens sociala konsekvenser
Förtätning
Föreslagen	förtätning	och	utbyggnad	nära	station	och	centrumbildningar	
ger	 både	 en	 ökad	 koncentration	 av	 bebyggelsen	 och	 en	 ökad	
funktionsblandning,	vilket	 förbättrar	 förutsättningarna	för	samordning	
av	vardagens	alla	aktiviteter.

Gång och cykel
Den	 föreslagna	 utbyggnaden	 av	 gång‐	 och	 cykelbanor	 underlättar	
vardagen	 för	många,	 inte	minst	 för	 barn	 och	 ungdomar	 som	 inte	 har	
tillgång	till	bil	och	som	inte	ska	behöva	vara	beroende	av	vuxna	för	att	ta	
sig	till	skola	och	fritidsaktiviteter.

Grönstråk
Den	 föreslagna	 utvecklingen	 av	 grönstrukturen	 ökar	 tillgången	 till	
naturen	och	ökar	förutsättningarna	för	vardagsmotion	och	rekreation.
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Samrådshandling 2017-02-16
Inriktningsdokument Förslöv tätort

Identitet - konsekvenser
Ett	områdes	identitet	påverkar	de	människor	som	bor	och	verkar	där.	En	
omsorgsfullt	gestaltad	miljö	som	knyter	an	till	sin	historia	och	omgivning	
kan	 betyda	mycket	 för	 känslan	 av	 stolthet	 och	 tillhörighet.	 Den	 fysiska	
karaktären	påverkar	också	hur	människor	agerar	och	trivs	och	är	av	stor	
betydelse	för	ett	områdes	framtida	utvecklingsmöjligheter.	Nedan	bedöms	
konsekvenser	av	såväl	mål	som	förslag	i	inriktningsdokumentet.

Målens sociala konsekvenser
Utveckling av orten ska ske genom förtätning, stationsnära byggande 
samt centrumnära byggande.
Målet	innebär	en	möjlighet	att	utveckla	och	förtydliga	be intliga	kvaliteter	
och	 stärka	 områdets	 karaktär.	 Det	 innebär	 också	 en	 risk	 att	 platser	
försvinner	 och	 att	 karaktärer	 förvanskas,	 vilket	 i	 sin	 tur	 kan	 leda	 till	
förändrade	möjligheter	för	möten	och	trivsel	i	ett	område.	

Skapa en sammanhängande och tillgänglig grön- och blåstruktur i 
kombination samt stråk för rekreation och aktivitet 
Målet	förmedlar	att	grönområden	inne	i	Förslöv	och	kringliggande	natur	
är	viktiga	för	ortens	identitet,	vilket	innebär	att	de	bör	utformas	och	skötas	
därefter.

Tätorten ska ha tillräckligt stort utbud av handel, utbildning, service 
och omsorg
Målet	är	viktigt	 för	Förslövs	 identitet	 som	 den	 lilla	orten	som	har	allt .	
Det	 är	 dock	 svårt	 för	 kommunen	 att	 bidra	 till	måluppfyllelsen	 om	man	
inte	själv	äger	lokaler	för	handel	och	service.	Kommunen	driver	inte	heller	
handel	och	likande	verksamheter.

Utveckla tydliga centrum
Utveckla mötesplatser för alla
entrumbildningar	och	mötesplatser	 som	kompletterar	varandra	bidrar	
till	att	ge	orten	en	tydligare	identitet	då	det	bidrar	till	att	stärka	det	sociala	
livet	på	platsen.

Tätorten ska vara välkomnande för gäster och invånare
Målet	kan	tolkas	som	att	utformning	och	omhändertagande	av	offentliga	
ytor,	 både	 viktiga	 stråk	 och	 platser	 för	 möten,	 ska	 prioriteras	 så	 att	
dessa	ytor	uppfattas	som	trygga	och	välkomnande.	Det	är	dock	svårt	för	
kommunen	 att	 bidra	 till	måluppfyllelsen	 i	 de	 fall	 det	 gäller	 platser	 där	
kommunen	inte	är	huvudman.

Förslagens sociala konsekvenser
Centrumbildningar
De	 föreslagna	 centrumbildningarna	 kan	 bidra	 med	 en	 funktion	 som	
idag	saknas	i	Förslöv,	offentliga	mötesplatser,	och	på	så	sätt	stärka	både	
platsernas	och	hela	Förslövs	identitet.

Gamla spårområdet
Den	föreslagna	utvecklingen	av	det	gamla	spårområdet	innebär	att	platsen	
får	en	helt	ny	identitet.	Från	att	ha	varit	en	barriär	och	ett	ingenmansland	
blir	platsen	en	social	mötesplats	med	möjlighet	till	spontana	aktiviteter.	
Det	är	dock	viktigt	att	ta	tillvara	på	och	lyfta	fram	platsens	histora	och	den	
nyckelroll	järnvägen	spelat	i	Förslövs	historia.

Utbyggnad
Förslagen	innebär	en	kraftig	utbyggnad	av	Förslöv.	Att	det	 inns	bostäder	
för	 nya	 invånare	 är	 viktigt	 för	 tätortens	 utveckling,	 men	 det	 är	 också	
viktigt	 att	utbyggnaden	 sker	 i	 en	 lagom	 takt.	Om	Förslöv	växer	 för	 fort	
riskerar	identiteten	att	påverkas	negativt	och	de	som	bor	i	tätorten	kan	
uppleva	att	de	inte	längre	känner	igen	sin	ort.
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Måluppfyllelse: Inriktningsdokument för Förslöv
Mål antagna av kommunfullmäktige , vilka kan antas påverkas av planläggningen

Vision
Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar

Förebild

År 2030 är Båstads kommun en förebild för 
ett friskt liv och hållbart entreprenörskap. 
Kommunen attraherar de människor som 

vill värna det sunda livet och utveckla 
kunskap, kultur och affärer. 
Varumärket Båstad står djupt rotat i 
idrotten, upplevelsen och investeringsviljan. 
Genom att välkomna nya idéer, utveckling 
och nya människor skapas förutsättningar 
för den lilla kommunens framtid; för alla 
som vill något.

x

En tydlig kommunal 
viljeinriktning underlättar för 
entreprenörer. Satsningar på 
en sammanhängande 
grönstruktur samt en 
prioritering av gång‐ och 
cykeltrafik ger förutsättningar 
för ett friskt och sunt liv. 
Utveckling av aktivitetsområdet 
vid Bjärevallen möjliggör 
utveckling av idrotten och 
aktuvutetsområdet vid gamla 
spårområdet skapar rum för 
idrott och kultur.

Attraktion

Båstads kommun attraherar genom 

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

x

Satsningar på gång‐, cykel och 
kollektivtrafik samt bebyggelse 
med hög exploateringsgrad i 
kollektivtrafiknära lägen gynnar 
det hållbara livet och bevarar 
miljö och naturvärden. Det är 
också positivt för människans 
lika värde då det är 
transportmedel som klassas 
som jämlika då fler har tillgång 
till dem än till bil. 
Under arbetet med 
inriktningsdokumentet har 
invånare och verksamma i 
Förslöv bjudits in att delt och 
påverka Förslövs utveckling.

Mod

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

x

Inriktningsdokumentet innebär 
ett aktivt val och en prioritering 
av kollektivtrafiknära och 
centrumnära bebyggelse samt 
proiritering av gång‐ och 
cykeltrafik.
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Fullmäktigemål
Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar

1. Båstads kommun är attraktiv att leva, bo
och verka i

x

Fler bostäder i Förslöv, 
tillvaratar stationsnära lägen, 
ökat befolkningsunderlag ger 
underlag för bevarad och 
utvecklad service

2. Båstads kommun är välkomnande,
professionell och tydlig x

Tydliggör kommunens mål och 
ambitioner

3. Båstads kommun är i ekonomisk balans

x

Genomförandet måste ske 
etappvis, anpassat till 
kommunens budget och 
tillsammans med andra 
aktörer.

Delmål
Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar

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

Visar att utrymme finns för 
utveckling av skola och förskola

2.Båstads kommun ska vara en av Sveriges
10 bästa kommuner inom vård och omsorg x

Pekar ut utvecklingsmöjligheter 
för skola och förskola

3.Båstads kommun ska vara en av Sveriges
50 bästa näringslivskommuner enligt SKL
och Svenskt näringslivs ranking

x

Tydlig viljeinriktning för 
utvecklingsområden för 
verksamheter

4.Båstads kommun ska vara en av Sveriges
10 bästa miljökommuner

x

Prioritering av gång‐ och 
cykeltrafik, nyttjande av 
kollektivtrafiknära lägen, 
dagvattenhantering

5.Båstads kommun ska vara en av Sveriges
10 bästa kommuner inom trygghet och
folkhälsa x

Gång‐ och cykelvägar, 
grönstråk bidrar till ökad 
tillgänglighet och därigenom 

förbättrad folkhälsa.

6. Båstads kommun ska främja allas
möjligheter till kulturupplevelser året runt

x

Utveckling av offentliga platser, 
möjlighet att kombinera 
grönstråk och kulturstråk i 
gamla spårområdet

Kulturprogram för Båstads kommun 2015-2025
Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar

Det lokala kulturarvet vårdas och brukas 
samt är tillgängligt och synligt.

x

Skapandet av ett 
aktivitetsområde på gamla 
spårområdet kan lyfta och 
synliggöra Förslövs historia

Kulturmiljöaspekter, konstnärlig kvalitet och 
estetiska värden är tongivande vid val av 
formgivning och material i den fysiska 
planeringen. x

Detta regleras i 
detaljplaneprocessen
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Det finns offentliga mötesplatser för 
kulturella aktiviteter där människor kan 
mötas över språk‐, generations‐ och 
kulturgränser samt delta i kulturlivet.

x

Nya offentliga platser skapas 
och utvecklas

Ett rikt utbud av kulturaktiviteter ger 
möjlighet till delaktighet i kulturlivet genom 

upplevelser, förmedling och eget skapande.
x

Planeringen skapar 
förutsättningar för detta men 
kan ej skapa själva aktiviteten

Energiprogram 2014-2020 för Båstads kommun
Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar

7. Energieffektiva transportmöjligheter väljs.
x

Gynnar gång‐ cykel‐ och 
kollektivtrafik

10. Initiativ till etablering av förnybar 
energiproduktion ses som positivt i 
områden som utpekas av översiktsplan eller 
andra politiska program (exempelvis 
vindkraftsprogram eller 
inriktningsdokument).

x

Dokumentet redogör för 
möjligheten att utnyttja 
solenergi

11. Användningen av energi från åkermark, 
skogsmark, sol‐, vind‐ och vågkraft främjas 
aktivt.

x
Dokumentet redogör för 
möjligheten att utnyttja 
solenergi

Skol- och utbildningsprogram 2014-2021 för Båstads kommun
Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar

Alla barn 1‐5 år med rätt till förskola enligt 
skollagen, får tillgång till en verksamhet som 

genomförs i grupper med ett årsgenomsnitt 
på max 15 barn.

x

Pekar ut möjlighet för 
utveckling av 
förskoleverksamheten

Lokaler och utemiljö är väl underhållna, 
miljöanpassade och utformade för att kunna 
genomföra utbildning och aktiviteter i en 
trygg, säker och stimulerande lärandemiljö.

x

Åtgärder för att komplettera 
utbudet av aktiviteter på 
skolgården 

Program för folkhälsa, trygghet och säkerhet 2013-2020
Gemenskap och delaktighet Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar
Främja sociala mötesplatser för olika 
åldersgrupper

x

Utveckling av 
centrumbildningar och 
aktivitetsområden

Skapa bättre tillgänglighet för 
funktionsnedsatta för att främja socialt 
deltagande

x

Centrumbildningar, satsningar 
på gång, och cykelbanor. 
Utformningen av offentliga 
platser är viktig och hanteras i 
detalj i samband med 
projektering

Främja föreningslivet
x

Utveckling av 
aktivitetsområden, scen på 
skolgården

I samhällsplaneringen ta hänsyn till att 
miljöer ska främja delaktighet och 
gemenskap samt vara tillgängliga för alla, 
främst med tanke på barn, äldres och 
funktionsnedsattas behov

x

Utveckling av 
centrumbildningar och 
aktivitetsområden

Utöka kollektivtrafiken för att främja 
möjligheten till socialt deltagande. x

Fler boende i Förslöv ökar 
underlaget för kollektivtrafik
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Trygga, säkra bostäder och miljöer Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar
Färre bostadsinbrott

x

Blandstad med 
funktionsblandning inom 

kvarter/områden ger en 
närvaro och social kontroll hela 
dygnet

Minska antalet tillfällen till brott

x

Blandstad med 
funktionsblandning inom 

kvarter/områden ger en 
närvaro och social kontroll hela 
dygnet

I samhällsplaneringen ta hänsyn till att 
miljöer ska vara trygga och säkra.

x

Satsningar på trygga passager 
över bilvägar. Ny infart till 
Bjärevallen minskar biltrafiken i 
befintliga villakvarter.

Socioekonomiska förutsättningar Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar
Sträva efter att alla kommuninvånare har en 
jämlik hälsa

x

Tillgänglighet till grönområden 
vilket ger förutsättningar för 
bättre folkhälsa.

Minska ohälsotalen

x

Förutsättningar för ökad gång 
och cykling. Vardagsmotion ger 
ökad hälsa. Satsningar på 
spontanidrott och aktiviteter.

Psykosocial hälsa Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar
Skapa förutsättningar för en god psykosocial 
uppväxt och utveckling för alla barn i 
Båstads kommun x

Tillgång till aktiviteter, natur 
och mötesplatser. Satsningar 
på gång‐ och cykel till 
kringliggande byar ökar barn 
och ungas självständighet

Goda levnadsvanor Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar
Öka andelen kommuninvånare som är 
fysiskt aktiva enligt rekommenderad 
hälsofrämjande nivå

x
Gång‐ och cykelvägar, 
grönstråk, aktivitetsområden

Förbättra möjligheterna till aktiva 
transporter. Det ska vara enkelt, säkert och 
inbjudande att cykla eller gå, hela eller delar 
av vardagstransporterna. I 
samhällsplaneringen ska även hänsyn tas till 
att miljöer ska inbjuda till vardagsmotion 
och lek

x

Gång‐ och cykelvägar, 
grönstråk, aktivitetsområden

Vård- och omsorgsprogram 2013-2020
Vård‐ och omsorgstagare Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar
som yngre och med funktionsnedsättning 
bereds möjlighet till en adekvat och 
meningsfull sysselsättning/daglig 
verksamhet och ett självständigt liv.

x

Plats för gruppboende nära 
stationen ger tillgänglighet till 
offentliga mötesplatser och 
aktivitet.
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Boende och närmiljö Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar
medverka till att vård‐ och omsorgstagare 
kan bo kvar i ordinärt boende med 
bibehållen livskvalitet.

x
Förtätning, breddat utbud av 
boendeformer

planera utemiljö, bostäder, 
kommunikationer, offentliga mötesplatser 
och lokaler så att de är tillgängliga.

x

Förtätning, kollektivtrafiknära, 
grönstråk, centrumbildningar

efter aktuellt behov planera och anpassa 
vård‐ och omsorgsboende med tillhörande 
övriga lokaler så att de är väl anpassade och 
bidrar till en modern vård‐ och 
omsorgsverksamhet med kvalitet.

x

Äldreboende, gruppboendet 
och trygghetsboende

utreda och planera för utbyggnad av vård‐ 
och omsorgsboende i kommunens södra 
del.

x
Äldreboende, gruppboendet 
och trygghetsboende

utveckla, bygga alternativt iordningställa 
ändamålsenliga bostäder för personer med 
funktionsnedsättning som omfattas av LSS 
och som har ansökt om och beviljats ett 
boende enligt LSS.

x

Gruppboende föreslås nära 
stationen

efter behov planera, iordningställa 
alternativt bygga trygghetsbostäder för 
äldre kommuninvånare i samtliga 
kommundelar. Kan inte detta ske genom 

bostadsföretag på marknaden säkerställs 
detta genom ägardirektiv till Båstadhem.

x

Föreslås nära äldreboendet

uppmuntra entreprenörer till att bygga 
seniorbostäder där efterfrågan finns och på 
platser där eventuellt stöd kan samordnas 
med andra vård‐ och omsorgsresurser samt 
övrig allmän service.

x

Berörs ej av 
Inriktningsdokument för 
Förslöv

bevaka utvecklingen av 
färdtjänst/kollektivtrafik och 
infrastrukturfrågor för att främja 
tillgänglighet och möjligheten till anpassade 
och goda allmänna kommunikationer.

x

Bostäder i kollektivtrafiknära 
områden

Miljöprogram för Båstads kommun 2012-2020
Vatten Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar
1. Grundvatten av god kvalitet. 
Grundvattnets kvalitet ska vara anpassad till 
respektive användningsområde som t.ex. 
dricksvatten och bevattning samt bidra till 
en god livsmiljö för växter och djur i sjöar 
och vattendrag.

x

Detaljutformning och behov av 
åtgärder studeras och regleras i 
samband med detaljplan

4. Hantering av dagvatten för att minimera 
utrinningen av skadliga ämnen i 
vattenförekomster. Hanteringen bör göras 
utan att detta har en negativ inverkan på 
människors hälsa och förutsättningar för 
biologisk mångfald.

x

Ytor för dagvattenhantering 
föreslås
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5. Skyddszoner kring vattendrag och sjöar
för att förhindra bortspolning av
näringsämnen, minimera erosion och
förhindra övergödning. Skyddszoner ska
finnas runt vattendrag och sjöar för att
minska läckaget av gödande ämnen. Detta
kommer i längden att leda till friskare vatten
och ett friskare hav.

x

Ej aktuellt i 
Inriktningsdokument för 
Förslöv

6. Arbeta för en levande kust och ett
levande hav. Våra hav ska ha en långsiktigt
hållbar produktionsförmåga och den
biologiska mångfalden ska bevaras och
hänsyn ska tas till kulturarvet. Båstads
kommuns kust ska ha en hög grad av
biologisk mångfald, upplevelsevärden samt
natur‐ och kulturvärden. Kommersiell
näring, rekreation och annat nyttjande av
hav och kust ska bedrivas så att en hållbar
utveckling främjas. Särskilt värdefulla
områden ska skyddas mot ingrepp och
andra störningar. Detta ska ske i samråd
med andra kommuner och ha
Laholmsbukten och Skälderviken som
fokusområden. Det innebär att det ska vara
godkänt badvatten året runt och att
störningar från trafik på vattnet ska vara
försumbara inom särskilt känsliga och
utpekade kustområden.

x

Ej aktuellt i 
Inriktningsdokument för 
Förslöv

7. Förorening av mark‐, yt‐ och grundvatten
ska minimeras. Halterna av
naturfrämmande ämnen ska vara nära noll
och deras påverkan på människors hälsa och
ekosystemen är försumbar. Halterna av
naturligt förekommande ämnen är nära
bakgrundsnivåerna.

x

Ej aktuellt i 
Inriktningsdokument för 
Förslöv

Natur & Ekosystem Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar
1. Främja biologisk mångfald. Andelen äng‐ 
och betesmark ska bevaras och förvaltas på
ett sätt som bevarar deras värden. Arealen
hävdad ängsmark bör utökas och valet av
djur och perioden av hävd är extra viktiga
att ta hänsyn till. Flyttningskorridorer för
växter och djur ska bevaras och nya ska
skapas. Nyckelbiotoper och viktiga
naturområden ska sammanbindas på ett
sådant sätt att en naturlig spridning kan ske.
Inriktningen bör vara att vattendrag och
dagvattenhantering inte kulverteras och att
vandringshinder för fisk ska undanröjas.

x

Förslagen omfattar inte äng‐ 
och betesmark. Grönstråk 
utvecklas för att binda ihop 
grönområden.
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3. Anlägga nya våtmarker och vid behov
restaurera befintliga. Våtmarker främjar den
biologiska mångfalden och utgör ett
naturligt habitat för många arter som idag
på många ställen helt är borta. Våtmarker
kan också fungera som näringsfällor och
bidrar därmed till att målet minskad
övergödning ska kunna uppnås. Denna
inriktning är densamma som riktlinjerna
ÖP08.

x

Kan eventuellt bidra till målet 
beroende på hur 
dagvattenhanteringen 
utformas. Detta regleras dock i 
samband med eventuell 
detaljplan samt i 
projekteringen.

4. Bevarande av Båstads kommuns
kustbiotoper. Hela Bjärehalvön är kantad av
en unik kust med många skyddsvärda
naturområden. Det är många av
kuststräckorna som är skyddade under bl.a.
naturreservat. Detta innebär att förutom att
skydda de ekologiska förutsättningarna
också skyddar Båstads kommuns unika
landskapsbild.

x

Ej aktuellt i 
Inriktningsdokument för 
Förslöv

5. Bevara och utveckla Båstads kommuns
naturvårdsområden. Beakta kulturarv,
rekreationsområden och grönstrukturytor
vid exploatering. Utveckla vandringsleder
och cykelstråk för att få synergier mellan
folkhälsa, miljö och upplevelser. Detta ska
göras på ett sätt som gör att påverkan på
omgivningen är minimal.

x

Utvecklar grönstruktur och 
cykelvägar

Energi & Klimat Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar
1. Självförsörjandegraden av förnybar
elenergi i byggnader som ägs eller brukas av
kommunen ska öka. Främja och stimulera
småskalig förnybar elproduktion. Ta tillvara
på Båstads kommuns kustnära läge och
möjlighet till varierad energiproduktion.

x

Uppmuntrar nyttjande av 
solenergi

3. Helt fossilbränslefri uppvärmning i alla
byggnader kommunen äger eller brukar.
Fossilbränsle för uppvärmning ska fasas ut
snarast möjligt. Främja och stimulera
utbyggnad av förnybar energiproduktion

x

Berörs ej av 
Inriktningsdokument för 
Förslöv

Transporter Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar
1. Prioritera och främja gång‐, cykel‐ och
kollektivtrafik. Gång‐ och cykeltrafik ska
prioriteras. Detta innebär bl.a. att binda
ihop kommunens tätorter med cykelvägar.
Kollektivtrafiken bör byggas ut och
förbättras. Detta bör i stor utsträckning
göras i samarbete med externa aktörer och
angränsande kommuner.

x

Prioritering av gång‐ och 
cykeltrafik, bebyggelse i 
stationsnära områden

3. Utsläpp av kväveoxid, svaveloxid,
marknära ozon och VOC (Flyktiga organiska
föreningar) ska minimeras. Områden med
högre värden ska prioriteras för att åtgärder
ska kunna sättas in.

x

Prioritering av gång‐ och 
cykeltrafik
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4. Minimera buller från trafik i bebyggt och i 
strandnära områden. Verka för ökad cykling 
och gång. Hastighetssänkande åtgärder för 
motortrafik där detta är lämpligt och 
önskvärt. Minskad motortrafik i tätbebyggt 
område. Detta arbete bör i stor utsträckning 
ske parallellt, och i samverkan med, 
folkhälsoarbetet då synergierna är många. 
Båstads kommuns tysta områden ska 
bevaras (Länsstyrelsen, ”Bullerfria områden 
i Skåne del 1”, löpnr. 2003:100).

x

Prioritering av gång‐ och 
cykeltrafik

Bebyggd miljö Bidrar till Motverkar Påverkar ej Kommentar
1. All nybyggnation ska vara energi‐ och 
resurseffektiv och med ett 
hållbarhetsperspektiv. Tillgängligheten för 
gång‐ och cykeltrafik ska prioriteras 
tillsammans med närheten till 
kollektivtrafik. Möjligheten till förnybara 
energikällor ska utredas och användas. Val 
av material ska utredas för att 
nybyggnationen ska kunna ske på ett så 
miljöanpassat och resurssnålt sätt som 

möjligt. Dessa kriterier ska vara aktuella 
under byggnadernas hela livslängd. 
Utbyggnad ska göras utan att det har 
negativ inverkan på människors hälsa och 
förutsättningar för biologisk mångfald.

x

Områden för bostäder och 
verksamheter ligger 
kollektivtrafiknära och i 
anslutning till befintliga eller 
föreslagna cykelvägar. 
Användandet av solenergi 
uppmuntras.

2. Bebyggd miljö ska bli mer 
hälsofrämjande, miljöanpassad och 
tillgänglig för alla. Grönstruktur och 
tätortsnära rekreation ska förbättras och 
utvecklas. Inomhusmiljön i kommunens 
nyttjade fastigheter och lokaler ska inte 
påverka hälsan negativt. Bullerstörningar 
ska vara kartlagda och åtgärdade. Då det 
krävs större åtgärder ska en åtgärdsplan för 
bullersanering finnas. Radonförekomster 
i/på befintliga fastigheter ska vara kartlagda.

x

Förtätning, grönstruktur

3. Effektiva och miljövänliga avlopp. Enskilda 
och kommunala avlopp ska vara godkända 
enligt miljöbalken och resurssnåla. De ska 
vara effektiva i rening och upptag av 
gödande ämnen.

x

Berörs ej av 
Inriktningsdokument för 
Förslöv

4. Hållbar förtätning före utbredning vid 
exploatering och nybyggnation. Vid 
exploatering ska skyddsvärda 
naturområden, god jordbruksmark, strand‐ 
och kustvärde, samt kulturarv i ett brett 
perspektiv särskilt skyddas. Kulturarv i ett 
brett perspektiv innefattar allt från 
kulturbyggnader till ängsmarker. Hållbar 
stadsutveckling ska premieras.

x x

Förtätning, några av de 
föreslagna nya områdena tar 
jordbruksmark i anspråk. Detta 
kan dock motiveras med det 
stationsnära läget. Det är 
viktigt med en hög 
exploateringsgrad i dessa 
områden.
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6. Elektromagnetiska fält från 
kraftledningar, radio‐ och mobilmaster och 
andra strålkällor får ej överskrida godkända 
rekommendationer från statliga 
myndigheter. Särskild hänsyn ska tas vid 
förskolor och skolor eller andra platser där 
barn och unga regelbundet vistas i 
organiserad form.

x

Berörs ej av 
Inriktningsdokument för 
Förslöv
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Sammanfattning av möten med allmänhet och råd 

Invånarna	är	mycket	stolta	över	Förslöv	och	ger	uttryck	för	att	samhället	har	”allt”.	
De	är	mycket	nöjda	med	serviceutbudet,	kommunikationerna	och	närheten	till	
naturen.	

Det	finns	över	lag	en	positiv	anda	när	det	gäller	tillväxt	och	utveckling	av	Förslöv.	

Det	råder	en	enighet	om	att	Förslöv	saknar	ett	centrum.	Flera	olika	platser	pekas	ut	
som	möjliga	centrum.	Genomgående	framkommer	önskemål	om	ett	café,	någon	
stans	att	slå	sig	ner	och	att	möta	vänner.	

Många	påtalar	en	brist	på	tomter	och	bostäder.	

Kritik	framförs	gällande	att	biblioteket	flyttats	runt.	

Många	ställer	sig	frågande	till	vad	som	händer	med	Bygdegården.	

Järnvägen	har	tidigare	utgjort	en	barriär	mellan	östra	och	västra	delarna	i	Förslöv	
och	skapat	ett	”vi	och	dem”.	Vad	man	gör	med	det	gamla	järnvägsområdet	är	viktigt	
och	kan	bidra	till	att	bygga	ihop	orten.	

Det	finns	slingor	i	naturen,	men	det	framkommer	ett	behov	av	att	tydliggöra	dem.	
Även	önskemål	om	lekplats	och	utegym	framförs.	

Behovet	av	cykelvägar	till	havet	och	till	Vejby	framförs.	

Ungdomarna	påtalar	att	det	behövs	bättre	kommunikationer	för	de	som	bor	utanför	
tätorten.	Utöver	möjligheten	att	träffas	och	hänga	på	Ungdomens	Hus	önskar	de	
även	någon	plats	att	röra	sig	på,	exempelvis	bättre	tillgång	till	idrottshallen.	
Konkurrensen	om	ytorna	på	skolan	går	ut	över	ungdomarnas	ytor.	
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Minnesanteckningar Pensionärsrådet 2016-09-14 

	

Vad	är	viktigt	för	er?	För	att	er	vardag	ska	fungera?	

‐ Närhet	till	affär,	bank,	läkarstation,	apotek	mm	

	

Vad	saknas	i	Förslöv?	

‐ Inget.	Förslöv	har	allt.	Frisörer,	tandläkare,	mataffär,	3	restauranger	mm.	

‐ 	Café	saknas.	Man	kan	köpa	kaffe	på	bensinstationen,	men	man	kan	inte	sitta	och	
dricka	det	där.	Det	är	högt	tryck	där,	många	som	köper	korv…	

	

Vad	är	bra	i	Förslöv?	

‐ Inte	så	mycket	sommarboende.	Det	betyder	att	det	inte	släcks	ner	och	blir	mörkt	
och	tomt	på	vintern.	

‐ 	Nära	till	allt.	Gångavstånd	till	det	mesta.	

‐ Naturen.	Åsen,	havet,	joggingspår…	

‐ Det	finns	bra	möjligheter	att	förtäta	inne	i	Förslöv.	

‐ Ett	litet	samhälle	med	mycket	service!	

	

Vad	är	dåligt	i	Förslöv?	

‐ Det	är	farligt	att	cykla	mellan	Förslöv	och	Vistorps	hamn.	Det	skulle	behövas	en	
cykelväg.	Viktigare	än	gc‐väg	till	Grevie	”Vem	cyklar	till	Grevie?”	

‐ Lite	av	en	avkrok	för	de	som	inte	bor	där	när	vägen	dragits	utanför	samhället.	Det	
kan	påverka	handeln.	–	Fördelen	med	det	är	att	vi	slipper	lastbilarna.	

‐ Dåligt	att	Båstadhem	sålde	fastigheten	där	Sandbäckskiosken	ligger.	Vill	man	ha	
kvar	service	ska	man	inte	sälja…	
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Var	är	centrum?	Var	träffar	du	vänner?	

‐ Vid	ICA!	

Om	ni	fick	ändra	på	någonting?	Vad	kan	bli	bättre?	

‐ Hur	ska	gamla	spårområdet	användas?	Det	var	någon	som	hade	någon	idé	om	att	
ändra	Ljungbyholmsvägen?	

‐ Marken	mittemot	NP‐Nilsson	skulle	vara	bra	för	bostäder.	

‐ En	uteservering	skulle	vara	trevligt.	Kanske	vid	Gunnars	bröd.	

‐ Vi	vill	ha	samma	service	som	Båstad.	

‐ Det	blir	ju	tyvärr	alltid	dyrt	med	nybyggnation	men	önskar	att	det	kunde	finnas	ett	
trygghetsboende.	
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Minnesanteckningar Handikapprådet 2016-10-11 

Vad	är	viktigt	för	er?	För	att	er	vardag	ska	fungera?	

‐ Att	komma	till	och	från	Förslöv	(från	Stora	Hult).	”Jag	använder	bil	idag	pga	för	
gammal	för	att	cykla	dessutom	är	vägarna	för	farliga	att	cykla	på.”	

‐ Tillgänglighet	

‐ Viktigt	att	tänka	på	trottoarer,	avfasningar	(ej	för	branta),	lutningar	mm	

‐ Undvik	kullersten	

‐ Bred	cykelbana	

‐ Markerade	övergångställen	

‐ Upplysta	tunnlar	

‐ Belysning!	Speciellt	på	gc‐banor.	

‐ Tydliga	skyltar	och	skyltarnas	placering	

‐ Viktigt	med	strövområden	som	är	framkomliga	med	rullstol	

Vad	saknas	i	Förslöv?	

‐ 	Offentlig	toalett	

‐ Handikapparkering	vid	biblioteket	

‐ 	

Vad	är	bra	i	Förslöv?	

‐ Litet	och	gemytligt	

‐ Träffpunkten	på	Ängahällan.	Hoppas	det	blir	en	ny	lokal	i	det	nya	äldreboendet.	
Tänk	på	möjligheten	att	komma	ut	från	äldreboendet	(höjdskillnaderna).	

Vad	är	dåligt	i	Förslöv?	

‐ Höjdskillnaderna	
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‐ 	Trafiksituationen	vid	Langetoftsvägen/Vantningevägen	är	otydlig	och	osäker.	

‐ Gångstigen	längs	bäcken	är	kuslig	

‐ Knepigt	att	komma	till	Capio	och	sjukgymnasten	i	Bygdegården.	Svårt	med	
parkering	och	höjdskillnader.	

‐ Det	var	en	miss	att	flytta	biblioteket	från	Bygdegården	till	skolan.	Nu	behöver	ju	
skolan	mer	plats	och	biblioteket	blir	undanträngt.	

‐ Många	gator	är	i	dåligt	skick.	

Var	är	centrum?	Var	träffar	du	vänner?	

‐ ”Finns	det	något?”	”Svår	fråga.”	Det	kan	vara	Statoil,	kyrkan	eller	Ica…		

‐ Mest	enigt	om	att	centrum	nog	var	vid	Heberlines	även	om	platsen	är	otydlig.		

‐ Bygdegården	sas	bli	en	träffpunkt	men	jag	kan	inte	gå	dit	pga	backarna.	Även	svårt	
pga	rörig	parkering,	ingen	handikapparkering	och	parkeringsbrist	

‐ Stationen	kan	ju	bli	nått	beroende	på	vad	man	gör	med	Bjäredalen	(ett	café?)	(Det	
har	blivit	ett	lyft	för	Vård‐	och	omsorg	med	kontoret	vid	stationen.	Mycket	
lättare	att	rekrytera)	

	

Vilken	av	platserna	ska	man	satsa	på	om	man	vill	utveckla	ett	centrum?	

‐ Svår	fråga,	var	bor	det	mest	folk?	

‐ Inte	vid	Ica,	det	ligger	för	mycket	i	utkanten.	

‐ ”Måste	det	finnas	ett	centrum?”	

	

Om	ni	fick	ändra	på	någonting?	Vad	kan	bli	bättre?	

‐ Galet	att	diskutera	ÅVC	i	närheten.	Det	borde	vara	bostäder	istället	med	tanke	på	
närheten	till	stationen.	Dessutom	är	förhärskande	vindriktning	mot	samhället	–	
rädd	för	lukt.	

‐ Trefiksituationen	

‐ Se	över	parkeringsplatser,	vägar	och	gc.	Viktigt	med	avfasning	vid	
handikapparkering.	

‐ Handikapparkering	vid	Capio	
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‐ Flytta	genomfartsvägen	(Men	det	har	ju	nästan	blivit	så	med	vägen	utanför.	Den	
behövs	ju	för	kunder	till	bla	Heberlines)	

‐ Gunnars	bageri	skulle	behöva	en	bättre	plats.	

‐ Det	skulle	vara	trevligt	med	ett	café.	

‐ Varma	bad	för	reumatiker.	

‐ Asfalterad	cykelbana	på	gamla	banvallen.	

‐ Tillräckligt	breda	cykelbanor	för	parcykel.	
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Minnesanteckningar Byarådet 2016-10-18 

Vad	är	viktigt	för	er?	För	att	er	vardag	ska	fungera?	

‐ Det	behövs	ett	helikopterperspektiv.	Målpunkterna	är	viktiga.		

‐ Trygga	skolvägar	

‐ Aktiviteter	för	barn	och	unga,	för	alla	åldrar.	

Vad	saknas	i	Förslöv?	

‐ Centrum	och	centrumkänsla.	

Vad	är	bra	i	Förslöv?	

‐ Det	finns	ju	möjlighet	att	köra	runt	Förslöv	(främst	gällande	tung	trafik)	

‐ Det	finns	många	promenadslingor	men	de	är	svåra	att	hitta.	De	behöver	märkas	ut	
och	underhållas	

‐ Servicen	

‐ Helheten	

‐ Nära	till	natur.	Skog,	öppen	mark,	hav	

‐ Skola,	förskola,	fritidsaktiviteter	

‐ Närheten	

‐ Kommunikationerna	

‐ Har	”allt”	

‐ Blandad	befolkning	

‐ Huspriserna	

‐ Många	företag	i	denna	lilla	byn	
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Vad	är	dåligt	i	Förslöv?	

‐ Trafiksituationen!	Det	är	höga	hastigheter,	värst	runt	förskola	och	skola.	

‐ Det	finns	ingenstans	att	bo	eller	bygga.	Tomterna	är	slut.	

‐ Trafiken	till	idrottsplatsen.	

‐ Det	går	trögt	med	detaljplaner.	

‐ Biblioteket	som	flyttar	runt	och	blir	undanträngt.	

‐ Att	tågen	inte	går	norrut	

‐ Det	saknas	ett	centrum.	Saknar	centrumkänsla.	

‐ Ingen	naturlig	access	till	stranden	om	man	inte	kör	bil.	Behövs	även	för	ryttare.	

‐ Det	finns	inte	så	många	alternativ	för	promenader/jogging	

‐ Tillgängligheten	till	naturen	–	man	måste	känna	till	Förslöv	för	att	hitta	

‐ Det	finns	en	kulturell	gräns	vid	gamla	järnvägen	

‐ Att	Förslöv	inte	tillhör	Ängelholm.	Det	finns	en	besvikelse	över	att	det	inte	satsas	
mer	här.	

‐ Folk	passerar	gatan	överallt	mellan	skolan	och	macken	

‐ Många	lekplatser	har	förfallit	och	plockats	bort	

‐ Många	lastbilar	kör	in	i	samhället	nu	när	järnvägsbron	vid	Bokesliden	tagits	bort.	

‐ Belysningen	är	väldigt	dålig.	Det	behövs	extra	vid	övergångsställena.	

‐ Bäcken	–	trumman	under	Vantingevägen	är	full	av	sand	

‐ Viktigt	att	inte	glömma	den	mjuka	trafiken	till	IF.	Det	ska	vara	säkert	för	gång	och	
cykel.	Det	ska	vara	säkert	att	röra	sig	inne	i	Förslöv.	

	

Var	är	centrum?		

‐ Det	gamla	centrum	var	närmare	gamla	stationen	och	längs	Mercurivägen.	

‐ Heberlines	

‐ ICA	
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‐ Macken	

‐ Längs	hela	infarten	

‐ Vistorpsvägen	kommer	att	bli	ett	jätteviktigt	stråk	

‐ Logiskt	att	förstärka	korsningen	Vantingevägen/Mercurivägen	och	ner	till	
vårdcentralen	som	ett	nytt	centrum.	Parkeringsytan	vid	vårdcentralen	är	tom	
och	öde.	

Vad	kan	bli	bättre?	

‐ Hur	binder	vi	ihop	stationen	med	byn?	

‐ Det	behövs	joggingslingor	med	inre	slingor.	

‐ En	ekodukt	över	järnvägen	för	människor	och	djur	

‐ Mer	bostäder	som	skapar	underlag	för	det	som	blir	centrum	

‐ Samverkan	mellan	platser,	funktioner,	förtätning	

‐ Tighta	till	gaturummet	

‐ Hur	jobba	för	att	få	barn	att	gå	och	cykla	tryggt	till	skolan	och	förskolan?	

‐ Varför	flytta	tillbaka	Ängsbyn	till	skolan?	All	förskoleverksamhet	hade	kunnat	
samlas	där	istället	och	så	kunde	skolan	använda	ytan	för	att	expandera.	

‐ Viktigt	att	titta	på	gatusektionerna	läng	Vantingevägen	och	Margretetorpsvägen.	

‐ Vad	blir	det	intill	IF?	Hur	påverkar	det	IFs	behov?	Idag	finns	inget	ökat	behov	men	
det	kan	kanske	bli	när	Förslöv	växer.		Behövs	en	ny	idrotthall?	Behövs	ett	
aktivitetsområde?	Det	skulle	vara	bra	med	en	ny	tillfart	från	Vistorpsvägen.	

‐ Vistorpsvägen	skulle	kompletteras	med	verksamheter	och	aktiviteter	som	skapar	
liv	större	del	av	dygnet.	

‐ Café,	skatepark,	bibliotek	vid	stationen?	Hur	bli	flödet	för	människor	utan	bil?	

‐ Tomter	på	gamla	spårområdet?	Eller	en	park?	Lekplats	kanske.		

‐ Det	är	logiskt	att	växa	runt	stationen.	

‐ Det	behövs	mötesplatser.	Många	har	försvunnit,	tex	biblioteket.	

‐ Banken	är	till	salu,	det	skulle	vara	perfekt	för	bibliotek	och	kanske	café	mm.	
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‐ Tänk	på	trygga	hörn	för	uteserveringar	och	heta	hörn	för	verksamheter.	

‐ Det	är	ett	fint	stråk	längs	bäcken	men	sträckan	Bygdegården	–	Vårdcentralen	är	
tråkig!	Man	kommer	upp	på	en	parkering.	

‐ Lite	mer	respons	och	hjälp	från	kommunen	till	vägföreningen.	

Övrigt	

‐ Jag	är	kluven	till	macken.	Den	genererar	ju	trafik	men	skapar	också	aktivitet.	

‐ Gång‐	och	cykelbana	över	järnvägen	kommer	att	göra	andra	sidan	attraktiv	för	
bostäder.	

‐ Vi	vill	inte	ha	en	återvinningscentral	så	nära	Förslöv.	

‐ Det	finns	planer	för	verksamheter	vid	rondellen	söder	om	Förslöv	(?)	

‐ Återvinningscentral	borde	inte	ligga	så	nära	Ängelholm,	vi	kör	redan	dit.	

‐ Vägföreningen	kommer	att	plantera	en	trädrad	mellan	Sandbäcksvägen	och	
Vantingevägen.	

‐ Stäm	av	cykelplanen	med	Andreas.	Cykelväg	både	längs	Vantingevägen	och	
Sandbäcksvägen?	

‐ Jätteviktigt	att	detta	arbetet	kommuniceras.	

‐ Viktigt	att	titta	på	byn	som	den	levande	organism	den	är.	Att	alla	funktioner	
hänger	ihop	och	måste	stöttas.	

Tips	på	föreningar:	

Förslövs	IF	

Tennisföreningen	

Vägföreningen	

Föräldraföreningen	på	skolan	
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Minnesanteckningar möte med företagare i Förslöv 2016-10-25 

	

Vad	är	viktigt	för	er?	För	att	er	vardag	ska	fungera?	

‐ 	Att	Förslöv	förblir	intakt	med	levande	och	bred	service.	Jag	är	rädd	att	någonting	
ska	försvinna.	

‐ Ett	levande	Förslöv	

‐ Att	föreningsliv	hålls	igång.	De	är	viktiga	för	aktiviteter	och	evenemang.	

‐ Att	det	blir	fler	bostäder	och	tomter.	Mer	folk.	

	

Vad	saknas	i	Förslöv?	

‐ Tomter!	

‐ Centrumtänk.	

‐ Centrum	

‐ Ett	fik	

‐ Utegym.	Det	skulle	kunna	ligga	vid	idrottsplatsen	eller	vid	skolan.	Det	är	nästan	
bättre	uppe	vid	samhället.	

	

Vad	är	bra	i	Förslöv?	

‐ 	Helheten.	Det	är	fräscht	och	fint.	

‐ Bra	gemenskap,	bra	infrastruktur,	bra	service,	bra	mix	av	företag.	

‐ Det	är	bra	att	Förslöv	är	”runt”.	Man	kan	bygga	runt	någonting	istället	för	utsträckt	
som	i	Båstad.	

‐ All	service	

‐ Närhet	till	allt	

‐ Förslöv	har	alla	förutsättningar	
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‐ Infrastrukturen	

‐ Ligger	centralt	

‐ Tryggheten	

‐ Alla	hälsar	på	varandra	

‐ Natur	på	nära	håll,	hav	och	skog	

‐ Idrottsföreningen	

‐ Skolan	

	

Vad	är	dåligt	i	Förslöv?	

‐ Varför	får	Båstad	hem	se	så	tråkigt	ut?	

‐ De	gamla	delarna	med	ovårdade,	slitna	hus	drar	ner	intrycket.	

‐ Heberlines	parkering	ockuperas	av	Bygdegårdens	gäster	nu	när	Bygdegården	
stängt	av	sin	infart	från	Vantingevägen.	

‐ Många	gamla	hus	som	inte	är	underhållna.	

‐ Det	saknas	tomter.	

‐ Hotet	om	en	återvinningscentral.	

‐ Det	saknas	centrumtänk,	att	det	inte	finns	något	centrum.	

	

Var	är	centrum?		

‐ Heberlines	(det	är	ju	i	mitten)	

‐ Mellan	Heberlines	och	ICA	

‐ Bygdegården	

‐ Vårdcentralen	

‐ Det	skulle	ju	vara	bra	att	hitta	en	plats	och	stärka	upp	den	med	lokaler.	
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Vad	kan	bli	bättre?	

‐ Vad	gör	man	av	gamla	järnvägsbanken?	

‐ Relevanta	hyror	för	föreningar	

‐ Hyreshus	i	nya	området	

‐ Riv	Skogsbyn	och	bygg	hyreshus	där	istället	

‐ Flytta	tillbaka	biblioteket	till	bygdegården	

‐ Kommunen	borde	köpa	tillbaka	bygdegården.	

‐ Butiker	och	lokaler	i	bygdegården	

‐ Gamla	järnvägsområdet	kan	bli	bostäder.	Hur	är	det	med	föroreningar?	Det	kunde	
bli	en	trevlig	park.	Det	är	sträckan	hotellet‐mejeriet	som	är	viktigast	för	
samhället.	Ett	utegym	kanske,	eller	en	lekplats.	Det	är	ett	viktigt	område.	

‐ En	längre	upplyst	motionsslinga	än	vi	har	idag.	

‐ Soptunnor	till	hundbajspåsar	behövs	

‐ Det	skulle	vara	bra	att	peka	ut	olika	motionsslingor	och	upplysta	löprundor.	

‐ Kommunikationer,	cykelbana,	till	Vejby	och	Ängelholm.	

Övrigt	

‐ Det	är	svårt	att	få	folk	att	”handla	hemma”	

‐ Vad	hände	med	Bygdegården	och	varför?	

‐ Rädd	för	en	soptipp	vid	infarten.	Det	kunde	blivit	bostäder	istället	i	stället,	nära	
stationen,	Området	är	så	vackert	det	är	synd	att	förstöra	det.	Bättre	att	ha	tippen	
på	den	gamla	tippen	eller	i	PEAB‐hålan.	

‐ Ska	Ungdomens	hus	finnas	kvar?	Det	är	viktigt	att	ungdomarna	har	någonting	att	
göra.	

‐ Det	är	viktigt	att	komma	till	skott,	att	någonting	händer.	

‐ Förslövsborna	skulle	få	tycka	till	om	järnvägsområdet,	ha	en	tävling	om	det.	
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‐ Tänk	på	att	det	är	mycket	föroreningar	i	banvallen.	

‐ Nedre	delen	av	bäcken	översvämmas	ofta.	Det	är	ibland	upp	till	2	meter.	Även	de	
östra	delarna	av	Förslöv	är	vattensjuka.	
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Minnesanteckningar möte med elevrådet på Förslövs skola 

2016-12-05 

	

Vad	är	viktigt	för	er?	För	att	er	vardag	ska	fungera?	

‐ 	Att	kunna	umgås	med	vänner	även	om	man	bor	utanför	orten.	Nu	är	det	svårt	då	
man	inte	får	ta	med	kompisar	på	skolbussen.	

	

Vad	saknas	i	Förslöv?	

‐ Fler	platser	för	idrott,	annat	än	fotboll,	tex	karate,	tävlingsstall,	ishall	

‐ Bussar	åt	fler	håll,	tex	till	Vantinge	och	Hjärnarp	

‐ Ishall	

‐ Det	känns	som	att	det	inte	finns	så	mycket	att	göra	

	

Vad	är	bra	i	Förslöv?	

‐ 	Macken	

‐ Stationen	

‐ Det	är	en	trevlig	ort	

‐ Det	finns	fotboll,	innebandy,	bågskytte,	parkour,	tennis	

	

Vad	är	dåligt	i	Förslöv?	

‐ Det	är	för	få	lärare	och	för	mycket	vikarier	

‐ Öppettiderna	på	Ungdomens	Hus	

‐ Det	är	svårt	med	aktiviteter	i	Förslöv	om	man	bor	utanför	

‐ Det	är	trångt	på	skolan	vilket	ger	mindre	yta	för	ungdomarna	
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Var	är	centrum?		

‐ Heberlines	

‐ Hela	vägen	mellan	ICA	och	macken.	

‐ Det	finns	inget	direkt	centrum	

‐ Där	det	finns	affärer	

Var	träffar	du	vänner?	

‐ I	Ängelholm	

‐ Hemma	

‐ I	stallet	

‐ Ingenstans	

‐ På	skolan	

‐ Ungdomens	Hus	

Vad	kan	bli	bättre?	

‐ Fler	bussar	till	fler	platser	

‐ Mer	saker	att	göra	på	Ungdomens	Hus	

‐ Det	är	synd	att	Ungdomens	Hus	tagit	bort	pingisbordet	

‐ Bättre	tillgång	till	idrottshallen.	Nu	är	den	oftast	fullbokad	av	FIF.	Egen	idrottshall	
till	FIF.	

‐ Aktivitetshus	med	stor	plats	att	röra	sig	på	

‐ Multiarena	

‐ Arenahall	

‐ Bättre	belysning	runt	rinken	

Övrigt	

‐ Det	känns	konstigt	att	Förslöv	skulle	bli	någonting	annat	än	det	är,	det	är	ju	lilla	
Förslöv.	
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Tjänsteskrivelse 

170221\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (3) 

Datum: 2017-02-16 
Handläggare: Emma Johansson 
Dnr: KS 001268/2016 – 300 (B16-1136) 
Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 
Samhällsbyggnad, Teknik och Service 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
--  

Samråd har skett med: 
Planchef, Samhällsbyggnadschef, Teknik- och servicechef 

Fullskaleexperiment i Båstads hamn 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med ett experiment i Båstads hamn är att se om det finns förutsättningar för att öka 
andelen allmänt tillgänglig markyta för social samvaro och att använda ytan till annat än 
uppställning för bilar.   

Bakgrund 
2016-11-09 § 210 gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med en 
projektbeskrivning för ett fullskaleexperiment i Båstads hamn.  

Båstads hamn har begränsade ytor som ska täcka många behov. Idag används ca 30% av 
markytan i hamnområdet som bilparkering. I samband med pågående arbete med ny 
detaljplan har idéer om ett fullskaleexperiment väckts. Ett fullskaleexperiment innebär att i full 
skala, med enkla medel, testa nya idéer innan några större investeringar görs. Experimentet 
pågår under två veckor och platsen ska sedan kunna återställas inom 48 timmar. 

Förslaget är att under tennisveckorna, vecka 29-30, sommaren 2017 stänga av delar av den 
stora parkeringsytan i Båstads hamn för bilar. Istället används projektytan för social samvaro 
och cykelparkering. Den oplanerade cykelparkeringen som sker under tennisveckorna flyttas 
från Badhusparken till annan plats inom området. Badhusparken frigörs på så sätt och kan 
under dessa veckor möbleras på ett sådant sätt att den blir trevlig att vistas i. 

Aktuellt 
Projektgruppen har bildats och arbete pågår där projektets förutsättningar analyseras. 

Efter möten med verksamhetsutövare som har anspråk på delar av parkeringsytan konstateras 
att det finns stora utmaningar att avstå parkeringsyta. Utifrån dessa samtal föreslår 
förvaltningen att experimentet genomförs på en begränsad del av parkeringsytan samt i 
Badhusparken.  

Verksamhetsutövarna förmedlade att ett experiment skulle kunna vara tänkbart om det 
genomfördes under tennisveckorna. Ett genomförande under dessa veckor skulle kunna 
besvara frågor om hur trafiksituationen påverkas i övriga tätorten. Det skulle också kunna visa 
hur platsen skulle kunna se ut utan bilarna och ge information om hur det uppfattas av 
besökarna.  
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2 (3) 

Ungefärlig avgränsning av område för fullskaleexperiment 

Övervägande/framtid 
Ett genomförande av fullskaleexperimentet medför en positiv effekt på samhället då det visar 
möjligheterna som skapas när yta som idag nyttjas av bilar tillåts användas för andra ändamål. 
En prioritering av mötesplatser gynnar det sociala samspelet och bjuder in fler att vistas på 
platsen. En prioritering av cykeln framför bilen gynnar både folkhälsa och miljö. 

Ett genomförande av fullskaleexperimentet kräver tid och engagemang från hela förvaltningen. 
Det bidrar dock till kommunens vision som förebild genom att värna det sunda livet genom att 
prioritera cykling, attraktion genom att i ännu högre grad utveckla hamnområdet till en kreativ 
mötesplats samt mod genom att våga prova någonting nytt och våga prioritera cyklister och 
fotgängare. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:  
 
1. Genomföra experiment i full skala i Båstads hamn under veckorna 29 och 30 där sociala 
mötesplatser och cyklister prioriteras framför parkering för bilar.    
 
 
 
Båstad 2017-02-16 
 
 
Emma Johansson 
Planarkitekt 
Samhällsbyggnad 
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 Tjänsteskrivelse  
 

170221\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
 

Datum: 2017-02-17 
Handläggare: Fredrik Jönsson 
Dnr: KS 000110/2017 – 500 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
NSVA, Teknik och service 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
--  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Bevattningsförbud i Båstads kommun 
 
Sammanfattning av ärendet 
För närvarande råder bevattningsförbud med kommunalt vatten året om. Det är önskvärt att 
upphäva detta beslut och istället kunna sätta in bevattningsförbud när det verkligen krävs. Det 
är oklart idag vilket organ som har beslutsrätt i denna fråga. NSVA har kontroll på 
vattensituationen i kommunen och bör ges rätt att besluta om bevattningsförbud.  
 

Bakgrund 
Sommartid råder det stundtals brist på kommunalt dricksvatten och bevattningsförbud råder 
därför. Bevattningsförbudet råder under hela året. Förvaltningens och NSVAs önskan är att 
istället införa bevattningsförbud när det verkligen krävs. Effekten och efterlevnaden av 
förbudet tros då öka.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. NSVA ges rätten att besluta om bevattningsförbud i kommunen.    
 
 
 
Båstad 2017-02-17 
 
Fredrik Jönsson 
Projektingenjör 
Teknik och service 
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 Tjänsteskrivelse  
 

170221\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
 

Datum: 2017-02-17 
Handläggare: Fredrik Jönsson 
Dnr: KS 000715/2015 – 500 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Laholms kommun 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering inklusive bilagor    
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Överenskommelse om fastighetsreglering – Ängstorps reningsverk 
 
Sammanfattning av ärendet 
Laholms kommun har tagit fram en ny detaljplan för att möjliggöra en utbyggnad av Ängstorps 
reningsverk. Som ett led i genomförandet behöver en fastighetsreglering göras.    
 

Bakgrund 
Båstads kommun tecknade den 2 juni 2016 avtal med Laholms kommun angående gemensamt 
avloppsreningsverk i Ängstorp. Båstads kommun är numera delägare (50 %) till fastigheten 
Lagaholm 3:17 där reningsverket ligger. En ny detaljplan har nu tagits fram för området. Som 
ett led i genomförandet behöver en fastighetsreglering utföras enligt bifogat avtal 
”Överenskommelse om fastighetsreglering”. Kostnaden för genomförandet av avtalet belastar 
kommunens investeringsbudget, projekt 6004 ”Ängstorps reningsverk”.  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Godkänna upprättat förslag till överenskommelse om fastighetsreglering avseende 
Ängstorps reningsverk.   
 
 
 
Båstad 2017-02-17 
 
 
Fredrik Jönsson 
Projektingenjör 
Teknik och service 
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ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING 

Mellan: 212000-1223 Laholms kommun, 312 80 Laholm, ägare till fastigheterna 
Laholm Trulstorp 1 :9 och Laholm Lagaholm 3: 1 

212000-1223 Laholms kommun (%-del), 312 80 Laholm och 212000-0944 
Båstad kommun (%-del), 269 80 Båstad, ägare till fastigheten Laholm 
Lagaholm 3: 17 

Laholms kommun har tagit fram en ny detaljplan för del av Trulstorp 1 :9 mfl (Ängstorps 
reningsverk), som vann laga kraft 23 september 2016, för att möjliggöra utbyggnad av 
Ängstorps reningsverk. Som ett led i genomförandet av detaljplanen träffas följande 
överenskommelse om fastighetsreglering: 

1. Från Trufstorp 1 :9 ska till Lagaholm 3:17 överföras cirka 13 600 kvm. Området är 
markerat med A på bifogad karta, bilaga 1. 

1 

Från Lagaholm 3:1 ska till Lagaholm 3:17 överföras cirka 14 200 kvm. Området är 
markerat med B på bifogad karta, bilaga 1. 

Från Lagaholm 3:17 ska till Lagaholm 3:1 överföras cirka 4 720 kvm. Området är 
markerat med C på bifogad karta, bilaga 1. 

Parterna ska vara skyldiga att tåla de mindre jämkningar ifråga om områdenas 
gränser, areal eller dylikt som kan komma att bestämmas vid 
lantmäteriförrättningen. 

2. Ledningsrätt till förmån för Laholms kommun skall bildas för VA-ledningar 
markerade i bilaga 2. Ledningsrättområdet ska omfatta en bredd av 8 meter med 
ledningarna i centrum. 

3. För område A i bilaga 1 ska ersättning utgå med 25 kr/kvm. 
För område Bi bilaga 1 ska ersättning utgå med 10 kr/kvm. 
För område C i bilaga 1 ska ersättning utgå med 10 kr/kvm. 

Med anledning av ledningsrättupplåtelsen i pkt 2 ska ingen ersättning utgå. 

Ersättningen skall betalas innan fastighetsbildningsärendet avslutas. 

( 4. Tillträde med äganderätt sker den dag båda parter undertecknat detta avtal.) 

5. Ansökan om lantmäteriförrättning inlämnas av Laholms kommun. Båstad 
kommun lämnar härmed fullmakt för Laholms kommun att inge 
förrättningsansökan. 

6. Förrättningskostnaden för åtgärder i pkt 1 betalas av ägarna till Lagaholm 3:17 
enligt ägoandelarna. 

Förrättningskostnaden för åtgärd i pkt 2 betalas av Laholms kommun. 

7. Parterna medger att fastighetsbildningen handläggs och avslutas utan 
sammanträde. 
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8. Denna överenskommelse gäller under förutsättning att det godkänns av 
kommunstyrelsen i Laholms kommun och kommunstyrelsen i Båstad kommun 
senast den 31 mars 2017. 

Detta avtal har upprättats i tre likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt och ett 
har tillställts lantmäterimyndigheten. 

Laholm den .................. ...... ... ... . 

För Laholms kommun 
Kommunstyrelsen 
Ägare till Trulstorp 1 :9 och 
Lagahol m 3: 1 

Elisabet Babic' 
Ordförande 

Bo Erlandsson 
Kommunjurist 

Laholm den ..... ... .. .......... ....... . . 

För Laholms kommun 
Kommunstyrelsen 
Ägare till Lagaholm 3:17 (%-del) 

Elisabet Babic ' 
Orförande 

Bo Erlandsson 
Kommunjurist 

Båstad den ........ .......... ........ . 

För Båstad kommun 
Ko unstyrelsen 
f '.fJa r till Laga d 3:1 7 (y;-del) 

I 

I I 

2 
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 Tjänsteskrivelse  
 

1 (1) 

 
 

Datum: 2017-02-17 
Handläggare: Fredrik Jönsson 
Dnr: KS 001317/2016 – 800 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Kommunrevisionen 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Granskning av kommunens tillsyn över enskilda avlopp – REV 5/16-912  
 

Samråd har skett med: 
-- 

 
Svar på granskning av kommunens tillsyn över enskilda avlopp 
 

Sammanfattning av ärendet 
EY har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat tillsynen över enskilda 
avlopp. En fråga som berör Teknik och service är om kommunen kan hålla tid- och 
handlingsplanen för utbyggnad av VA på landsbygden.   
 

Bakgrund 
EY har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat tillsynen över enskilda 
avlopp. Miljöavdelningen har svarat på frågeställningarna förutom frågan om kommunen kan 
hålla Tid- och handlingsplanen. Planen är politiskt beslutad och även beslutad av länsstyrelsen. 
Bakgrunden är att kommunstyrelsen på sammanträdet 2012-11-14 antog en strategi för 
utbyggnad av vatten och avlopp på landsbygden. 2014-01-15 antog kommunstyrelsen en tid- 
och handlingsplan för utbyggnad av VA på landsbygden efter en begäran från länsstyrelsen. 
Vissa av projekten har senarelagts genom politiska beslut och Länsstyrelsen har reagerat på att 
den beslutade tid- och handlingsplanen inte följs. Kommunstyrelsens arbetsutskott har på 
sammanträdet 2016-05-25 beslutat om att förvaltningen ska göra en översyn av 
landsbygdsstrategin. En ny landsbygdsstrategi innehållande bland annat en uppdaterad tid- 
och handlingsplan har nu tagits fram. 
 

Övervägande/framtid 
En ny plan har tagits fram och är beslutad i kommunfullmäktige den 15 februari. Det är idag 
oklart hur länsstyrelsen ställer sig till denna. Yttrandet till revisionen föreslås vara att 
kommunen har tagit fram en ny tid- och handlingsplan som är politiskt antagen och ska skickas 
till länsstyrelsen senast sista februari 2017. Intentionen är att tid- och handlingsplanen ska följas. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Yttrandet enligt ovan överlämnas till kommunrevisionen såsom kommunstyrelsens eget.  
 
2. Paragrafen justeras omedelbart.    
 
Båstad 2017-02-17 
 
Fredrik Jönsson 
Projektingenjör/Teknik och service 

184

184



185

185

ui] BÅSTADS 
~ KOM1MUN 
Kommunrevision 

Datum 
2016-10-31 
Handläggare 
Roar Onsö/ehl 
Vårt dur 
Rt-;v 5/16-912 

BÅSTAOS KOMMUN 
MvndlghetsnämnrJon 

2016 • 11.. 0 1· 
Dnrf::!f!.l?..Q.~JL:J/.. 
'L-o 6 - .~., ···· 

., •• '" .... ~ ...... { ........ - . ~ 6:) n 
19'" '!•·•·• ir,•:Oa:t,11Jr.a•J<.' 

o yz. I 

Till: 
l(ommu nstyrclsen 
Myndighetsnämndcn för miljö, bygg & 
säkerhet 
För kännedom! 
Kommunfullmäktige 
Kommunchef 

Granskning av kommunens tillsyn över enskilda avlopp 

1 (1) 

EY har på up1Jdrag av de förtroendevaldrl revisorerna i Båstads kommun granskat tillsynen. av en
s1d]da avlopp och planel'ingen av utökning av det kmnmunafa va-nätet. Syftet med granskningen 
har varit att bedöma om myndighetsnämnde'n för mHJÖ, bygg och säkerhet bedriver ett .aktivt arbete 
1ned att minimera de negativa lmnsekvensema av enskilda avlopp genom b[and annat tillsyn och 
rådgivning. Granskningen har även avsett belysa om ansvarig nämnd bedriver en ändamåJsenHg 
styrning och Jednin. gä llande planeringen av utölming av kommunens va-system. 

Vår sammantagna bedömnh1g är att tillsyn.en av enskHda avlopp tidigare har försummats men att 
myndighetsnämnden genom miljöavdelningen numera ha1· en åndamåJsenHg tillsyn. Gälhrnde utök
ningen av verksamhetsområdet för kommunalt avlopp ser vi positivt på att Båstads kommun har 
presenterat en utbyggnadsp]an som länsstyrelsen har ansett tillräckHg. Däremot ser vi avvaktande 
på om kommunen kommer kunna leva upp tiB planen. 

Gjorda iakttagelser har sammanstäUts i bifogad rapport. Rapporten ö:versänds härmed. Revisorerna 
önskar svar från nämnderna kring vilka åtg.ärder de avser vidta utifd\n de bedömningar och re
kommendatloner som lämnats i granskningen. 

Revisorerna önska.i svar senast 2017-01~17 

1 pdrag av revisorerna i Båstads kommun 

(_ 

Sten Wahlgren 
Revisionens ordförande 

()( ~---
Ingvar Andreasson 
Revisionens vice ordförande 

Bilaga: Granslmingsrapport av kommunens tillsyn över enskilda av]opp. 

Båstads kommun 
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Sulltling <> bfJtte, 
wodiing world 

1. Sammanfattning 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun granskat tillsynen av 
enskilda avlopp och planeringen av utökning1 av det kommunala va-nätet. Syftet med 
granskningen har varit att bedöma om myndighetsnämnden för miljö, bygg och säkerhet 
bedriver ett aktivt arbete med att minimera de negativa konsekvenserna av enskilda avlopp 
genom bland annat tillsyn och rådgivning. Granskningen har även avsett belysa om ansvarig 
nämnd bedriver en ändamålsenlig styrning och ledning gällande planeringen av utökning av 
kommunens va-system. 

Vår sammantagna bedömning är att tillsynen av enskilda avlopp tidigare har försummats men 
att myndighetsnämnden genom miljöavdelningen numera har en ändamålsenlig tillsyn. 
Gällande utökningen av verksamhetsområde för kommunalt avlopp ser vi positivt på att 
Båstads kommun har presenterat en utbyggnadsplan som länsstyrelsen har ansett tillräcklig. 
Däremot ser vi avvaktande på om kommunen kommer kunna leva upp till planen. 

Vi har bland annat gjort följande iakttagelser: 

~ I Båstads kommun är 2700 fastigheter anslutna till enskilda avloppsanläggningar. 
~ Av de 2700 avloppsanläggningarna planeras 2000 att inventeras. De som inte kommer 

inventeras är avloppsanläggningar som ligger inom områden där verksamhetsområde för 
kommunalt vatten och avlopp planeras inom tio år. 

~ Från slutet av 2012 fram tills tiden för granskning har 450 avloppsanläggningar inventerats. Av 
de inventerade avloppen hade 80 procent brister som var så allvarliga att det krävdes ny 
avloppsanläggning. 

11- Atgärdstakten har enligt uppgift sedan 2012 då den låg på 2,5 procent, ökat till 5,6 procent. 
1>- Det finns inte någon karta som visar hur avloppen är fördelade i kommunen. 
P- Sedan en tid tillbaka använder handläggarna Havs- och vattenmyndighetens tillsynsmetodik. 

Den innebär att om fastighetsägaren själv rapporterar att det enskilda avloppet inte är 
lagenligt undviker hen en tillsynsavgift. 

Il> Tillsynen har visat att 80 procent av avloppen måste bytas ut. Anledningen till att en stor 
andel av avloppsanläggningarna visar på stora brister är att det under många år inte 
genomfördes någon tillsyn, inventering eller information. Någon analys om vad det inneburit 
att en majoritet av de enskilda avlopp som finns i Båstads kommun inte har haft en lagenlig 
rening har inte gjorts. 

ll> Båstads kommun har en plan för utökning av verksamhetsområde för kommunalt vatten och 
avlopp. Planen har godkänts av länsstyrelsen. Eftersom finansieringen av utbyggnaden har 
flyttats fram i kommunfullmäktiges budget, kommer inte tidsplanen kunna följas. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi: 

.,. myndighetsnämnden att löpande se över vilka områden som i realiteten kommer ha 
kommunalt avlopp inom tio år. Övriga områdens enskilda avlopp bör stå under tillsyn. 

Il> kommunstyrelsen att följa plan för utökning av verksamhetsområde för vatten och avlopp eller 
att föreslå kommunfullmäktige att revidera den. 

1 När vi skriver planeringen av utökningen av kommunens va-system syftar vi på planeringen av inom 
vilka områden kommunen ska erbjuda kommunalt va-system. 

2 
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2. lnl,edning 

2.1. Bakg:rund 

AHt utsläpp av av!öppsvaUen räknas som miljöfartig verksamhet ,enligt miiljöbalken. Detta 
inne,bär b[and anna.t att avloppsvatten ska avl,edas och renas eller tas om hand på annat sätt 
så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. 

Det finns ingen exakt jurjdisk definition av eoskiJda avlopp, men vanli.gen avses a vtopps~ 
anläggningar som inte är anslutna tiU det kommunala avloppsnätet. Enski.lt avlopp kräver 
tillstånd från e·ller skriftlig a.nmäJan tiU miljökontoret. Saknas tillstånd eller om avloppet inte 
uppfyller lagens krav på rening är den olaglig. Utsläpp från anlä.ggningen är då förbjudet. 

LagsUftnf ngen anger inga. specifika l<rav för hur avJoppsvatten ska r,enas eDer hur bra 
reningen måste vara, utan endast att det ska behandlas så att människors hälsa och miljö 
skyddas, samt att hushålfning sker med naturresurser~ Hur hårda kraven blir beror bJ.a. på 
hur känslig omgivningen är och på hur många andra avioppsanläggningar som finns i 
närheten .. Utgångspunkt för kraven är Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små 
avtopp. Utsläpp ml vattenområde av avloppsvaUen som endast g,enomgått s,amavsfdljrnng 
utan efterföljande rening är i princjp förbjudet. Det är antså olagligt att UU exempel bara ha en 
trekammarbrunn .. 

Lagstiftningsmässjgt reglerar Miljöbalken utsläpp av avl'oppsvaiten och kommuner är 
tiUsynsmyndlgihet. Enligt statliga myndi.gheter såsom Naturvårdsverket, Havs-- och 
vattenmyndigheten och länsstyrelserna behöver kommuner stäUa betydligt tydUgare och 
högre krav på åtgärder. 

Nära hälften av de 700 000 fastigheter i Sverige som har ensk.m avlopp med vattentoalett 
bedöms ha anläggningar som inte är godkända. Havs- och vattenmyndigheten bedömer au 
åtgärdsfakten är för råg. För att åtgärda de bristfäUiga avloppen men även för att upprätthåUa 
en god standard på lång sikt. måste åtg,ärdstakten öka WI 5 % och initialt 6,3 % per år om 
man räknar med att avloppen utan efter1öfjande rening ska åtgärdas inom en tioårsperjod.. 
Belastning.en från små avlopp har ökat under de senaste 25 åren medan andra punktkä,llor 
minskat sin påverkan, vilket beror på ett ökat antaJ fastigheter med små avtopp samt att de 
äldre anläggningarna tappar i reningsförrnåga. (Havs- och vaHenmyndlghetens rapport 2015:1) 

De förtroendevalda revisor,erna har i sin risk- och väsentli.ghetsanalys bedömt att det finns 
många fastigheter t kommunen med enskilt avlopp och att det är osäkert hur aktivt 
kommunstyrelsen och myndighetsnämnden arbetar med au minska skadeverkningarna från 
dessa avlopp. 

2 .. 2., syne och revisions,fr,ågor 

bet över,gripande syftet. med granskning,eo är att bedöma om myndighetsnämnd för miitjö, 
b'ygg och .säkerhet bedriver eU aktivt arbete med aU minimera de negativa :konsekvenserna 
a,v enskilda avlopp genom b,and annat Nllsyn och rådgivning. 

I granskningen besvaras följande r,evisionsfrågor: 

N u:läg,esbesl<rivn ing 

· F,nns säk,erställd uppgift om antalet fastigheter ,med enskilt avlopp? 
3 
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)> Hur många av dessa fastigheter har lagenlig rening av avloppsvattnet? 
~ Finns konsekvensbeskrivningar av eventuellt eftersatt tillsynsarbete? 
~ Länsstyrelsens tillsyn av det kommunala tillsynsarbetet? 

Atgärder 

;. Bedrivs ett ändamålsenligt arbete med minska de negativa konsekvenserna av 
enskilda avlopp? 

o Tillsynens omfattning och resultat? 
o Rådgivningens omfattning och resultat? 
o Utbyggnadstakt på kommunalt VA? 

2.3. Ansvarig nämnd 

Granskningen avser myndighetsnämnd för miljö, bygg och säkerhet2 samt kommunstyrelsen. 

2.4. Tillvägagångssätt och avgränsning 

Granskningen har skett genom dokumentstudier samt genom intervju med miljöchefen, 
handläggare på miljökontoret, myndighetsnämndens presidium och NSVA. 

2.5. Revisionskriterier 

2.5.1. Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LA V) 

Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas 
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande 
bebyggelse, ska kommunen bestämma det verksamhetsområde inom vilket 
vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och se till att behovet snarast, och 
så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va
anläggning. 

Ansvaret för att inrätta en egen anläggning för vatten och avlopp vilar därmed inte alltid 
på den enskilde fastighetsägaren. Det kan enligt 6§ LAV vara kommunen som har 
ansvaret. Det är enligt länsstyrelsen viktigt att kommunen har tydliga rutiner för att 
bedöma i vilka områden allmänna vattentjänster behöver ordnas och besluta om 

verksamhetsområdenas omfattning. Det är kommunfullmäktige som tar beslut om 
verksamhetsområdets omfattning. 

2.5.2. Miljöbalken 

I miljöbalkens andra kapitel finns de allmänna hänsynsreglerna. Reglerna innebär att 
den enskilde: 

~ ska känna till de risker för miljön och människors hälsa som avloppet kan tänkas 
orsaka, 

2 I rapporten kommer nämnden refereras till som myndighetsnämnden. 
4 
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,,. utför de skyddsanordningar och försiktighetsåtgärder som inte är orimliga för att 
undvika olägenhet för människors hälsa eller miljön, 

,,. ska välja den lämpligaste platsen för avloppet, 
,,. ska sträva efter att hushålla med resurser och slutna kretslopp, 
,,. vid val av produkter ska välja den som orsakar minst skada på miljön. 

Miljönämnden i kommunen är i enlighet med 26 kap miljöbalken tillstånds- och 
tillsynsmyndighet för enskilda avlopp. Tjänstemännen på miljökontoret ansvarar för 
handläggningen av avloppsärenden. 

Miljökontoret ska inte ge förslag på vilken anläggning den enskilde fastighetsägaren ska ha, 
deras uppgift är att granska ansökan och ge råd och vägledning. 

2.5.3. Reglementen och ägardirektiv 

Myndighetsnämnden för miljö, bygg och säkerhet ansvarar enligt sitt reglemente för 
verksamhet, ekonomi och uppföljning avseende miljö- och 
livsmedelstillsyn (miljöavdelningen) samt räddningstjänstens tillsynsverksamhet. 

Kommunstyrelsen har enligt sitt reglemente ansvar för den översiktliga planeringen av mark 
och vatten samt initiera övrig fysisk planering och sektorplanering. Uppdraget att planera för 
utbyggnad av va-nätet i enlighet med Båstads kommuns behov och gällande lagstiftning har 
getts till NSVA (Nordvästra Skånes vatten och avlopp AB). I ägardirektivet finns stadgat att 
NSVA ska: 

~ biträda delägarkommunerna vid planering av allmänna va-anläggningars utbyggnad 
samt vara en remissinstans vid samhällsplaneringen i delägarkommunerna, 

,,. arbeta fram erforderligt underlag för delägarkommunernas beslut som huvudmänför 
va-verksamheten avseende bl.a. taxor, investeringsbudget, verksamhetsområde och 

ABVA, 
,,. bereda ärenden och genomföra de utredningar inom va-området som 

delägarkommunernas fullmäktigeförsamlingar eller kommunstyrelser anser behövs, 
,,. biträda delägarkommunerna vid frågor om skadeståndsansvar enligt 44-49 §§ lag 

(2006:412) om allmänna vattentjänster eller som vilar på annan rättslig grund; 
,,. biträda delägarkommunerna vid kommunernas kris- och beredskapsplanering; samt 

i- delta i delägarkommunernas kris- och beredskapsverksamhet, varvid 
informationsfrågorna ska ägnas särskild uppmärksamhet. 

5 
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3. Granskningsresultat 

3.1. Myndighetsnämndens tillsyn av enskilda avlopp 

3.1.1. Iakttagelser 

I Båstads kommun är 2700 fastigheter anslutna till enskilda avloppsanläggningar. Eventuella 
fastigheter utan anmälda avloppsanordningar kommer upptäckas efterhand som 
tjänstemännen inventerar kommunens fastigheter. Av de 2700 avloppsanläggningarna 
planeras 2000 att inventeras. De som inte kommer inventeras är avloppsanläggningar som 
ligger inom områden där kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp planeras 
inom tio år. Detta har beslutats i en strategi framtagen i samarbete mellan NSVAoch 
Båstads kommun. Det framgår inte av strategin om den är antagen på politisk nivå eller en 
överenskommelse på tjänstemannanivå. I den fastställs att: 

i,,. I samband med att områden med kommunalt VA byggts ut och verksamhetsområde 
bildats ska inga enskilda anläggningar beviljas. 

P- Inom områden som är upptagna i strategin och som kommer att få kommunalt VA 
inom tio år gäller vissa övergångsprinciper för fastigheter med enskild va-anläggning . 

.,_ I de områden där det dröjer mer än tio år innan en kommunal anslutning till vatten 
och avlopp genomförs ska tillstånd beviljas för enskilda avloppsanordningar som 
uppfyller aktuella miljökrav . 

.,_ I områden med hög prioritet på avloppsåtgärder men där det saknas förutsättningar 
för utbyggnad av kommunalt VA bör gemensamma lösningar för avloppshantering 
rekommenderas. 

Från slutet av 2012 fram tills tiden för granskning har 450 avloppsanläggningar inventerats. 
Av dessa hade 80 procent brister som var så allvarliga att det krävdes ny avloppsanläggning. 
Atgärdstakten har enligt uppgift sedan 2012 då den låg på 2,5 procent, ökat till 5,6 procent. 
Havs-och vattenmyndigheten har tagit fram en formel för att räkna ut åtgärdstakt (se bilaga 
2). Det är dock inte denna formel som använts utan miljöavdelningens egen formel. 

Det finns inte någon karta som visar på hur avloppen är fördelade i kommunen. Kommunens 
GIS-system kräver att en sådan karta tas fram manuellt vilket inte har prioriterats. Alla 
inventerade avlopp rapporteras in i ärendehanteringssystemet Ecos. Dessutom använder 
handläggarna ett exceldokument för att kunna sortera och filtrera. I exceldokumentet finns 
alla kommunens avlopp med, både de som har inventerats och de som återstår. En del 
kommuner har sökt extra pengar av länsstyrelsen i form av Lova-bidrag3

• Pengarna har 
använts för att genomföra inventeringsprojekt med syfte att kunna öka inventeringstakten 
samt att kunna göra en ändamålsenlig dokumentation. Myndighetsnämnden har inte sökt 
några sådana bidrag. 

Handläggarna använder sedan en tid tillbaka Havs- och vattenmyndighetens tillsynsmetodik. 
Den innebär att handläggaren i första skedet skickar ut ett informationsbrev tillsammans med 
ett självskattningsformulär till fastighetsägare med enskilt avlopp. I formuläret ska 

3 Infördes den 1 augusti 2009 och är ett särskilt bidrag till lokala vattenvårdsåtgärder. Syftet är att få 
fram lokala åtgärder som förbättrar havsmiljön, i första hand genom att minska belastningen av 
näringsämnen. 
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fastighetsägaren med hjäfp av i'nstruktioner självskatta av.loppets kondition. Fastiighetsägaren 
skattar avJoppet som rött gult ·eller g1rönt. Rött betyder att fastighetsägaren sjäfv är medveten 
om att avloppet behöver uppdateras för att motsvara dagens lag~ och reningskrav. 
Fastighetsägaren skickar därmed in en ny anmälan/ansökan tm miljöavde.lningen inom tre 
månader. Inom ett år ska de ha en ny avioppsanläggning på plats. Om fastighetsägaren 
markerar sin avlOppsanläggning som röd, slipper de tillsynsavgift och något besök görs inte 
förrän en anmälan om ny avJoppsanläggn·ng inkommtt. Om fastighetsägaren markerar guU 
eUer grbnt kommer hand(äggaren ut o,ch gör tiUsyn och beslutar ,om eventuena förelägganden 
eller förbud. Då utg.år en tillsynsavgift 

Rutinerna för avlopps.inventermg finns skriftligt dokumenterade. Förutom rutinerna finns även 
skriftli.ga bedömningsgrunder. Handläggarna skickar ut omkring ·150 formulär per år. Av de 
150 fastighetsägarna är det 75 som markerar sin avfoppsanläggning som röd och 75 som 
markerar guft eller grönt. Inom miljötiUsyn finns det en heltidstjänst samt en 25 procentig 
tjänst som arbetar med til'lsyn och att hantera anmä.lningar .. 

Anledningen tiU att e!n stor andel av avloppsanläggningarna vjsar på stora brister är att det 
inte ·genomfördes någon tillsyn inventering ener information under en l'ång tid. Tidigare 
nämnder har enrigt uppg'ift i·nte prioriterat tillsyn av enskilda avlopp .. Någon analys om vad det 
inneburit att ,en majoritet av de enskirda avlopp som finns i Båstads kommun inte har haft en 
lagenlig rening har inte gjorts. Västerhavets vattendistril<t har s.att målet att alla enskilda 
avlopp ska vara inventerade och i Jagenl,igt .skick 2021. Myndighetsnämnden i Båstads 
l<ommun kommer inte hinna med detta men beräknar att de är kl.ara 2024. 

2008~12-08 antog dåvarande samhällsbyggnadsnämnden riktlinjer för handtäggning av 
enskilda avlopp i Båstads k_ommun_ Under tiden för granskningen tog mifjöavdelnrngen fram 
en ny avroppspolicy. Efter beredning ändrades den från en policy som skuHe antas av 
kommunfullmäktig_e till rikUinjer som skulle antas av myndig,hetsnämnden. Riktlinjerna skuUe 
enU-gt dagordning behandlas 2016-06-16 men nämnden valde att täta ,ärendet utgå .. Enligt 
uppgift från nämndsekreteraren var anledningen att nämnden inte an:såg det vara någon 
brådska samt att ansvarig tjänsteman inte var på plats för au kunna göra en dragning kr1ng 
ärendet. Vid sakgranskningen framkom det att myndighetsnämnden under året framfört 
önskemål om minskad närvaro av tjänstemän vid sammanträden. Vidare har 
myndighetsnämnden eniigt uppg"ft även uppgett att man avser att ringa in tjänstemän om 
behov uppstår. Vid nämndsammanträdet i juni. månad, då man lät ärendet utgå, fanns 
handläggare från miljöavdetningen tiUgängHga på plats i huset för att kunna besvara 
eventuella frågor. Aktuem ärende hade redan presenterats av miljöchefen under 
nåmndsammanträdet i aprU månad 2016. Ärendets genomgång under nämndsammanträdet 
under juni månad avsåg enbart redakUonena .ändringar (som gjordes efter önskemål av 
myndighetsnämnden) bestående av att åndra ålder för dispens från 80 Ull 75 år samt ändra 
namn från policy till riktlinjer. 

Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra vilka riktlinjer ooh mål .Bastads kommun har i fråga om 
enskilda avlopp och underlätta för handläggarna au fatta m<värdjga och rättvisa beslut. Den 
ska dessutom användas som ett verktyg för att uppnå1 god ekolo9isf< status på ana 
vaUenförekornster. Pol.icyn innehåUer både internationella och naUonena lagkrav men också 
av kommunen ,egna framtagna bedömningsgrunder för hur avloppsärenden ska handläggas 
och bedömas. Oe av kommunen egna framtagna bedömningsgrunder som är utöver lagkrav 
är bland annat 

Kriterier för när hög skyddsnivå ska gälla i Båstads kommun. 
Områden där enskilda avlopp inte bör anläggas! s.k. stoppområden. 

7 
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... Handläggningsrutiner vid ny- och ombyggnation utanför verksamhetsområde för det 
kommunala avloppsnätet. 

i,. Tidsbegränsning av tillståndsbeslut. 
i- Handläggningsrutiner för avloppsinventering. 
i,. Bedömningsgrunder för undermåliga enskilda avlopp. 
... När dispens ska gälla för åtgärd av undermåliga avloppsanläggningar. 

Gällande rådgivning sker det genom inkomna frågor till miljöavdelningen via besök, telefon 
och brev. Miljöavdelningen har även information på hemsidan, i utskick av enkäter till 
fastighetsägare och i anmälningshandlingar. Miljöavdelningen har även under året haft 
ett informationsmöte för allmänheten i samarbete med LRF (Lantbrukarnas riskförbund) och 
planerar framöver att ha informationsmöte med entreprenörer. 

3.1.2. Bedömning 

Det är för oss uppenbart att ansvariga nämnder under många år misskött hanteringen av 
tillsyn av kommunens enskilda avlopp. Detta innebär att enskilda avlopp har släppt ut orenat 
avloppsvatten som bidragit till en sämre land- och havsmiljö än vad lagstiftningen tillåter. Vi 
ser emellertid att myndighetsnämnden har genomfört åtgärder som har inneburit att 
inventering och byte av ej lagenliga enskilda avlopp är pågående. Vi ser allvarligt på att det 
fått gå så långt att 80 procent av avloppen som inventeras måste bytas. Vi vill understryka att 
nuvarande tillsynstakt inte kommer innebära att Havs- och vattenmyndighetens tidsplan 
uppfylls och att det därför är av stor vikt att nuvarande tillsynstakt hålls på nuvarande nivå 
eller ökas. Vi gör bedömningen att med 1,25 heltidstjänster för tillsyn av avlopp har 
myndighetsnämnden tillsatt tillräckliga resurser. 

3.2. Planer för utökning av kommunalt VA 

3.2.1. Iakttagelser 

Länsstyrelsens förhållningssätt 

Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götalands län fick 2007-06-20 av 
regeringen följande uppdrag: "Länsstyrelserna i Skåne, Stockholms och Västra 
Götalands län skall i samarbete med intresserade kommuner ta fram metoder och 
planeringsunderlag för åtgärder för minskad miljöpåverkan på havsmiljön från enskilda 
avlopp, samt initiera och förstärka sådana åtgärder. Arbetet ska inriktas på områden där 
behovet av minskad miljöpåverkan från enskilda avlopp är särskilt stort. 

Sedan 2012 har Länsstyrelsen Skåne arbetat med tillsynen enligt lagen om allmänna 
vattentjänster (LAV) bland annat genom dialogmöten med kommunerna. I de fall kommunen 
inte uppfyller kraven i LAV får länsstyrelsen förelägga om åtgärd. Vid kontakt med 
länsstyrelsen bekräftar de att de har godkänt Båstads kommuns plan för va-utbyggnad och 
att Båstads kommun regelbundet i enlighet med överenskommelse rapporterar till 
länsstyrelsen. Genom protokoll från möte mellan Båstads kommun (tillsammans med NSVA) 
och länsstyrelsen kan man utläsa att möten har genomförts och att Båstads kommun i form 
av tjänstemän från kommunledningskontoret närvarat på dessa och genom skriftlig 
rapportering har presenterat nuläge och plan för utbyggnad. NSVA har presenterat skriftlig 
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dokumentaUon som visar på att de löpande j enlighet med överenskommelse med 
länsstyrelsen rapporterar hur planen för utbygignadstakt uppfylls. 

Kommunens förhå#ningssätt 

Vid intervjuer uppges. att samarbete:t mellan komm unkontoret1 miljöavdelningen och NSVA 
fung,erar bra .. De har samma uppfattning om var ansvaret Hgg,er och länsstyrelsen har 
godkänt deras utbyggnadspfan. Planen rapporterades till länsstyrelsen 2013 och bygger på 
Strategi för vatten och avlopp på randsbygden t Båstads kommun. Strategin är firamtagen i 
samarbete meHan NSVA och Båstads kommun och antagen av kommunstyrelsen4

• Något 
bestut i l<0mmunfullmäktige finns Inte. Utbyggnaden är uppdelad r två omgångar där prioritet 
ett innebär utbyggnad inom fem år det vm säg,a innan 201'8 och prioritet två innebär 
utbyggnad inom fem Ull tio år. det vill säga mellan år 2018 och 2023. 

Prioritet 1 planerat färdigt 2018 

I 
Kattvik 

Slättaröd 

Stora Hult 

I Boarp 

Angalag 

I 
I 

Nyled 

! 

I Öll'övsstrand 

Tvähöga 

Prioritet 2: 

Vadebäck 
Mäsinge 

4 Antagen 2012-11-14 § 320. 

-

Uppföljning 

Utbyggnad klart 2014 

Utbyggnad klart 2014 

utbyggnad klart 2014 

Var redan utbyggt när planen presenterades 
för länsstyrelsen. 

1 Enli·gt planen var utbyggnadsstart pl1anerad 
filJ 2015/2016. Enligt NSVA:s uppföljning til I 
,länsstyrelsen daterad 2016-0-4-29 hade 
NSVA som plan att bygga ut under .201.5 
men har 1:nte fått klartecl(en från Båstads 
kommun. 

Var redan utbyg_gt när pilranen presenterades 
för länsstyrelsen. 

NSVA hade planer på att bygga ut under 
2016 men har inte fått klartecken från 
Båstads kommun. 

Var redan utbyggt när planen presenterades 
I 

11 

för länsstyreJsen. 
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;,,. Lyavägen 
~ Häljarp-Böckerskogen 
~ Karstorp 

"'" Axelstorp 

Vad vi har fått fram i vår granskning så har utbyggnaden gällande både Ängalag och 
Öllövstrand skjutits på framtiden. Ängalag är i senaste budgeten förlagd till 2019. Ärende 
gällande Öllövsstrand var uppe i kommunstyrelsen 2015-03-11 (§82). I protokollet står det i 
ärendets -bakgrundsbeskrivning: 

NSVA har tillsammans med kommunen tagit fram en landsbygdsstrategi gällande 
utbyggnad av vatten och avlopp på landsbygden. Strategin är beslutad av 
kommunfullmäktige samt godkänd av länsstyrelsen. Öllövsstrand ligger med i 
strategin med utbyggnad senast 2017. Verksamhetsområde för det aktuella området i 
Ollövsstrand är beslutat 2012, vilket innebär att kommunen har skyldighet att anordna 
vattentjänster. 

Något förslag till beslut finns inte med och det framgår inte tydligt vad ärendet handlar om, 
men enligt verksamhetsområdeschef för Teknik och service innebar förslaget att ytterligare 
900 tkr skulle tillskjutas projektet. Under ärendets behandling ajournerades mötet två gånger. 
Slutligen tog kommunstyrelsen beslut om att återemittera ärendet till myndighetsnämnden. 
Ärendet har vid granskningens genomförande inte behandlats i myndighetsnämnden och det 
finns inga planer på om eller när det ska behandlas. 

Enligt intervju med tjänsteman på NSVA finns det efter uppskjutningen av utbyggnaden i 
Ängalag och Öllövsstrand ingen möjlighet till att bli klar med dessa områden inom den till 
länsstyrelsen angivna tidsplanen. NSVA har begränsade resurser för utbyggnad och måste 
därför planera långsiktigt. Om en kommun skjuter upp sina utbyggnadsplaner hamnar andra 
projekt före och nu finns det ingen aktiv tidsplan för när verksamhetsområde ska anläggas i 
Ängalag och Öllövsstrand. Prioritet 2-områdena ligger sedan i ordningen efter dessa. Som 
tidigare nämnts genomförs ingen tillsyn av enskilda avlopp i områden som ska få 
verksamhetsområde för kommunalt VA inom tio år. Om planen för utbyggnad försenas 
kommer detta innebära att områden med lagstridiga enskilda avlopp kommer fortsätta att 
släppa ut orenat avloppsvatten under en längre tid än beräknat. 

3.2.2. Bedömning 

Vi gör bedömningen att de olika parterna visar på samstämmighet kring var ansvaret ligger 
och vad som omfattas däri. Vi ser också positivt på att det finns en utbyggnadsplan som 
länsstyrelsen dessutom har ansett tillräcklig. Däremot ser vi avvaktande på uppfyllelsen av 
planen. Vi bedömer det inte rimligt att med nuvarande uppfyllnadsgrad kunna uppfylla planen 
inom den tid som den sträcker sig över. Vi ser därför att det behövs ett gott samarbete 
mellan NSVA och kommustyrelsen. Vi rekommenderar myndighetsnämnden att löpande se 
över vilka områden som i realiteten kommer ha kommunalt avlopp inom tio år. övriga 
områdens enskilda avlopp bör stå under tillsyn. 

10 
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4.. Sammanfattande bedömning 
Vår sammantagna bedömning är att tmsynen av enskilda avlopp tidigar,e har försummats men 
,att myndighetsnämnden genom mHjöavdeining.en numera har en ändamålsenlig Wlsyn. 
Däremot ser vi det som en brtst att myndighetsnämnden inte kan uppfy'l'la f-lavse och 
vattenmyndighetens mål om au ana avl'opp ska vara inventerade 2021. G.älJande utökningen 
av verksamhetsområde för kommunart avlopp ser vi posjt,ivt på att Båstads !kommun har 
presenterat en utbyggnadsplan som länsstyrelsen har ansett tHrräcklig. Däremot ser vi . 
avvaktande på uppfyflsefsen av utbyggnadsptanen. 

I Tillsynens omfattning och resultat? 

Rådgivningens omfattning och resuUat? 

I Vi bedömer att myndighetsnämnden har en 

1 

god struktur på sitt Ullsynsarbete. Däremot har 
det tidigare funnits aHvarUga brister som idag 
innebär att 80 procent av de enskilda a.vlopp 

I som inventerats 1inte är lagenliga. 

Rådgivning sker löpande och genom 
punktrnsatser. 

Utökningstakt på kommunalt VA? Vi bedömer att planeringen av utökningstak.ten 
är god. Ansvarsförhållandet finns tydligt 

' dokumenterat i r,eglernente. och ägardirektiv. 
Däremot ser vi inte att ptanen för utökning 

1 kommer att kunna föfjas .. 

Finns säkerställd uppgift om antalet fastigheter Ja. Det finns 2700 enskHda avlopp i 
med enskilt avr.opp J(Ommunen. 
Hur många av dessa fastigheter har 1-agen!ig 1 20 procent av de som tnv;ent.erats. 
rening av avloppsvannet? 

Finns konsekvensbeskrivningar av eventuellt I Nej. 
eftersatt Ullsynsarbete 

Länsstyrelsens tillsyn av det l<ommunaJa .Länsstyre:lsen har ing_a påpekanden. 
til I syns arbetet? 

Utffrån .granskningsresulitatet rekommenderar vi:' 

myndighetsnämnden alt löpande, se över vilka områden som i realiteten kommer ha 
kommunalt avlopp iinom tio år. övriga områdens enskilda avlopp bör stå under til.lsyn. 
kommunstyrelsen att fölija plan för utökning av verksamhetsområde för vatten och 
avlopp eUer att föresh~l kommunfullmäktige att revidera den. 

Bäst ,s kommun, den 17 oktober 20116, 

l&/l 
alin Lundberg. EY 
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Bilaga 1 Källfdrteckn.ing 

tnterv j:uade 

Tina Eriksson, miljöchef 
Göran Klang 1 vice ordförande myndighetsnämnden 
Therese Ol'a:ussonJ handläggare enskilda avlopp 

Svarat på frågor via telefon 

Mats Rydberg, gruppchef avdelning Ledntngsnät & Projekt, NSVA 

Bid.-agit med material och svar-at p,å frågor via e·post 

AnneUe Johansson, mrJjödirektör. Länsstyrelsen i Skåne 
~ Asa Gunnarsson, Utredare Enheten för miljöprövning och mifjötillsynj Havs- och 

vauenmyndigheten 

Dokumentation 

Riktlinjer för handläggning av enskilda avlopp j Båstads .kommunl 2008~12-08 
antagna av dåvarande samhäi:lsbyggnadsnämnden 
Minnesanteckningar möte meUan länsstyrelsen, NSVA och Båstads kommun, 2013-
0410 
Tid- och handlingspJan gällande utökning av verksamhetsområde for v.atten och 
avlopp i Båstads kommun, 20'14~01-22 
Uppföljningar på' Udp och handHn,gspla:n 2014-2016 
Förstag tm avloppspolicy för Båstads kommun (ändrades Ull rHdlinjer under 
granskningens gång) 
Mallar för avloppsinventering, 
Kontroll- och tUlsynsplan 2016 för miljöavdetnjng,en, 2016-01-14 
Havs- och vattenmyndigheten 2013-02-25, BUaga: översiktlig styrmede,lsanalys för 
enskilda avlopp, Styrmedel för au nä en hållbar åtgärdstakt. 
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Bilaga 2 - från Havs .. och vattenmyndigh,e.tens 2013--028 25, Bilaga~ översiktUg 
styrmedelsanalys för enskilda avlopp, Styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt 

En håfJbar åtgärdstakt behöver beakta att avlopp har en begränsad fivslångd och (delvjs) 
behöver åtgärdas när dess funktion bUr nedsatt. Med en genomsnittlig livslängd för ett 
markbaserat avf opp inom intervaUet 15 - 30 år behöver i genomsnitt i storleksordningen 
30 000 - 40 000 stycken avlopp åtgärdas varje år under den l<'omm ande 30-årsperioden. 
Den nuvarande åtgärdstakten äir ca s - 15 000 tiUsfånd per år jnklusive nyanlagda avlopp.3 
Dessa innefattar inte anmälan om ändringar som det saknas uppgifter om. Med denna takt 

1kommer antalet avlopp som behöver åtgärdas att öka med 20 000 - 30 ooo avlopp pe:r år aut 
· eftersom den funktionerla livslängden föp,er ut hos befintliga avlopp .. Det innebär· att i nuläget 

ökar det antal avlopp som behöver åtgärdas för varje år,. Nuvarande åtgärdstakt är antså fnte 
hållbar. Om man skuUe fortsätta med nuvarande takt s:kull'e antal,et avlopp som behöver 
.åtgärder ha stigit Ull nästan 400 000 stycken om 20 år och om 30 år är de över 500 000 
styc.kenT Vid dimensionering BV styrmedel kan målbilden därför inte ,enbart vara att fokusera 
på att 
åtgärda de idag oJagliga avJoppen (ca 130 000 stycken) utan a.tt riskera att hamna i en 
liknande situation igen om 20-30 år med en stor andel undermåUga avlopp. EU styrmedel 
behöver istället utformas och dimensioneras för att ta ett he1hetsgrepp om hela den 
nödvändiga åtg.ärdstakt som inkluderar såväl upphämtningen av de ,olagliga avloppen,, de 
befintliga avlopp vars fivslängd löper ut j den närmaste framtf den och nyanlagda avJopp vid 
nybyggnatlron. Den hållbara åtgärdstakten för enskilda avlopp kan anges som en funktion av: 

• Antalet ,enskildn avlopp N0 vid första året 

a En initialt förhöjd ålgärdstakt för uppMimtning nv /0 olagliga avlopl) inom 
perioden T tlr 

• G~nomsniUHg funklioneU 11vsHingd Lår hos använda avloppsttlmiker 
• Genomsnitt1igt anta] nybyggda fastigheter per nr,, med enskilda avlopp 
• Gcmomsnittligt antal rivnn fastigheter peT år r med .enskilda avlopp 
o Genomsnittlig utbyggnad i omvamllingsområden per är v 

• Genomsnittlig utveckHng ay framtida krnv/sky<ldmi.våcr u 

Den hållbal'fl (nl!tså den Ulgsta uödvändiga) åtgiirclslaktcn, nttryckt som glidande medelvärde hos 
antal avlopp som behöver åtgänhls pcl' åt\ be~l,rivs därmcrl enligt ekvation (1) 

llN =(,,-,·-0-11) -+- +-+-
( 

I I) N0 lo 
1 2 l l T 

(J) 
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Datum: 2017-02-16 
Handläggare: Jan Bernhardsson 
Dnr: KS 001318/2016 – 900 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Kommunrevisionen, Teknik och service 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Granskning av kommunstyrelsens verksamhet inom teknik och service – REV 4/16-912  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Svar på granskning av kommunstyrelsens verksamhet inom teknik och 
service 
 

Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommuns revision genomförde 2007 en granskning av teknisk verksamhet.  
Uppföljning av granskningen genomfördes 2016 där förbättringsförslag lämnades för 
kommentar av kommunstyrelsen. 
Förbättringsförslagen handlade om en distinktare målstyrning, sammanställning av 
synpunkter, övervägande av effektivare organisationsmodell och beslut om ekonomisk 
konsekvens vid politiska beslut.    
 
Bakgrund 
Båstads kommuns revision genomförde 2007 en granskning av teknisk verksamhet 
Revisionen har i sin risk- och väsentlighetsanalys för 2016 konstaterat att det finns behov av 
att följa upp om det är en ändamålsenlig styrning av den tekniska verksamheten.  
EY har redovisat granskningen av teknisk verksamhet i rapport daterad augusti 2016. 
 

Aktuellt 
Den sammantagna bedömningen av EY´s granskning är att styrning och uppföljning gällande 
mål och uppdrag, ekonomi och organisation fungerar bättre än vid tidigare granskningar.  
Detta upplever förvaltningen positivt.  
 
Rapporten sammanfattas i skrivelse från kommunens revisorer i bilaga 1. 
 
EY påtalar några utvecklingsområden: 

 Formulering av mål, indikatorer och insatser anses otydliga.  
 Politiska beslut som påverkar verksamheten ekonomiskt åtföljs inte av en förändrad 

budget. 
 Synpunkter som kommer in till kommunen åtgärdas med den görs ingen 

sammanställning eller uppföljning. 
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EY rekommenderar kommunstyrelsen nedan med kommenterar från Teknik och service: 
 
Se över hur mål och insatser formuleras så att det finns en tydlig distinktion mellan 
vad som ska uppnås, hur det mäts och vilka insatser som genomförs för att målen 
ska uppfyllas. 
Till de sex nämnsmålen för budget 2017 finns det kopplat insatser med indikatorer för 
varje verksamhetsområde. Insatserna är i sin tur kopplat till olika handlingsplaner som 
avser aktiviteter för verksamheterna i ett led för att uppfylla nämndsmålen. Inför varje års 
budgetprocess ingår det att se över de insatser och aktiviteter som krävs för att uppnå 
nämndsmålen. Avsikten är att det blir mer distinkt. 
 
På årsbasis sammanställa, utvärdera och följa upp det synpunkter som inkommer. 
Teknik och service håller på att införa ett nytt fel- och ärendehanteringssystem för att 
kunna åtgärda och följa upp fel och brister på gator, parker mm i den fysiska miljön. 
Systemet kommer att ge en mycket bättre förutsättning för att kunna sammanställa 
inkomna ärenden för uppföljning och utvärdering. Andra typer av inkomna synpunkter 
kommer också att kunna sammanställas.  
 
Överväga om samma eller högre effektivitet kan uppnås inom teknik och service 
genom en annan organisationsmodell. 
Det övervägande som finns för att uppnå en högre effektivitet genom en annan 
organisationsmodell är investering och förvaltning av kommunens fastigheter.  
Utredning av detta pågår. 
 
Säkerställa att beslut är kostnadskalkylerade och vid kostnadspåverkan åtföljs av en 
budget. 
För att säkerställa den ekonomiska konsekvensen i förslag till beslut så ska det framgå i 
tjänsteskrivelsen vilken kostnadspåverkan förslaget innebär för beslutet.  

 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Yttrande från Teknik och service överlämnas till kommunrevisionen såsom 
kommunstyrelsens eget. 
 
2. Paragrafen justeras omedelbart.    
 
 
 
Båstad 2017-02-16 
 
 
Jan Bernhardsson 
Teknik och servicechef
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Kommunrevision 

Datum 
2016-10-31 
Handläggare 
Roar Onsö / ehl 
Vårtdnr 
REV 4/16-912 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2016 -11- 0 f' 
Dnr 1.CV.:-.9..!?.( j!..<f.·1 

,. .... l;.t;.?i.R .. -;:.:1.a ..... ~ Till: 
· · Kommunstyrelsen 

För kännedom: 
Kommunfullmäktige 
Kommunchef 

1 (1) 

Granskning av kommunstyrelsens verksamhet inom teknik och service 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun granskat kommunstyrel
sens verksamhet inom teknik och service, styrning och uppföljning ur ett flertal perspektiv: mål och 
uppdrag, ekonomi och organisation. Vår sammantagna bedömning är att styrning och uppföljning 
gällande mål och uppdrag, ekonomi och organisation fungerar bättre än vid tidigare granskningar. 
Det finns emellertid ett antal utvecklingsområden. Formulering av mål, indikatorer och insatser är 
otydliga. Politiska beslut som påverkar verksamheten ekonomiskt åtföljs inte av en förändrad bud
get. Synpunkter som kommer in till kommunen åtgärdas men det görs ingen sammanställning eller 
uppföljning. 

Gjorda iakttagelser har sammanställts i bifogad rapport. Rapporten översänds härmed. Revisorerna 
önskar svar från kommunstyrelsen kring vilka åtgärder kommunstyrelsen avser vidta utifrån de 
bedömningar och rekommendationer som lämnats i granskningen. 

Revisorerna önskar svar senast 2017-01-17. 

På uppdrag av revisorerna i Båstads kommun 

Sten Wahlgren 
Revisionens ordförande 

I 

ngvar Andreasso 
Revisionens vice ordförande 

Bilaga: Granskningsrapport av kommunstyrelsens verksamhet inom teknik och service. 

Båstads kommun 

Kommunledningskontor 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun granskat 
kommunstyrelsens verksamhet inom teknik och service styrning och uppföljning ur ett flertal 
perspektiv: mål och uppdrag, ekonomi och organisation. Vår sammantagna bedömning är att 
styrning och uppföljning gällande mål och uppdrag, ekonomi och organisation fungerar bättre 
än vid tidigare granskningar. Det finns emellertid ett antal utvecklingsområde. Formulering av 
mål, indikatorer och insatser är otydliga. Politiska beslut som påverkar verksamheten 
ekonomiskt åtföljs inte av en förändrad budget. Synpunkter som kommer in till kommunen 
åtgärdas men det görs ingen sammanställning eller uppföljning. 

Vi har bland annat gjort följande iakttagelser: 
i> Kommunstyrelsens verksamhet styrs av mål, indikatorer och insatser. 
i> Det finns en dokumenterad processbeskrivning för hur mål- och budgetprocessen ska 

fungera. 
1> Teknik och service verksamhet består av beställar- och utförarenheter. Vissa enheter 

har både ett beställar- och utföraruppdrag. 
JI,- Priserna på tjänsterna baseras på olika räknemallar beroende på verksamhet. Till 

exempel har Båstads kommunrestauranger ett pris per måltid medan lokalvårdens 
debitering grundas på avtal per objekt. 

1> Politiska beslut som påverkar prisbilden åtföljs inte alltid av en förändrad budget och 

en prisjustering. 
1> Kommunen har en synpunktshantering, synpunkterna hanteras centralt och skickas 

ut till den verksamhet de berör. Någon sammanställning eller uppföljning sker inte. 
1,, Intervjuer och medarbetarenkätens resultat visar på att teknik och service genomför 

arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal och medarbetarna är i hög grad nöjda med 
hur det sker. 

1> De påpekande som gjordes vid en tidigare granskning har hörsammats. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

,i,- se över hur mål och insatser formuleras så att det finns en tydlig distinktion mellan 
vad som ska uppnås, hur det mäts och vilka insatser som genomförs för att målen 

ska uppfyllas, 
1> på årsbasis sammanställa, utvärdera och följa upp de synpunkter som inkommer. 
1> överväga om samma eller högre effektivitet kan uppnås inom teknik och service 

genom en annan organisationsmodell, 
1> säkerställa att beslut är kostnadskalkylerade och vid kostnadspåverkan åtföljs av en 

budget. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund till granskningen 

Båstads kommuns revision genomförde 2007 en granskning av teknisk verksamhet. I 
granskningen framkom en hel del brister kring organisation och styrning. Följande förslag på 
förbättringar lämnades: 

Den styrande dokumentationen behöver förtydligas: 
1:> I kommunstyrelsen reglemente kan med fördel skivas in att kommunstyrelsen 

ansvarar för kommunens VA-anläggningar, parker och grönområden. 
Kommunstyrelsens delegationsordning behöver revideras, bl.a. bör 
verkställighet tas bort och blandad delegation får inte förekomma. 

1> Målen i budgeten är inte desamma som redovisas i årsredovisningen. 
Ekonomisk styrning och uppföljning 

..- Budgeten måste anpassas till verkliga förhållanden såsom säsongsmässiga 
variationer och inte vara uppdelad i identiska 1/12-delar. 

~ Den ekonomiska uppföljningen måste utvecklas och bli pålitlig. Periodiseringar 
av kostnader och intäkter sker inte regelmässigt, vilket resulterar i missvisande 
månadsrapporter. Dessa används som diskussionsunderlag i den ekonomiska 
uppföljningen. 

Organisation 
!'J> Den verkliga organiseringen av tekniska kontoret måste stödja den styrprincip 

som det fattats beslut om. Ansvarsfördelningen mellan beställar- och 
utförarsidan måste tydliggöras. 

i>- Från arbetsavdelningen framkommer behov av att se över vilka arbetsuppgifter 
som egentligen ingår i uppdraget. Enligt intervjuer har ett antal nya uppgifter 
tillkommit under senare år. 

i;, Ett system för klagomål behöver införas. Idag hanteras klagomål utan 
samordning inom hela organisationen. 

Intern kontroll 
"' Inga av de problem som rapporten pekar på har fångats upp av den interna 

kontrollen. I en utveckling av den interna kontrollen behöver olika aspekter av 
styrning inbegripas. 

De förtroendevalda revisorerna har i sin risk- och väsentlighetsanalys för 2016 konstaterat att 
det finns behov av att följa upp om det är en ändamålsenlig styrning av den tekniska 
verksamheten. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor 

Syftet är att granska styrning och uppföljning ur ett flertal perspektiv: mål och uppdrag, ekonomi 
och organisation. 

3 
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I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

Mål och uppdrag 

i,,. Har kommunstyrelsen antagit ändamålsenliga mål och riktlinjer? 
~ Finns det en tillfredställande struktur mellan kommunstyrelsen och förvaltningen kring 

kommunicering av och beslut kring uppdrag och resultatuppföljning? 

Ekonomi 

1J:> Finns det för teknik och service en ändamålsenlig budgetprocess? 
1>- Finns det en ändamålsenlig ekonomisk uppföljning som bidrar till effektivt 

resursutnyttjande? 

Organisation 

~ överensstämmer organisationen med uppdrag och mål? 
1> Finns det en ändamålsenlig intern kommunikation med bland annat arbetsplatsträffar, 

fackliga samverkansmöten och medarbetarsamtal? 
~ Finns det ett ändamålsenligt synpunktshanteringssystem? 

2.3. Ansvarig nämnd 

Granskningen avser kommunstyrelsen. 

2.4. Tillvägagångssätt och avgränsning 

Granskningen genomförs genom intervjuer och dokumentstudier. Intervjuer genomförs med 
ledande tjänstemän och kommunstyrelsens presidium. Granskningen har utförts under juni
oktober 2016. 

2.5. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens 
analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterier kan ofta hämtas från lagar och 
förarbeten, föreskrifter och interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. 

I denna granskning utgörs revisionskriterierna av: 

~ Budget 2016 

1> Kommunala riktlinjer 

4 
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3. Granskningsresultat 

Nedan följer resultatet av de iakttagelser vi gjort tillsammans med våra bedömningar. 

3.1. Mål och uppdrag 

3. 1. 1. Iakttagelser 

3. 1. 1. 1 Ansvarsfördelning 

Kommunstyrelsen har enligt sitt reglemente ansvar för VA- och renhållningsverksamhet, 
gatu-, park- och väghållning inkl. skogs- och naturmark, kollektivtrafik och infrastruktur och 
hamnverksamhet. Uppdraget att förvalta och ansvara för drift av VA-nätet har av 
kommunfullmäktige överlåtits till NSVA (Nordvästra Skånes vatten och avlopp AB). Det 
kommunala ändamålet med bolaget är att, med iakttagande av den kommunala 
kompetensen i kommunallagen (1991 :900) och vad som stadgas i lagen (2006:412) om 
allmänna vattentjänster, långsiktigt ansvara för förvaltningen och driften av delägarnas 
allmänna va-anläggningar genom att svara för drift, underhåll, förnyelse och förbättring av 
desamma. Teknik och service är en av kommunens sex verksamhetsområde, 
kommunstyrelsen är ansvarig för styrningen av teknik och service. 

3. 1. 1. 2 Målstyrning 

Kommunfullmäktige har antagit tre övergripande mål för kommunen: 

11>- Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i. 
~ Båstads kommun är välkomnande, professionell och tydlig. 
~ Båstads kommun är i ekonomisk balans. 

Till de tre KF-målen finns det kopplat indikatorer. Det finns sedan sex nämndsmål: 

i!)> Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa skolkommuner. 

"'" Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa kommuner inom vård och omsorg. 

Il> Båstads kommun ska vara en av Sveriges 50 bästa näringslivskommuner. 

11>- Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa miljökommuner. 

i.,. Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa kommuner inom trygghet och 
folkhälsa. 

~ Båstads kommun ska främja allas möjligheter till kulturupplevelser året runt. 

Det framkom vid en del intervjuer att målen inte nödvändigtvis är knutna till en finansiering i 
budgeten. Till nämndsmålen finns det kopplat insatser och indikatorer. Följande insatser ska 
kommunstyrelsen genom teknik och service genomföra: 

~ Ökad standard på fastigheter genom satsning på underhållsåtgärder. 
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li'- Alla skolbarn i åldern 6-19 år erbjuds fritidsaktiviteter på sportlov och höstlov. 
11> Drift och underhåll samt investering avseende säkra skolvägar i enlighet med 

cykelplanen. 
Upprustning av utemiljöerna på kommunens skolor och förskolor. Såväl lekutrustning 
som vegetationsytor och lekytor behöver rustas upp alternativt bytas ut. 

"' Ytterligare insatser i matsalsmiljöerna. 
11> Öka insikten om skolmåltidens betydelse för hälsa och miljö hos elever och 

pedagoger. 
r.,, Information och dialog med föräldrar om mat i skola och förskola. 
11> Anordna Senior Sport School för alla pensionärer en gång om året (i samarbete 

med Region Skåne och Skåneidrotten). 
11> Bidra till ökad kunskap hos vårdpersonal om betydelsen av matsalsmiljön 

och matglädje runt matsituationen. 
fl> Blomsterprogram med vår, sommar, höst och fägring i samråd med handeln. 
[I> God skötse!nivå av offentliga ytor. 
11> Förbättrad standard på gator och ge-vägar för ökad tillgänglighet och förbättrad 

säkerhet för oskyddade trafikanter. 
11> Fortsatt arbete med att minska energiförbrukningen för kommunens fastigheter. 
rP- Öka kunskapen kring sol och vindkraftsanläggningar för att på sikt kunna 

investera i detta. 
11> Utbyte av oljepannor på de fastigheter där dessa fortfarande finns. 
11-- Fortsatt systematiskt utbyte till energieffektivare gatubelysningsarmaturer. 
11> Köpa in och placera ut ytterligare sopkärl som erbjuder möjlighet till källsortering 

i det offentliga rummet samt skapa renhållningsrutin som anpassas av 
källsorteringfraktioner. 

il> Vid utbyte av fordon skall alltid, utan att göra avkall på funktion, fordon som drivs med 
miljövänligare bränsle väljas. I möjligaste mån skall fossilfritt alternativ väljas. 

11> Anpassa Centralförrådet för att kunna hantera de behov som källsorteringen medför. 
[I> Öka andelen ekologisk mat. 

Alla barn- och ungdomsföreningar ska ha antagit en dragpolicy som de aktivt ska 
arbeta med. Kopplat till föreningsbidragen. Utbildning och genomförande. 

[I> Alla barn- och ungdomsföreningar ska utbildas i Värdegrunder: Glädje och 
gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med och rent spel. 

[I> Fortsatt systematiskt trafiksäkerhetsarbete (ombyggnad av gata, korsningspunkter 
m.m). 

11> Öka upplevelsevärdet i våra parker. 
11,, Klimatsäkrande åtgärder. 

Därutöver finns det en antagen servicedeklaration för teknik och service: 

Vid mer än fyra timmars leveransavbrott ska abonnenten beredas möjlighet att 
hämta vatten från brandpost eller dricksvattentankar. 
Vid planerade avstängningar av vattenleverans ska abonnenten meddelas minst 2 
dagar före avbrott. 

!i>- Avfallshämtning sker på utsatt dag. 
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Skötsel av kommunens offentliga ytor såsom park, gata, torg och stränder sker 
enligt kommunens skötselplaner . 

., På kommunens webbplats publiceras aktuell och lättbegriplig information om hur 
kommunen enligt gällande skötselplaner ska sköta de offentliga ytorna . 

., Samtliga kommunens fritidsanläggningar säkerhetsbesiktigas varje år . 

., Samtliga kommunens lekplatser säkerhetsbesiktigas varje år . 

., Simundervisning .erbjuds barn och möjfigh~t till märkestagning erbjuds alla. 
Kommunens ungdomsgårdar är en mötesplats för unga människor och erbjuder 
en drogfri miljö. 

• Markerade vandringsleder och motionsslingor är framkomliga. 

Det finns en framtagen och dokumenterad processbeskrivning över målarbete och 
budgetprocess. Se nedan bild. 

Januari 

Politb.k 
lu:.iniJ ,e Il$ 

ftlla.:.f I I 

l) h j t ......... 

Juni 

BUDGETBEREDNING 

Bild 2: Mål- och budgetprocess, bilden framtagen av Båstads kommun. 

December 

p,ti,,,ud,;al.u~ 

I~~ -- bUr:lset & 
V.1~ua1hsiftl 

Gällande beslut som antas i kommunfullmäktige och som kommunstyrelsen ska genomföra 
finns det beslutsloggar som ska garantera att alla beslut synliggörs. Vid intervju framkommer 
det att ledningsgruppen tillsammans med den politiska ledningen har arbetat specifikt med att 
alla uppdrag till förvaltningen ska gå genom formellt beslut i kommunstyrelsen. Förvaltningen 
använder sedan Excellistor för att bevaka att alla uppdrag genomförs. 
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3.1.2. Bedömning 

Det är vår uppfattning att det finns en god ambition med kommunens målarbete. Vi ser 
positivt på processen och att en processbeskrivning är framtagen men ser vissa brister i 
resultatet. Det är vår bedömning att det gällande de insatser som finns kopplade till målen 
saknas stringens. Vissa insatser är formade som mål, vissa som insatser och en del anser vi 
bör ses som en del av den löpande verksamheten. Vi rekommenderar att kommunstyrelsen 
ser över hur mål och insatser formuleras så att det finns en tydlig distinktion mellan vad som 
ska uppnås, hur det mäts och vilka insatser som genomförs för att målen ska uppfyllas. 

3.2. Ekonomi och organisation 

3.2.1. Iakttagelser 

Organisatoriskt utgörs teknik och service av en stab samt de tre avdelningarna mark- och 
fritid, Båstads kommunrestauranger samt lokalvård. Verksamheterna tillhandahåller 
grundläggande service såväl direkt till medborgarna som indirekt via servicefunktioner till 
andra verksamhetsområden inom kommunen. Teknik och service har följande 
ansvarsområden: 

Il> Teknisk verksamhet för vägar, parker, badstränder, naturvård och hamn 
~ Kommunens fastigheter och lokalvård 
i,,. Måltidsverksamhet 
~ Vatten-, avlopps- och renhållningsverksamhet 

Bad- och fritidsanläggningar 
;. Fritidsarrangemang 
!J> Bidrag till föreningar och samlingslokaler 
~ Vandringsleder 
~ Ungdomens Hus 

Staben ansvarar för projektledning, mark- och arrendefrågor samt exploateringsprojekt och 
tomtförsäljning, men även för beställarkontakt internt och gentemot de samarbetspartners som 
sköter driften av hamnar, VA, renhållning och fastigheter. Avdelningen mark och fritid sköter 
och underhåller Båstads kommuns skogar, stränder, gator, parker, lekplatser och yttre miljö 
vid skolor och förskolor. Avdelningen ansvarar också för fritidsgårdar, simbassänger och 
föreningsbidrag. Avdelningen Båstads kommunrestauranger arbetar på uppdrag av 
skolverksamheten samt vård och omsorg. Avdelningen lokalvård bedriver verksamhet i 
huvudsak inom fastigheter ägda av Båstads kommun. Inom Båstads tätort bedrivs lokalvården 
på entreprenad. Detta utgör cirka 50 procent av verksamheten. Resterande del utförs i egen 
regi. 

Kommunstyrelsen har genom ansvaret för teknik och service verksamhetsområde både en 
utförar- och beställarfunktion. Nedan bild är vår beskrivning av vilka verksamheter som är 
beställare, utförare respektive båda samtidigt. Pilarna visar åt vilket håll beställningen går. 
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Teknik och senice 
Utföran•erksamhet, 
beställarverksamhet samt 
upp dragsbaserad verksamhet 

Assistenter 

Beställning till i 
huvudsak kommunala 
bolag: NSVA, NSR, 
Båstadhem AB och 
Båstad Hamn AB. 

j AtTenden 
Tomtförsäljning 
I\-Ia1·kfrågor 

~--+-----1 Projingeujör/beställare fastighet och hamu 
Pl'Djingenjör/ beställare VA och Renhållning 

. Uppdragsbaserat 

Lokaldrd 
Utförare 

Beställuiugar fr:in i I 
huvudsak vård- och ' 
owsorgsnämnd och 
utbildningsuämnd. 

Båstads kommun 
restauranger 
Utförare 

Bild 3: EYs bild över beställar-utförarflödet. 

Fritid 
Uppdrags baserat 

i\Iark och fritid 
Utförare och 
beställare 

Beställare: 
Park/strand 
Gata/trafik 

Drift och förråd 
Utförare 

Inom mark och fritid och lokalvård debiteras arbetet utifrån timpriser. Kommunrestauranger 
har däremot en summa per barn eller per måltid inom vården. Barn och skola följer varje 

månad upp hur många barn som är inskrivna, sedan förs korrekt summa över från skolan till 
restauranger. Priserna inom vård och omsorg och kostnaden per elev är fastställt av 

kommunfullmäktige. Nuvarande nivåer inom skolan fastställdes 2010 och för vård- och 
omsorg 2013. Priserna justeras med löne- och kapitalkostnadsförändring årligen. Enligt 

intervju utgörs utmaningen inom restauranger delvis av att politiska beslut som till exempel 
mål kring fair trade och andel ekologisk mat och beslut om att lägga ut boenden på 

entreprenad påverkar restaurangernas kostnader. Dessa beslut åtföljs sällan av en förändring 
av ersättningen till kommunrestauranger. 

Mark och fritid har ett blandat upplägg när det gäller prissättning. Debiteringsunderlagen 

varierar beroende på verksamhet. Utförarna följer en skötselplan. Väder och vind påverkar 
kostnaden inom de olika verksamheterna. Detta regleras genom överföringar mellan poster 
inom budgeten. 

Skolorna hyr sina fastigheter av Båstadhem och markytorna av teknik och service. 

Utförarenhetens intäkter består till stor del av debiteringsintäkter. Dock har de ingen 
nollbudget utan det finns i budgeten en del som är skild från debiteringen, ett internkonto. På 

detta konto registreras till exempel timmar för interna möten. I övrigt ska medarbetarna sätta 
upp all sin arbetade tid på objekten1 och på dessa objekt ligger budgeten. De har en 

skötselmanual som de följer och dessutom finns en del av deras uppdrag reglerat i hyresavtal. 

Gällande lokalvård finns en städpolicy och en städ budget för varje skola. Varje år görs en 

1 Objekten kan till exempel vara en park, en gång- och cykelväg eller en byggnad. 
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översyn av den beslutade summan med uppräkning för löneökning. Lokalvården har 
dessutom en städpool som kan ta på sig extra uppdrag och det leder ibland till överskott. 
Även lokalvården påverkas om det antas nya miljömål som kräver andra sorters maskiner 
eller städm aterial. 

För att ge er en bild av hur beställar- och utförarsystemet fungerar i praktiken har vi valt ut ett 
exempel från en del av organisationen. Nedan ser ni en förstoring av en del av bild 3 ovan. 
Den visar att park/strand beställer från drift och förråd som utför uppdraget. I exemplet nedan 
beställer park/strand en lagning av ett hål. 

Exempel: 

._,, ___________ ______ 
Br.!iit:iRlärie: 
Pa rii.i'-s.tt1F.aiad 
G;ata.llrafik 

Drif"l oc-11 rnr,.ti.d 
1 

Utföll'a1"tl! j 

Bild 4: Förstoring av del av bild 3 

1. Gata/trafik beställer lagning av mindre hål i vägen genom att skicka en beställning till drift 
och förråd. 
2. Drift och förråd tar emot beställningen och genomför tjänsten. 
3. Materialkostnaden för asfalten interndebiteras direkt till gata/trafik medan 
personalkostnaden fylls i av drift och förråd i form av tidrapporter och eventuell maskinhyra. 
Dessa rapporter utgör debiteringsunderlag som läses in i ekonomisystemet av assistent. 
Beställaren på gata/trafik granskar kostnaderna. 
Ekonomiassistenten har behörighet att bokföra både för beställare och utförare. Nedan följer 
ett exempel på hur en kostnad för lastbil bokförs i systemet: 

Bild 5: Flödesschema över hur en kostnad bokförs 

I kostnadsfördelningen görs ingen skillnad på säljare och kund, båda är Båstads kommun. 
För en mer detaljerad beskrivning se bilaga 3. 

Sammanställningen av allt material används vid prognoser och kostnadsuppföljningar. Se 
bilaga 2 för exempel på sammanställning. 

10 
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De intervjuade anser genomgående att systemet med beställar- och utföraruppdelning 
fungerar i deras arbetssituation. Undantaget är inom fastigheter där uppdelningen mellan 
Båstadhem och kommunstyrelsen inte fungerar tillfredställande. Dessutom saknas en 
lokalstrategi. Detta är dock uppmärksammat av kommunstyrelsen och det planeras 
förändringar. 

3.2.2. Bedömning 

Vi bedömer att systemet med interndebiteringar fungerar som planerat. Dessutom ser vi att 
det bokföringsmässigt fungerar bra. Det finns dock förbättringsområden. 
Beställningsförfarandet och kostnadsfördelningsunderlaget bör synliggöra vem som är 
beställare och vem som är utförare. 

Vår uppfattning är att det kan vara effektivt att organisera en kommun med beställar-och 
utförarnämnder. Detta genom att det uppstår en intern köp- och säljrelation mellan 
beställarnämnd och utförarnämnd. Kommunens mål blir att få det största värdet till den 
lägsta kostnaden. I en beställar-och utförarorganisation förväntas uppställda mål och resultat 
uppnås eftersom intäktsfinansierade organisationer är beroende av det. Utförarnämnderna 
ska vara självständiga enheter med ansvar för sin verksamhet, sin ekonomi och sin 
utveckling. De ska ta emot beställningar och träffa avtal med beställarstaberna. Nämnderna 
kan ansvars utkrävas för utförandet eller för beställningen. 

Under granskningens gång har vi inte fått ett tillfredställande svar på syftet och fördelarna 
med teknik och service nuvarande organisation. Vi ställer oss frågande till om de effekter 
som förväntas uppnås i en beställar- och utförarorganisation uppnås när kommunstyrelsen 
organiserar delar av verksamheterna i beställar- och utförarverksamheter samt i 
verksamheter som både är beställare och utförare. 

3.3. Intern kommunikation 

3.3. 1. Iakttagelser 

I november 2014 genomfördes den senaste medarbetarenkäten i Båstads kommun. 
Resultatet för teknik och service visar att 98 procent instämmer helt i att det genomförs 
arbetsplatsträffar regelbundet. 

11 
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Vi har arbetsplatsträffar (APT) regelbundet 

På arbetsplatsträffarna (APT) ges möjlighet till diskussion som gör 
att jag känner mig delaktig i arbetsplatsens frågor 

Jag tar initiativ till samtal med min chef eller kollegor när jag anser 
att något behöver förändras eller åtgärdas på min a,betsplats 

Jag vet var jag ska hitta den information jag behöver för att utföra 
mina arbetsuppgifter 

Jag är nöjd med hur vi hanterar oenigheter/konflikter på min 
arbetsplats 

- ----- --

11 4 .5 

4.4 

4, 1 

På min arbetsplats tillvaratas mina förslag och ideer 4,0 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

•Instämmer (4-5) (3) • Instämmer inte (1-2) 

Bild 6: Dialog och samverkan svar från Teknik och service. 

I jämförelse med övriga kommunen har teknik och service bättre resultat på alla frågorna 
gällande dialog och samverkan. 

I 
Vi har a rbetsp latstraffa r (APT) regelbundet 1 

På a rb e tsplatsträffarna (APT) g es m öjlighet till diskussion som gör 
attjag känner mig delaktig i arbetsplats ens frågor 

Jag tar initiativ till samtal med min chef elle r kollegor när jag anser 
att något behöver förändras eller åtgärda s p å m in arb etsp lats 

Jag vet var jag ska hitta den information jag behöver för att utföra 
mina a rb etsuppgifter 

Jag är nöjd med hur vi hanterar oenigheteri l<o nffi kte r p å min 
arbetsplats 

På min arbetsplats tillvaratas mina förslag och ideer 

2 

---Båstads kommun 

Bild 7: Dialog och samverkan jämförelse övriga kommunen. 

3 4 5 

4,1 

4 ,0 

-=i 
) 4,9 

4.6 
I 

4.5 

I 

....._ Teknik och service 

0% 

0% 

0% 

0% 

7% 

1 % 

Gällande medarbetarsamtal så uppger 88 procent att de instämmer helt eller delvis i att de 
under medarbetarsamtalet tagit fram mål. Lika många menar att de helt eller delvis fått 
möjlighet att genomföra det de planerade under medarbetarsamtalet. Det är sedan 90 
procent som upplever att medarbetarsamtalet bidragit till deras utveckling. Även gällande 
medarbetarsamtal har teknik och service fått högre resultat än övriga kommunen. 

Under medarbetarsamtalet har vi tagit fram individuella 
mål/aktiviteter för mig 

Det vi planerade i mitt medarbetarsamtal har jag fått möjlighet att ,,.......,==,=..,=-"~ .,...,....---,,...._=-==~
genomföra 

Jag upplever att medarbetarsamtalet har bidragit till min 

24 

25 

Medel-
värde 

3.8 

3.8 

31 
utveckling ;:=:;;;==:::;:;::===:::;:::::::===-.-------,---== 

3,7 

Bas 73 medarbetare som har haft ett medarbetärsamtal under de senaste 
12 månaderna. 

Bild 8: Medarbetarskap svar från teknik och service 

0% 20% 40% 

• Instämmer (4-5) 

60% 80% 100% 

(3) • Instämmer inte {1-2) 

Vet ej 

1% 

7% 

4% 
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Under medarbetarsamtalet har vi tagit fram individuella 
måliaktiviteter för mig 

Det vi planerade i mitt medarbetarsamtal har jag fått möjlighet att 
genomföra 

Jag upplever att medarbetarsamtalet har bidragit till min utveckling 

Bild 9: Medarbetarskap jämförelse övriga kommunen 

2 

Båstads kommun 

3 4 5 

'f8 I 3.a 

3,7 

..... Teknik och service 

Under intervjuerna framkom det att cheferna uppfattar att de får stöd av HR-avdelningen 
med att strukturera upp arbetsplatsträffar och medarbetars~mtal. 

3.3.2. Bedömning 

Utifrån medarbetarenkätens resultat och de svar vi fått på inte·rvjuerna bedömer vi att det 
finns en ändamålsenlig intern kommunikation gällande arbetsplatsträffar och 
medarbetarsamtal. 

3.4. Synpun_ktshantering 

3.4.1. Iakttagelser 

Båstads kommun har ett synpunktshanteringssystem. Medborgarna kan antingen via 
hemsidan eller via pappersformulär lämna in sina synpunkter på kommunens verksamhet. 
Enligt intervjuerna får den tekniska verksamheten i jämförelse med övriga verksamheter fler 
synpunkter. Detta kan delvis bero på att kommunen inte har ett felanmälningssystem. En del 
synpunkter är därmed snarare felanmälningar. Synpunktshanteringen hanteras centralt och 
skickas ut till de verksamheter som synpunkten berör. De intervjuade uppger att de så långt 
det är möjligt försöker åtgärda eventuella problem omedelbart. 

Det finns ingen statistik och görs ingen uppföljning av de sammanlagda synpunkterna som 
kommer in till kommunen. 

3.4.2. Bedömning 

Vi gör bedömningen att kommunen sedan förra granskningen har i~fört synpunktshantering 
och att de har en fungerande struktur. Ett felanmälningssystem som framförallt gäller 
kommunens fysiska struktur så som till exempel gator, parker, torg och belysning hade ökat 
effektiviteten och särskilt synpunkter från felanmälningar. 

Vi menar också att de synpunkter som inkommer borde ses som en tillgång för politiker och 
tjänstemän som vill följa upp verksamheterna. Vi rekommenderar därför att kommunstyrelsen 
säkerställer att synpunkter som inkommer sammanställs och rapporteras på en regelbunden 
basis. 

13 
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3.5. Uppföljning av förra granskningen 

Utifrån den tidigare genomförda granskningen har vi följt upp om kommunstyrelsen har följt 
de rekommendationer som framfördes i rapporten. 

3. 5. 1. Iakttagelser 

Den styrande dokumentationen behöver förtydligas: 
~ I kommunstyrelsen reglemente finns numera inskrivet att kommunstyrelsen 

har ansvar för VA- och renhållningsverksamhet och gatu-, park- och 
väghållning inkl. skogs- och naturmark. 

~ Kommunstyrelsens delegationsordning har reviderats, verkställighet har 
rensats bort och den innehåller ingen blandad delegation. 

I), Målen i budgeten för 2015 är samma som redovisas i årsredovisningen för 
2015. 

Ekonomisk styrning och uppföijning 
~ Budgeten är fortfarande till största del periodiserad i 1 /12-delar. Vid intervju 

framgår det att kommunstyrelsens presidium inte ser detta som ett problem 
utan menar att den ekonomiska utvecklingen går att följa och att 
periodiseringen i oftast överensstämmer med verkligheten. 

Organisation 
~ Tekniska kontoret är uppdelat och arbetar utifrån den beställar

/utförarorganisation som de har valt. 
~ Ett system för synpunkter har införts. 

3.5.2. Bedömning 

Vi finner att de rekommendationer från föregående granskning till stor del har beaktats och 
de formella brister som påpekades har åtgärdats. 
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4. Sammanfattande bedömning 

Vår sammantagna bedömning är att styrning och uppföljning gällande mål och uppdrag, 
ekonomi och organisation fungerar bättre än vid tidigare granskningar. Det finns emellertid ett 
antal utvecklingsområde. Formulering av mål, indikatorer och insatser är otydliga. Politiska 
beslut som påverkar verksamheten ekonomiskt åtföljs inte av en förändrad budget. Synpunkter 
som kommer in till kommunen åtgärdas men det görs ingen sammanställning eller uppföljning. 

"' Har kommunstyrelsen antagit Delvis, mål är antagna vi ser dock att det 
ändamålsenliga mål och riktlinjer? finns utvecklingspotential gällande hur 

mål och insatser formuleras. Det 
framkom även att målen inte alltid åtföljs 
av finansiering i budget. 

~ Finns det en tillfredställande struktur Ja, det finns dokumenterade listor och 
mellan kommunstyrelsen och en enighet om hur strukturen ska se ut 
förvaltningen kring kommunicering när förvaltningen får uppdrag av 
av och beslut kring uppdrag och kommunstyrelsen. 
resultatuppföljning? 

~ Finns det för teknik och service en Ja. Med undantag för att politiska beslut 
ändamålsenlig budgetprocess? som påverkar kostnaden för 

utförarverksamheter inte åtföljs av en 
prisjustering eller budgetförändring. 

~ Finns det en ändamålsenlig Delvis. Uppföljning görs och enligt 
ekonomisk uppföljning som bidrar till uppgift korrigeras planeringen utifrån 
effektivt resursutnyttjande? resultatet på uppföljningen. Däremot 

bedömer vi att effekten hade kunnat nås 
utan en inom kommunstyrelsen blandad 
beställar- och utförarorganisation vilket 
hade kunnat minska administrationen. 

~ överensstämmer organisationen Ja, organisationen är strukturerad som 
med uppdrag och mål? det enligt dokument och intervjuer är 

tänkt. 

~ Finns det en ändamålsenlig intern Ja, information från intervjuer och 
kommunikation med bland annat kommunens medarbetarenkät visar på 
arbetsplatsträffar, fackliga att så är fallet. 
samverkansmöten och 
medarbetarsamtal? 

Finns det ett ändamålsenligt Ja, däremot görs ingen sammanställning 
synpunktshanteringssystem? eller uppföljning. 

15 
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Utifrån granskningsresuftatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

"' se över hur mål och insatser formuleras så att det finns en tydlig distinktion meflan 
vad som ska uppnås, hur det mäts och vilka insatser som genomförs för att målen 
ska uppfyllas, 
på årsbasis sammanställa, utvärdera och följa upp de synpunkter som inkommer, 

.._ överväga om samma eller högre effektivitet kan uppnås inom teknik och service 
genom en annan organisationsmodell, 
säkerställa att beslut är kostnadskalkylerade och vid kostnadspåverkan åtföljs av en 
budget- och prisjustering. 

n, den 17 oktober 2016 

a in Lundberg, EY 
Verksamhetsrevisor 
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Bilaga 1 Källförteckning 

Intervjuade 

Ingemar Lundström, teknik- och servicechef 
Mia Lindell, projektingenjör/beställare fastighet och hamn 
Sven-Inge Granlund, chef mark och fritid 
Ulla Johansson, chef Båstads kommunrestauranger 
Monika Lindqvist, chef lokalvård 
Jenny Hertsgård, beställare park/strand 
Andreas Jansson, beställare gata/trafik 
Johan Mårtensson, chef naturvård 
Jan Cederqvist, chef drift och förråd 
Kent Larsson, chef ungdomens hus (fritid) 
Elisabeth Edner, ekonom 

Dokumentation 

Budget 2016 plan 2017-2018 
Organisationsskiss teknik och service 
Bild över kommunens mål- och budgetprocess 
Bild över kommunens styrmodell 
Medarbetarenkät 2014 
Kostnadsfördelning (faktura) 
Internbeställning 
lnternatidsrapporter 
Huvud boksutdrag 

17 
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Bilaga 2 Uppföljning maj 

Kostnader 
2012 

2013 

2015 

2401 

2501 

2502 
2503 

2504 

2505 

3401 
3402 

3403 

3404 

3409 

8104 
8651 

Totaler 

2012 

2013 
Totaler 

2013 

Centralförråd 
Park-, gata- och 
driftenh 

Exploateringsmark 

Väghållning 

Park, lekplats & strand 
Badständer & bryggor 

Utemiljö skolor mm 
Naturvård 

Offentliga toaletter 

Idrottshallar 

Badanläaaningar 

Vandringsleder 
Elljusspår 

övriga tex Skatepark 
Torg & engagemang 

Administration 

Interna intäkter 
Centralförråd 
Park-, gata- och 
driftenh 

Externa intäkter 
Park-, gata- och 
driftenh 

UTFALL BUDGET 
Jan 16 - Maj 16 Jan 16 - Maj 16 

5 670 44 326 

411 225 379 703 

0 28 321 

482 383 458 801 

996 685 1 251 147 
257 225 267 421 
180 493 362 000 : 
381 728 203 815 

36 755 38 669 

5 285 0 
0 9 668 

3 905 37 313 

2 635 0 
48 885 0 

0 28 321 
82 109 0 

2 894 982 3 109 505 

-285 705 -277 041 

-2 609 464 -2 832 468 
-2 895 169 -3109 509 

45 302 .. 104150 

Avvikelse 
under perioden ÅRSBUDGET 

3,8 6156 106 400 

-31 522 911 430 

~8 321 67 990 
-23 582 1 101 290 
254 462 , 3 003 230 

-
10 196 641 910 

181 508 868 935 

-1t7 913 489 230 
1 914 , 92 820 

-5 285 0 

9668 23 205 

33408 89 570 
-2 635 , 0 

-48 885 0 

28 321 67 990 
-82 109 , 0 
214 524 ' 7 464 000 

8 664 -665 000 

-223 004 -6 799 000 
-214 340 -7 464 000 

-58 848 -250 000 
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o< 
oc 

4< 
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oc 

oc 
oc 

43< 

38( 
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Bilaga 3 
För att få en bild av hur administrationen går till kommer vi visa exempel i form av både hyra 
av maskin samt personalkostnader för utförda uppdrag. Samtliga exempel är gulmarkerade 
enligt nedan. Först ser vi hur en internbeställning ser ut. Beställningen görs i ett 
Exceldokument där beställaren fyller i nödvändig information som behövs för att utföra 
uppdraget. 

- ~to.trtr.l 
~01""'1<1..t.,le 

C',ii l.i..,.:Jt 3 ,~tJ.r1'1 

Or•blcks\"a!!en 
Sl311,2a,n 

OrAhhl!oms ,u 

1mernoesmumng 

Tabell 1: Internbeställning. 

Besrälll av BesLdaL Ua telial bestalh? I.lott.dal Ål iirdal dal A ;;,dNodJay vem 
.a.,.lrea· 160706 2015--074)7 
llnd!,as 160111 Hi ,016-07-13 

llJ'l&'~as 160715 2016--07-21 
S..-.n-1, . 1E030J 2016--03-03 Oa-c,l 
Andr,as 160115 20160822 o....i 

AAcfte3S 160315 160317 

160816 
160816 Bostäl.'! 

160817 201ro9il1 Hybesl:l!Us llö,'lll 160S10 
lEOI~ IIS\',\;,;rd,I 

160825 
f\TEK\GATA 

1lm2S 201~0329 TR.4AKt.!Mdt1 1Jntemb":'st1 ~'""' 
~.~l'H" ., 1€~3J1 2016--0t-31 
Andz;ij.; 160901 2ll16-G9-D2 
Andrlii 160901 2016-0~5 T.\TEK\GATA TRAflK'BidEr\1nl•mt:es1\S1.e,.igen59 

Andlla; 160905 2016-09-05 T 1TEK\GATA ffiAFf,<llll4<,Vntffilbas11J)rAhlslrorr.s !P9 

Nedan följer ett exempel på hur en kostnad för lastbil bokförs i systemet: Maskinrapporten 
fylls i och skickas till beställaren för genomgång. 

Månad År 2016 Maskinrapport 
TIMMAR DENNA MÅNAD 0,0 

Ans/kund Verks/typ Akt Obj/proj Proj/obj TIM Anm 

IDE ~+Mi Fm m I MJ mfflit.tl:ffllfflffl I 
1332 2501 218 34 14,0 sopor torekov 

1332 2501 218 26 6,0 sopor storahult 

1332 2501 171 21 32,5 park Båstads 

1332 2501 171 34 7,0 park torekov 

1332 2503 171 101 1,0 strandängskolan 

1332 2501 174 21/34 8,0 bänkar 

1332 2503 227 600 9,5 sandlykeskolan 

1317 2401 157 21 5,0 gata 

1332 2501 169 21 2,5 dammar 
Tabell 2: Maskinrapport apri l 

0,0 

Bl 
14,0 

6,0 

32,5 

7,0 

1,0 

8,0 

9,5 

5,0 

2,5 

Nedan ser vi hur kostnadsfördelningen ser ut av lastbilen. I kostnadsfördelningen görs ingen 
skillnad på säljare och kund, båda är Båstads kommun. 
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Kostnadsfördelning 

Fakturatyp 

Säljare 

BÅSTADS KOMMUN 

Referens 

Datum från Datum till 

Kund 

BÅSTADS KOMMUN 

Avdelning/adress 

Vara/tjänst Pristext 

RMALPR, 

lastbil SAU 425 NORMALPRJS 

lastbil SAU 425 NORMALPRIS 

lastbil SAU 425 NORI\MUPRIS 

Bild 1: lnternfaktura/kostnadsfördelning 

Fakturanummer 

20160429-'145057-302 

Förfallodatum 

Antal A-pris 

14,00 300,00 

6,00 300,00 

32,50 300,00 

Summa 

5 

4 200,00 

'1800,00 

9750t00 

Nedan ser ni ett utdrag ut huvudboken per april 2016 som visar att lastbilen har bokförts med 
rätt antal timmar, konto, verksamhet och aktivitet. 

Transaktionstext Bokfbelopp Bokfkvant Valuta kod Ansvar Konto Verksamhet Aktivitet 

9 608 30,5 SEK 1332 6132 2501 218 

3 938 12,5 SEK 1332 6132 2501 218 

16 065 51,0 SEK 1332 6132 2501 218 

lastbil SAU 425 Bli! mm 1m - • • Tabell 3: Utdrag ur huvudboken 

Motsvarande transaktion har gjorts i tidrapporten. Detta för att kunna följa hur det 
bokföringsmässigt samt beställningsmässigt ser ut för de medarbetare som har utfört arbetet. 

TIMMAR DENNA MÅNAD 
Verks/ Akt/ Obj/ Proj/ 

Ansvar/ Kund Typ Akt Proj Obj TIM Anm: 

4/2 4/2 3/4 4/5 4/4 

1316 2013 150 2,0 sopat för Båstadsshem (daghemet) 

1317 2501 157 21 6,5 sopat ge och runt om i Båstads 

1316 2013 001 8,5 utbildning heta arbeten 

20 

Objekt 

0021 

0021 

0021 
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1332 2501 181 

1316 2013 210 

mm m 11:E 
1317 2401 158 

1317 2401 281 

1316 2013 223 

1316 2013 15Q 

1317 2401 157 

1317 2401 157 

1317 2401 155 

1332 2502 158 

Tabell 4: Tidrapport april 2016 

21 8,5 

2,0 -21 2,0 

21 6,5 

21 6,5 

24 2,0 

28 2,0 

25 3,0 

21 1,0 

34 2,5 

städa efter stormen, gräsytor 

ATP 

opat Båstadsshem 

kört ut trafik öar 

rep av strandpromenaden med kuno 
kört till förslöv sönder maskin hem rep av 
hako maskiner 

Trafik öar till hemmeslöv's vf 

suggor med skylt vägföreningen 

pollare vid station och ris vid bäckarna 

ta bort stolpe med skylt strandgatan 

livbåtar med stativ torekov och segelstorp 

Nedan ser vi hur kostnadsfördelningen ser ut enligt de timmar som har arbetats under april 
månad. 

Kost n adsfördefning 

F.:1ktu~p 

Slilj.-.r-e Kund 

BÅSTADS KOMMUN BÅSTADS KOMMUN 

Referens A.v del n i ngfadress 

O .nu m f:ran O :rtuwn d it V.::,r.a/~il-

PATRIK .JOHANSSON 

PATRIK JOHANSSON 

PATRIK JOHANSSON 

PATRIK JOHANSSON 

PATRIK JOHANSSON 

AN 

PATRIK J OHANSSON 

Bild 2: Faktura/kostnadsfördelning av personalkostnad 

Priste:ia 

NORMAL PRIS 

NORMAL PRIS 

NORMALPR,s 

NORMALPRIS 

NORMAL PRIS 

NORMALPRIS 

F.-.klur-anumrner-

2 0160429-094445-2 80 

F ö rfal l o d .:in.n 

Ant.:il A-pris 

2 ,00 315,00 

6,50 315,00 

8,50 315,00 

8,50 3 ·1s.oo 

2,00 3 15,00 

00 

2 ,00 315,00 

Sum ma 

630,00 

2 047 ,60 

2 677,60 

2 877,50 

630,00 

630,00 

Vidare kan man nedan följa hur medarbetarens timmar under april månad är registrerade i 
huvudboken. Det framgår att det är rätt fakturanummer från kostnadsfördelningen enligt 
ovan. 
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Internt företag Bokfper Bokfdag Vernr lns.datum Transaktiom Bokfbelo~ Bokfkvant Val ut, Fakturanr 
r ' ' '82074 

r 
1278001 201604 29 20160429 -2048 -6,5 SEK 20160429-094445-280 
r 

'201604 '29 '82074 
r 

1278001 20160429 -945 -3,0 SEK 20160429-094445-280 
r 

'201604 
r r r 

1278001 29 82074 20160429 -315 -1,0 SEK 20160429-094445-280 
• ' r 

82074 
r 

1278001 201604 29 20160429 -630 -2,0 SEK 20160429-094445-280 
r r r r r 
1278001 201604 29 82074 20160429 -630 -2,0 SEK 20160429-094445-280 

r 
'201604 

r 
'82074 

r 
1278001 29 20160429 -2 048 -6,5 SEK 20160429-094445-280 

r r p r r 
1278001 201604 29 82074 20160429 -2 678 -8,5 SEK 20160429-094445-280 

r r r r 
'20160429 1278001 201604 29 82074 -788 -2,5 SEK 20160429-094445-280 

1278001 -201604 '29 -82074 
7

20160429 -14 963 -47,5 SEK 20160429-094445-280 
1278001 
'1278001 

201604 
'201604 

Tabell 5: Utdrag ur huvudbok 

29 
" 29 

82074 20160429 -2048 -6,5 SEK 20160429-094445-280 
82074 20160429 -630 -2,0 SEK 20160429-094445-280 
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