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KS§ 67 Dnr KS 001280/2016 - 700 

Svar på motion - Rekrytering av vårdpersonal till sommaren 2017 

Beskrivning av ärendet Socialdemokraterna har den 20 oktober 2016 lämnat in en motion om att det 
behöver tänkas nytt och annorlunda i rekryteringen av vård personal inför 
sommaren 2017. Genom att göra reklam på skolor och samtidigt erbjuda 
boende för att få fler intresserade och locka till sommarpulsen på Bjäre. 

Underlag till beslutet 

Att vara en attraktiv arbetsgivare är en viktig uppgift för Båstads kommun och 
inom verksamhetsområdet Vård och omsorg ökar behoven under sommaren 
vilket medför stort behov av sommarvikarier. Åtgärder och insatser för att höja 
attraktiviteten är av stort intresse och nya ideer ska tillvaratas. 

Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2017-01-23, § 7, med bilagd 
tjänsteskrivelse från förvaltningen. 
Inkommen motion från Socialdemokraterna. 

Förvaltningens, vård- och l. Motionen bifalls. 
omsorgsnämndens och 
arbetsutkottets förslag 

Yrkanden Thomas Nerd (S): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

l. Motionen bifalls. 
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Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

l"öredragande 

Yrkande 

Beslut 

VN§ 7 DnrVN 000012/2017 - 700 

Motion - Rekrytering av vård personal till sommaren 2017 

Socialdemokraterna har den 20 oktober 2016 lämnat in en motion om att det 
behöver tänkas nytt och annorlunda i rekryteringen av vård personal inför 
sommaren 2017. Genom att göra reklam på skolor och samtidigt erbjuda 
boende för att få fler intresserade och locka till sommarpulsen på Bjäre. 

Att vara en attraktiv arbetsgivare är en viktig uppgift för Båstads kommun och 
inom verksamhetsområdet Vård och omsorg ökar behoven under sommaren 
vilket medför stort behov av sommarvikarier. Åtgärder och insatser för att höja 
attraktiviteteten är av stort intresse och nya ideer ska tillvaratas. 

Tjänsteskrivelse daterad den 2 januari 2017. 

Sas Ingrid Pettersson föredrar ärendet. 

Irene Ebbesson (S): Bifall till liggande förslag. 

Vård- och omsorgsnämnclen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Motionen bifalls. 

ustcrandcs si naturer Utdra sbes rka ndc 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-01-02 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Tjänsteskrivelse 

Dnr: KS 001280/2016-700, VN 000012/2017-700 

Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet ska expedieras till: 
Ingela Stefansson 
Irene Ebbesson 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion - Rekrytering av vård personal till sommaren 2017 

Samråd har skett med: 

Svar på motion "Rekrytering av vård personal till sommaren 2017" 

Sammanfattning av ärendet 

321 av 515 

1 (1) 

Socialdemokraterna har den 20 oktober 2016 lämnat in en motion om att det behöver tänkas 
nytt och annorlunda i rekryteringen av vårdpersonal inför sommaren 2017. Genom att göra 
reklam på skolor och samtidigt erbjuda boende för att få fler intresserade och locka till 
sommarpulsen på Bjäre. Se bilaga. 

Aktuellt 
Att vara en attraktiv arbetsgivare är en viktig uppgift för Båstads kommun och inom verksam
hetsområdet Vård och omsorg ökar behoven under sommaren vilket medför stort behov av 
sommarvikarier. Åtgärder och insatser för att höja attraktiviteteten är av stort intresse och 
nya ideer ska tillvaratas. 

Förslag till beslut 

1. Motionen bifalls. 

Båstad enligt ovan 

Ingrid Pettersson, 
Vård och omsorg, Sas 

Emma Pihl 
Vård- och ornsorgschef 

170116\7el\I" 
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Rekrytering av vårdpersonal till sommaren 2017. 2orn.10.14 

Båstads kommun är en attraktiv semesterort. Detta gör att andelen som be
höver vård och omsorgstjänster under sommarmånaderna ökar markant. 

Samtidigt behöver vår ordinarie personal få ut sin semester, för att umgås 
med sina familjer och få behövlig vila. 

Vi måste tänka annorlunda och nytt. 

Genom att göra reklam på skolor som utbildar sjuksköterskor, fysioterapeuter, 
undersköterskor, arbetsterapeuter i Lund, Malmö, Kristianstad mfl orter och 
samtidigt erbjuda boende samt locka med sommarpulsen på Bjäre kan vi nå 
fler intresserade och öka vår attraktivitet. 

Värt att pröva för att lösa de ständiga problem vi har med att få tag i sommar
vikarier till vården 

(S) yrkar att: 

Förvaltningen får i uppdrag undersöka möjligheter att erbjuda boende 
(tex sommar-stängda, förskolor, skolor eller annat lämpligt alternativ) 

Förvaltningen får i uppdrag att se över hur marknadsföringen skall bedrivas. 
Vilka vårdskolor som kan vara aktuella, samt om det finns intressanta mässor 
att rekrytera på. 

IMJdt ~ 
För (S) lngEf!a Stefansson och Irene Ebbesson. 

~ - ----3 ~ e --c§. :{ t',,,.. -F<! .-........._ 
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Svar på motion - Rörelsemönster vid Båstads nya station 
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Beskrivning av ärendet Moderaterna har i en motion föreslagit att ge förvaltning i uppdrag att 
tillsammans med Trafikverket genomföra förändringar vid Båstads nya station. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från trafik- och gatuingenjör Andreas Jansson, daterad 2017-
03-03. 
Inkommen motion från Moderaterna. 

Förvaltningens och 1. Motionen avslås. 
arbetsutskottets förslag 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Motionen avslås, men det konstateras att punkterna 3 och 4 i motionen redan 
är genomförda. 
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Datum: 2017-03-03 
Handläggare: Andreas Jansson 
Dnr: KS 001211/2016 - 350 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Svar på motion - Rörelsemönster vid Båstads nya station 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Motionen avslås. 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Moderaterna har i en motion föreslagit att ge förvaltning i uppdrag att tillsammans med Tra
fikverket genomföra förändringar vid Båstads nya station. 

Bakgrund 
Båstads station invigdes i december 2015. Stationen uppfyller gällande krav och riktlinjer från 
Trafikverket och Skånetrafiken. 

Aktuellt 
I motionen är fyra specifika punkter angivna och som Teknik och Service vill bemöta enligt 
följande: 

1. Teknik och Service delar inte uppfattningen att fler väderskydd på perrongerna be
hövs. Det finns idag två väderskydd på perrongen vid spår 1 och ett väderskydd på per
rongen vid spår 4. Som komplement till väderskydden på perrongerna finns stations
husets väntsal. 

2. Teknik och Service delar inte uppfattningen att fler sittplatser på perrongerna behövs. 
På Båstads station finns väderskyddade sittplatser på båda perrongerna och i stations
husets väntsal. Båstads station har inte färre sittplatser än andra jämförbara stationer, 
exempelvis Ängelholms och Laholms station. 

3. Den föreslagna busshållplatsen byggdes av Trafikverket under hösten 2016. 
4. Teknik och Service har under flera år gjort påtryckningar om förbättringar av passage 

mot Entre Båstad. I samband med att busshållplatsen byggdes under hösten 2016 
skapades en bättre passage med belysning för oskyddade trafikanter. 

Konsekvenser av beslut 

Ekonomi 
Eventuella åtgärder vid Båstads station kräver hel- eller delfinansiering av Båstads kommun. 

Andreas Jansson 
Trafik- och gatuingenjör/Teknik och service 

Beslutet skall expedieras till: 
Moderaterna, Trafik- och gatuingenjören 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkommen motion från Moderaterna 

Samråd har skett med: 
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Motion ~~\:~'%.~'.\ 
Motion angående verkligt rörelsemönster vid Båstads nya station. 

Båstads nya station har snart servat människor i ett år. Det visar sig att människors 
rörelsemönster inte alltid överensstämmer med de ritningar och antaganden som görs 
vid projektering. 
Moderaterna har uppmärksammat följande: 

1. Det finns endast ett väderskydd på respektive perrong. Perrongerna är långa. 
Öresundstågen kan vara långa. Således behövs ytterligare ett väderskydd längre ner på 
perrongen. 

2. Fler sittplatser längs perrongen behövs, även dessa bör vara väderskyddade. 
3. Busshållplatser för pendlare som arbetar på Entre Båstad. Pendlare som tar buss från 

stationen för arbete i Entre Båstad har sin första hållplats vid Maleninfarten. Det är 
nästan lika långt att gå tillbaka till Entre Båstad som att gå direkt från stationen. Ny 
hållplats på lämpligt ställe behövs. 

4. Cykelväg/gångväg/övergångsställe saknas mot Entre Båstad, vilket gör det farligt för 
oskyddade trafikanter att korsa den trafikerade vägen/rondellen. 

Moderaterna yrkar därför 
Att berörd förvaltning får i uppdrag att tillsammans med trafikverket tills 
ovanstående förändras och kommer till stånd. 

Båstad den 12 september 2016 

Ulf Jiewertz 
Ordförande 
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Svar på motion - Standarden/hygienen på toaletterna i kommunens 
skolor 

Beskrivning av ärendet Motion har inkommit från Socialdemokraterna angående standard/hygien på 
toaletterna i kommunens skolor. Varje år genomförs en enkät där eleverna på 
kommunens skolor får ge uttryck för hur man upplever sin skolgång. Motionen 
fokuserar på det negativa enkätsvaret angående hur eleverna upplever 
skolornas toaletter, om de är i bra skick eller ej. Motionen föreslår att 
kostnads beräkna förslag för hur toaletternas standard och hygien ska kunna 
förbättras. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från fastighetsstrateg Sofia Boivie och städledare Monika 
Lindqvist, daterad 2017-03-10. 
Inkommen motion från Socialdemokraterna, daterad 160221. 

Förvaltningens förslag 1. Med hänvisning till tjänsteskrivelsen, daterad 2016-03-10, anses motionen 
besvarad. 

Arbetsutskottets förslag 1. Motionen bifalls. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Motionen bifalls. 
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Datum: 2017-03-10 
Handläggare: Sofia Boivie och Monika Lindqvist 
Dnr: KS 000230/2016 - 600 
Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 
Socialdemokraterna, Teknik och service 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Tjänsteskrivelse 

Inkommen motion från Socialdemokraterna, daterad 160221 

Samråd har skett med: 
Birgitte Dahlin 

1 (2) 

Svar på motion - Standarden/hygienen på toaletterna i kommunens skolor 

Sammanfattning av ärendet 
Motion har inkommit från Socialdemokraterna angående standard/hygien på toaletterna i 
kommunens skolor. Varje år genomförs en enkät där eleverna på kommunens skolor får ge 
uttryck för hur man upplever sin skolgång. Motionen fokuserar på det negativa enkätsvaret 
angående hur eleverna upplever skolornas toaletter, om de är i bra skick eller ej. Motionen 
föreslår att kostnads beräkna förslag för hur toaletternas standard och hygien ska kunna 
förbättras. 

Bakgrund 
Motion har inkommit från Socialdemokraterna angående standard/hygien på toaletterna i 
kommunens skolor. Varje år genomförs en enkät där eleverna på kommunens skolor får ge 
uttryck för hur de upplever sin skolgång. De flesta frågor får positiva svar men en punkt i 
enkäten urskiljer sig på ett negativt sätt angående hur eleverna upplever skolornas toaletter, 
om de är i bra skick eller ej men även upplevelsen av att de är dåligt städade. Man befarar att 
elever undviker att besöka dem under skoldagen vilket ur ett hälso- men även 
trivselperspektiv inte är bra." 

Aktuellt 
Standarden på toaletterna varierar från nyrenoverade (se Östra Karups skola) till hårt 
nerslitna. I samtal med före detta skolchefen framgick det att trivsel och trygghet känns 
undermålig. Idag städas toaletterna en gång per dag på kommunens samtliga skolor. En 
utökning av städningen på elevtoaletterna till två gånger per dag (168 stycken) kan förbättra 
standarden något. Merkostnad för en utökad städning per läsår beräknas till cirka 586 950 
kronor. Det motsvarar en städkostnad per toalett och år till 3 494 kronor. 

Renovering av en skoltoalett har en beräknad kostnad på 40 955 kr per toalett. Priset är 
beräknat enligt reparb fakta som bygger på Apriser exkl. moms. Priset inkluderar nya ytskikt 
(kaklade väggar, ny golvmatta), nytt porslin och belysning samt ny blandare. 

Övervägande/framtid 
Det finns ett stort renoverings behov på flera av kommunens skolor. Stora ombyggnader 
kommer att ske inom en snar framtid bland annat på Förslövs och Västra Karups skola. 
Renovering av toaletterna i enighet med gällande lagkrav är en självklar del i projekten. I de 
skolfastigheter som ligger lite längre fram i planeringen rörande renovering och ombyggnad 
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kan man genomföra renovering på ett visst antal toaletter varje år. Innan arbetet påbörjas ska 
en inventering av standarden på samtliga skoltoaletter utföras för att kunna göra en bra 
prioritering. Det är viktigt att man aktivt arbetar med beteende/uppförande från 
verksamhetens sida så att eleverna känner sig trygga med att gå på toaletterna i skolan. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Med hänvisning till tjänsteskrivelsen, daterad 2016-03-10, anses motionen besvarad. 

Båstad 2017-03-10 

Sofia Boivie 
Fastighetsstrateg 
Teknik och service 

Monika Lindqvist 
Städledare 
Teknik och service 
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Varje år genomförs en enkät där eleverna på kommunens skolor får ge uttryck för hur man 
upplever sin skolgång. De allra flesta frågor får positiva eller mycket positiva svar vilket vi kan 
glädjas åt och vara stolta över. 

En punkt i enkäten urskiljer sig dock på ett negativt sätt och det avser hur eleverna upplever 
huruvida skolornas toaletter är i bra skick eller ej. Många elever anser att toaletterna är då
ligt städade och man kan befara att många elever undviker att besöka dem under skoldagen. 
Ur både ett hälso- och trivselperspektiv är detta naturligtvis inte bra. 

Socialdemokraterna vill därför att ett förslag för hur toaletternas standard och hygien ska 
kunna förbättras tas fram och kostnadsberäknas. Vi föreslår också att elevrådet blir delaktigt 
i detta arbete. 

~\'1 ~ cl( 1:1[_ 
Ingrid Zäther i . 

Socialdemokraternas fullmäktigegrupp har den 1 februari 2016 beslutat att anta motionen 

~f 
Anne l<jellb~rg 

sekreterare 
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Beskrivning av ärendet 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2017-04-05 1av1 

KS § 115 Dnr KS 000584/2016 - 100 

Svar på motion - Tillgänglighet för hörselskadade i kommunhuset 

Moderaterna har motionerat om att tillgodose hörselmiljön i kommunens 
publika samlingslokaler med yrkande på bl.a. installera teleslingor där det i 
dagsläget inte finns några. Ny teknik kan dock vara ett bättre alternativ med 
trådlösa, portabla system. En utredning bör göras om vilken utrustning som är 
bäst lämpad för dessa lokaler samt vad sådan utrustning kan kosta. 

Tjänsteskrivelse från kanslichef Catharina Elofsson, daterad 2017-02-24. 
Inkommen motionen från Moderaterna. 

1. Förvaltningen får i uppdrag att undersöka moderna lösningar för att 
tillgodose hörselmiljön i kommunens publika sammanträdesrum. 

2. Motionen anses härmed bifallen. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Förvaltningen får i uppdrag att undersöka moderna lösningar för att 
tillgodose hörselmiljön i kommunens publika sammanträdesrum. 

2. Motionen anses härmed bifallen. 
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Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

331av515 
1 (2) 

Svar på motion angående tillgänglighet för hörselskadade i kommunhuset 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Förvaltningen får i uppdrag att undersöka moderna lösningar för att tillgodose hör
selmiljön i kommunens publika sammanträdesrum. 

2. Motionen anses härmed beviljad. 

Sammanfattning av ärendet 
Moderaterna har motionerat om att tillgodose hörselmiljön i kommunens publika samlingslo
kaler med yrkande på bl.a. installera teleslingor där det i dagsläget inte finns några. Ny teknik 
kan dock vara ett bättre alternativ med trådlösa, portabla system. En utredning bör göras om 
vilken utrustning som är bäst lämpad för dessa lokaler samt vad sådan utrustning kan kosta. 

Bakgrund 
Moderaterna har inkommit med en motion om hörselmiljön i kommunens samlingslokaler 
med yrkande om bl.a. besiktning av befintlig hörslinga i sessionssalen samt installera tele
slingor. I motionen hänvisar de till den nationella handlingsplanen för handikappolitiken med 
ett tydligt krav på offentlig verksamhet att befintliga lokaler och allmänna platser skall vara 
tillgängliga för alla .. 

Aktuellt 
Kommunen har en äldre fast installerad teleslinga i sessionsalen i kommunhuset. Med hänsyn 
till teknikutvecklingen kan det finnas betydligt modernare utrustning som är trådlös och por
tabel och som motsvarar eller är smidigare och bättre än äldre teleslingor. En utredning bör 
göras avseende möjlig utrustning för kommunhusets publika lokaler för att tillgodose hörsel
miljön i dessa lokaler. I utredningen ska ingå hur denna utrustning ska finansieras. 

Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Kommunens publika lokaler bör vara tillgängliga för alla och för den som har en hörselned
sättning kan viss utrusning behövas för att göra dessa lokaler helt tillgängliga. Om det inte 
finns sådan utrustning kan den som har hörselnedsättning ej nyttja de publika lokalerna. 

Verksamhet 
Kommunens publika lokaler används också för förvaltningens möten och sammankomster. En 
utrustning som tillgodoser hörselmiljön kan också komma förvaltningen tillgodo. 

Ekonomi 
En utredning bör kunna göras inom befintlig ram. Utrustning avseende hörselutrusning som 
kan bli aktuell för att tillgodose hörselmiljön kan behöva investeringsmedel. 

170224\fel! ta]et kan inte representeras i angivet format \s 
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Barnkonsekvensanalys 

Kommunens publika lokaler används ibland av grupper med barn och då kan en utrustning för 
hörselnedsatta behövas. 

Catharina Elofsson, 
Kommunledningskontoret 
Kanslichef 

Beslutet skall expedieras till: 
motionärerna 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
motionen 

Samråd har skett med: 
Fastighetsstrateg, IKT-pedagog 
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MOTION 

Motion angående tillgänglighet för hörselskadade i kommunhuset. 

I den nationella handlingsplanen för handikappolitiken finns det ett tydligt krav på offentlig 

verksamhet att befintliga lokaler och allmänna platser skall vara tillgängliga för alla. 

Baserat på denna handlingsplan finns det tydliga riktlinjer för en statsförvaltning där det 

tydligt uttrycks att alla skall ha möjlighet att delta på lika villkor. 

Några exempel ur riktlinjer för en tillgänglig statsförvaltning: 

l<onferenser skall hållas i lokaler dit alla har tillträde 

Hörselprodukter skall finnas i sammanträdesrum och grupprum 

I samlingssal, hörsal föreläsningssal skall det finnas anordning som gör det möjligt för 

personer med hörselskada att ta del av och delta i verksamheten såväl från salen som 

från podiet. 

Exempel på anordning för personer med nedsatt hörsel kan vara teleslinga. 

Larm utrustning skall vara anordnad så att även personer med hörselskada och 

personer som är döva kan nås av varningssignaler i händelse av brand eller annan 

fara. 

Teleslingan skall vara rätt installerad och dimensionerad, flera mikrofoner, därav 

några trådlösa skall kopplas till utrustningen och serviceavtal med kunnig te!s.niker 
skall upprättas. · · 

Yrkande 

Att förvaltningen får i uppdrag att besiktiga den teleslinga som finns i sessionssalen 

Att förvaltningen upphandlar och installerar teleslingor i de sammanträdesrum 

(Astrakanen, Ingrid-Marie) där slingor inte finns i dagsläget. 

Att i övrigt enligt ovanstående nationella riktlinjer tillgodose hörselmiljön i 

kommunens samlingsutrymmen. 

Bjäre Båstad Moderaterna 

Den 12 april 201y 

Ulf Jiewertz C/- C ~ 
Christer de la Matte 
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Kommunstyrelsen 2017-04-05 1av2 

KS § 114 Dnr KS 001371/2016 - 903 

Svar på motion - Minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige 

Beskrivning av ärendet Demokratiberedningen har fått i uppdrag att bereda sverigedemokraternas 
motion om att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige. 

Underlag till beslutet 

Demokratiberedningens 
och arbetsutskottets 
förslag 

Yrkanden 

Demokratiberedningen har vid sammanträde 2017-02-14 godkänt ett 
presidieförslag som svar på motionen. Beredningen var inte helt enig i sitt 
förslag, då moderaterna reserverade sig mot beslutet. 

Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Olof Nilsson, daterad 2017-03-13. 
Presidieförslag från demokratiberedningen. 
Protokollsutdrag demokratiberedningen 2017-02-14. 
Motion från Jonatan Andersson (SD). 

1. Motionen avslås med hänvisning till vad som redovisats i bilagt 
presidieförslag från demokratiberedningen daterad 2017-02-14. 

Moderaterna: Ärendet bör skickas till förvaltningen för att tydliggöra 
konsekvenserna av ett minskat antal ledamöter i kommunfullmäktige. 

Bjärepartiet: Bifall till Moderaternas yrkande. 

Thomas Andersson (L), Thomas Nerd (S) och Uno Johansson (C) : Bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på Moderaternas yrkande och Thomas 
Anderssons, Thomas Nerds och Uno Johanssons yrkande att bifall 
arbetsutskottets förslag. Efter framställd proposition finner ordföranden att 
Moderaternas yrkande bifallits. Omröstning begärs. 

Omröstningsresultat 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ledamot som vill bifalla Moderaternas yrkande röstar JA. 
Ledamot som vill bifall Thomas Anderssons, Thomas Nerds och Uno Johanssons 
yrkande röstar NEJ. 

Omröstningen utfaller med 7 JA- och 6 NEJ-röster. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla Moderaternas yrkande. 

Ledamot Ja- Nej- Avstår från att 
röst röst rösta 

Jessica Andersson (S) X 

Helena Stridh rBP) X 

Eddie Grankvist (BP) X 

Ingela Stefansson (S) X 
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Kommunstyrelsen 

Beslut 

Reservation 

2017-04-05 2 av 2 

Thomas Nerd (S) X 

Hans Grönqvist (BP) X 

Gösta Gebauer (C) X 

Uno Johansson (C) X 

Kerstin Gustafsson (M) X 

Christer de la Matte (M) X 

Johan Olsson Swanstein (M) X 

Thomas Andersson (L) X 

Ordförande Bo Wendt (BP) X 

Summa: 7 6 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunstyrelsen anser att ärendet bör skickas till förvaltningen för att 
tydliggöra konsekvenserna av ett minskat antal ledamöter i 
kommunfullmäktige. 

Centerpartiet, Ingela Stefansson (S) och Thomas Nerd (S) reserverar sig mot 
beslutet. 
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Datum: 2017-03-13 
Handläggare: Olof Nilsson 
Dnr: KS 001371/2016 - 903 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Svar på motion - Minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1 (1) 

1. Motionen avslås med hänvisning till vad som redovisats i bilagt presidieförslag från demo
kratiberedningen daterad 2017-02-14. 

Sammanfattning av ärendet 
Demokratiberedningen har fått i uppdrag att bereda sverigedemokraternas motion om att 
minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige. 

Demokratiberedningen har vid sammanträde 2017-02-14 godkänt ett presidieförslag som svar 
på motionen. Beredningen var inte helt enig i sitt förslag, då moderaterna reserverade sig mot 
beslutet. 

Olof Nilsson, N ämndsekreterare 
Kommunledningskontoret 

Beslutet skall expedieras till: 
Demokratiberedningen, Jonatan Andersson (SD) 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Presidieförslag från demokratiberedningen 
Protokollsutdrag demokratiberedningen 2 017-0 2-14 
Motion från Jonatan Andersson (SD) 

Samråd har skett med: 

170313\fel! talet kan inte representeras i angivet fonnat \s 
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Presidieförslag till svar på motion om att minska antalet ledamöter 
kommunfullmäktige från 41 till 31 

För att vidmakthålla en levande demokrati i Båstads kommun är det angeläget att behålla 41 leda
möter i kommunfullmäktige. I en levande demokrati är det önskvärt att så många som möjligt av 
medborgarna deltar i det politiska arbetet. 

Kommunens befolkning är spridd över en stor yta och det är viktigt med en så bred representation 
som möjligt. Det vill säga att politikerna är väl spridda över alla omt:åden i kommunen. En fråga för 
partierna att hantera. 

Med 41 ledamöter blir det lättare att formera kommunstyrelse och nämnder. Detta eftersom urvalet 
oftast sker från kommunfullmäktige. Med färre ledamöter i kommunfullmäktige vore det i så fall 
logiskt med färre ledamöter i styrelsen och i nämnder. Det vore till nackdel för en levande demo
krati. 

Med fler aktiva politiker i kommunen kan demokratin fördjupas och förbättras . Gärna med en 
kultur- och fritidsnämndnämnd. Arbetet med tillfälliga beredningar borde också kunna utvecklas. 

Håkan Mörnstad (Bp) Håkan Philipsson (S) 
Ordförande Demokratiberedningen Vice ordförande Demokratiberedningen 
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Demokratiberedningen 2017-02-14 

DB§ 3 Dnr:KS001371/2016-903 

Svar på motion om att minska antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige 

2 

Beskrivning av ärendet Demokratiberedningen har fått i uppdrag att bereda sverigedemokraternas 
motion om att minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Beslut 

Reservation 

Demokratiberedningen har vid sammanträde 2017-02-14 godkänt ett presidie
förslag som svar på motionen. Beredningen var överens, förutom moderaterna 
som reserverade sig mot beslutet. 

Presidieförslag daterat 2017-02-14 

Demokratiberedningen beslutar föreslå kommunfullmäktige: 

Motionen avslås med hänvisning till vad som redovisats i bilagt förslag från 
demokratiberedningen daterad 2017-02-14. 

Göran Brauer (M) reserverar sig mot beslutet (bilaga 1). 
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Presidieförslag till svar på motion om att minska antalet ledamöter 
kommunfullmäktige från 41 till 31 

För att vidmakthålla en levande demokrati i Båstads kommun är det angeläget att behålla 41 leda
möter i kommunfullmäktige. I en levande demokrati är det önskvärt att så många som möjligt av 
medborgarna deltar i det politiska arbetet. 

Kommunens befolkning är spridd över en stor yta och det är viktigt med en så bred representation 
som möjligt. Det vill säga att politikerna är väl spridda över alla områden i kommunen. En fråga för 
partierna att hantera. 

Med 41 ledamöter blir det lättare att formera kommunstyrelse och nämnder. Detta eftersom urvalet 
oftast sker från kommunfullmäktige. Med färre ledamöter i kommunfullmäktige vore det i så fall 
logiskt med färre ledamöter i styrelsen och i nämnder. Det vore till nackdel för en levande demo
krati. 

Med fler aktiva politiker i kommunen kan demokratin fördjupas och förbättras. Gärna med en 
kultur- och fritidsnämndnämnd. Arbetet med tillfälliga beredningar borde också kunna utvecklas. 

Håkan Mörnstad (Bp) Håkan Philipsson (S) 
Ordförande Demokratiberedningen Vice ordförande Demokratiberedningen 
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S/a·iftlig reservation inkom via e-post 2017-02-26. 

Bjlire Båstad Moderatemas reservation vad avser Demokratibered11i11ge11sförslag till 
"Presidieförslag till svar på motion om att minska <lllt{(f et /ed{(möter i kon11111mf11/lmliktige 
från 41 /;/131." 

Förslaget har inte bearbetats av demokratiberedningen om det är realistiskt eller inte, vilka 
för- och nackdelar som ett mindre antal ledamöter kan ge samt om det kan ge möjlighet till att 
öka den övriga politiska organisationen. Förslaget till konununfullmäktiges presidie bör i 
stället i1mehålla ett uppdragsförslag om att Demokratiberedningen bereder ärendet genom att 
utreda hur en minskning av antalet ledamöter påverkar demokratin i Båstad och kvaliten i det 
politiska arbetet. Detta utifrån ett kommunfullmäktige med 31, 35 alternativt 41 ledamöter. 

Göran Brauer 
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Ställd till Båstads kommunfullmäktige 
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Båstads kommunfullmäktige har idag 41 ledamöter. Vi sverigedemokrater anser att det är ett 

onödigt stort kommunfullmäktige, och att antalet ledamöter kan och bör minskas. 

l<ommunallagen har i 5 kap. 1 §,följande att säga om fullmäktiges storlek: 

Fullmäktige bestämmer hur många ledamöter som fullmäktige skall ha. Antalet skall bestämmas till 

ett udda tal och minst 31 stycken i kommuner med över 8 000 till och med 16 000 röstberättigade 

invånare. 

Antalet röstberättigade i Båstads kommun är 11 874 personer, baserat på uppgifter från 

folkbokföringen inför omvalet 2015. Det är alltså med nuvarande antal röstberättigade invånare fullt 

möjligt att minska antalet ledamöter i fullmäktige till 31. 

Vårt främsta syfte med detta förslag, är att vitalisera demokratin och den politiska debatten i Båstad. 

Sverige har representativ demokrati, vilket innebär att folket utser personer att fatta beslut i 

kommunfullmäktige. I vårt kommunfullmäktige är det så att ytterst få av fullmäktiges ledamöter 

normalt är direkt delaktiga i den politiska debatten. Om konkurrensen av platserna i 

kommunfullmäktige skärps, ökar även kraven på de ledamöter som väljs in efter nästa val om att leva 

upp till sina väljares förväntningar vilket bör förbättra kvaliteten på debatterna. Varje parti har 

dessutom ett ansvar att lyssna till sina medlemmar och sympatisörer samt framföra dess åsikter. 

Vi föreslår att från nästa mandatperiods ingång 2018, minskas antalet ledamöter i fullmäktige från 41 

t ill 31. En annan fördel, förutom vitaliserad demokrati, är att det även går att spara en del pengar 

genom denna reform. Det skulle innebära en besparing på 160 000 per mandatperiod, plus ett 

ytterligare belopp för de mötesarvoden som sparas in. Dessa inbesparade medel kan användas till 

andra utgifter i kommunen. 

Med anledning av det ovan anförda yrkar vi Sverigedemokrater: 

att Båstads kommunfullmäktige beslutar att antalet ledamöter i kommunfullmäktige från och med 

nästa kommunfullmäktigeval ska vara 31. 

För sverigedemokraterna i Båstad 
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Kommunstyrelsen 2017-04-05 1av1 

KS § 111 Dnr KS 000863/2016 - 900 

Svar på motion angående IOP - ldeburet offentligt partnerskap 

Beskrivning av ärendet Ideburet offentligt partnerskap (IOP) är en partnerskapsrelation mellan den 
offentliga och den ideburna sektorn för att stötta en verksamhet som hanterar 
någon form av samhällsutmaning. 
Med bakgrund av detta önskar kommunstyrelsen, efter en motion av 
Liberalerna och Miljöpartiet i Båstad, att kommunen utreder möjligheterna för 
IOP i Båstads kommun. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från stabschef/utvecklingsstrateg Brita Jervidalo Jensen, 
daterad 2017-03-09. 
Inkommen motion från Liberalerna och Miljöpartiet, daterad juni 2016. 

Förvaltningens och 1. Motionen bifalls. 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2. Båstads kommun beaktar IOP som möjlig avtalsform när förutsättningarna 
gör det möjligt. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Motionen bifalls. 

2. Båstads kommun beaktar IOP som möjlig avtalsform när förutsättningarna 
gör det möjligt. 
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Datum: 2017-03-09 
Handläggare: Brita Jervidalo Jensen 
Dnr: KS 000863/2016 - 900 
Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 

Tjänsteskrivelse 

Liberalerna och Miljöpartiet, Brita Jervidalo Jensen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkommen motion från Liberalerna och Miljöpartiet, daterad juni 2016 

Samråd har skett med: 

Svar på motion - IOP - ldeburet offentligt partnerskap 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Ide buret offentligt partnerskap (IOP) är en partnerskapsrelation mellan den offentliga och den 
ideburna sektorn för att stötta en verksamhet som hanterar någon form av samhällsutmaning. 
Med bakgrund av detta önskar kommunstyrelsen, efter en motion av Liberalerna och 
Miljöpartiet i Båstad, att kommunen utreder möjligheterna för IOP i Båstads kommun. 

Aktuellt 
Idag arbetar flera kommuner (ex Malmö Stad) och regioner (ex Region Skåne) med IOP som en 
modell för samverkan mellan ideburen och offentlig sektor. IOP kan beskrivas som en relativt 
ny modell som används när inte traditionellt förenings bidrag eller upphandling är en lämplig 
form. 

När används IOP? 
När kommunen stödjer en organisation eller förenings allmänna arbete är förenings bidrag den 
traditionellt bästa form för stöd. 
I de fall kommunen söker en specifik tjänst, och det finns flera potentiella leverantörer eller 
lösningar, skal tjänsten upphandlas. 
Om det däremot gäller en specifik verksamhet som bedrivs, eller kan bedrivas, av ide burna 
organisationer - och som kommunen är intresserad av att stödja - då kan ett ide buret 
offentligt partnerskap vara rätt form. Ibland beskrivs IOP som ett mellanled mellan 
upphandling och bidrag och som kompletterar möjligheterna för både offentliga och ideella 
aktörer. Många av exemplen på partnerskap finns inom socialt arbete, ex i Båstads kommun 
finns ett IOP-avtal mellan Region Skåne och Båstad fontänhus. 

Lokala överenskommelser 
Under vinter 2016/vår 2017 arbetar en grupp tjänstepersoner från kommunerna inom 
Familjen Helsingborg med att ta fram en modell för lokala överenskommelser mellan 
kommunerna och ideburen sektor. Uppdraget från Familjen Helsingborg har getts Ängelholm 
som samordnar arbetet och Båstad har deltagit i arbetsgruppen som tar fram modellen. Under 
våren 2017 kommer det läggas fram ett förslag till kommundirektörsgruppen samt styrelsen 
för Familjen Helsingborg. Därefter distribueras modellen till kommunerna. Modellen skal på 
sikt finnas som underlag för de kommuner som vill utveckla och förbättra samspelet, 
samverkan och partnerskap mellan kommun och ideburen sektor. Lokala överenskommelser 
bygger på sex principer; självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, 

170314\fell talet kan inte representeras i angivet format \s 
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öppenhet och insyn och mångfald. I dialog mellan ex kommun och föreningsliv förs det samtal 
och diskussioner kring principerna, åtaganden och värdegrund vilket mynnar ut i en 
överenskommelse ("spelregler") som både kommun och föreningsliv står bakom. 

Alltså finns det två samverkansformer för att arbeta tillsammans med ideburen sektor ; 
• Lokala överenskommelser är en avsiktsförklaring och viljeyttring för att tillsammans 

hitta långsiktiga hållbara lösningar på samhällsutmaningar. 
• IOP är en avtalsform som tar samverkan ett steg längre och identifierar ett specifikt 

område där partnerskapet/avtalet gäller. 

Övervägande/framtid 
Då arbetet med modellen för lokala överenskommelser inom Familjen Helsingborg snart är 
klart (vår 2017) är det bra att invänta och använda det som underlag för överenskommelser 
lokalt inom Båstads kommun. IOP som avtalsform är framförallt aktuellt för tjänster inom 
socialt arbete och bör beaktas som möjlig avtalsform från fall till fall. Upphandlingsenheten bör 
ansvara för att undersöka och besluta om och när IOP är aktuellt. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Båstads kommun beaktar IOP som möjlig avtalsform när förutsättningarna gör det möjligt. 

Båstad 2017-03-09 

Brita Jervidalo Jensen 
Stabschef/ledningsstrateg 
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Samhället är större än marknaden och staten. Välfärden är mer än det som 

skattekronorna betalar. Så har det alltid varit och så kommer det alltid att vara. 

I grunden bygger välfärden på att vi som samhällsmedlemmar bryr oss om 

varandra. Den omtanken får inte avgränsas till att enbart handla om att betala 

skatt. Då blir samhället kallt och svagt. 

När samhället/kommunen står för nya utmaningar så tror vi på samverkan 

mellan olika aktörer. Vi tror på ldeburet offentligt partnerskap {IOP). Vi tror 

också på relationer mellan ideburna organisationer och kommunen för att lösa 

vissa samhällsproblem/utmaningar. 

Det finns flera organisationer som redan har testat att ingå ett partnerskap 

med en kommun för att driva en social verksamhet. 

Kommunen är inte tvingad att upphandla all verksamhet som drivs av externa 

parter. Enligt EU-kommissionens jurister och den svenska regeringen ska varje 

lokal myndighet (ex.vis kommun) bestämma lämpligt finansieringsverktyg 

utifrån verksamhetens syfte och brukarnas behov. Att ingå ett ideburet 

partnerskap är alltså juridiskt möjligt. 

Därför vill vi att: 

Kommunen utreder möjligheterna för IOP - ldebure t offentligt partnerskap i 
vårkommun. 

Tanken är att vi därefter ska kunna hitta former för partnerskap som hanterar 

någon form av samhällsutmaningar. 

Juni 2016 

LIBERALERNA I BÅSTAD 

~~~ 
~R6'(~ 
Hans Ekwurtzel 
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Kommunstyrelsen 

KS § 109 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-04-05 

Dnr KS 001231/2016 - 900 

Svar på motion - Arbetsmiljön i Båstads kommun 

Sida 

1av2 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet inkom 2016-10-12 med en motion gällande arbetsmiljön i 
kommunen. I motionen föreslås att kommunfullmäktige, flera gånger per år, 
ska följa utvecklingen av arbetsmiljö, kompetensutveckling, kvalitet och allmän 
trivsel. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från HR-chefMarianne Malm, daterad 2017-03-14. 
Inkommen motion från Centerpartiet, daterad 161010. 
Åtgärdsförslag arbetsmiljö. KS 000971/2016-900. 

Förvaltningens och 1. Motionen avslås. 
arbetsutskottets förslag 

2. Förvaltningen redovisar Båstads kommuns arbetsmiljöarbete årligen i 
kommunstyrelsen (utöver den årliga redovisningen av uppföljningen av 
systematiskt arbetsmiljöarbete) . 

Yrkanden Centerpartiet, Thomas Andersson (L) och Moderaterna: Motionen bifalls. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Centerpartiets, 
Thomas Anderssons och Moderaternas yrkande. Efter framställd proposition 
finner ordföranden att arbetsutskottets förslag bifallits. Omröstning begärs. 

Omröstningsresultat 

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ledamot som vill bifalla arbetsutskottets förslag röstar JA 
Ledamot som vill bifall Centerpartiets, Thomas Anderssons och Moderaternas 
yrkande röstar NEJ. 

Omröstningen utfaller med 7 JA- och 6 NEJ-röster. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen beslutat bifalla arbetsutskottets förslag. 

Ledamot Ja- Nej- Avstår från att 
röst röst rösta 

Inge Henriksson (BP) X 

Helena Stridh [BP) X 

Eddie Grankvist (BP) X 

Ingela Stefansson (S) X 

Thomas N erd (S) X 

Hans Grönqvist (BP) X 

Gösta Gebauer [C) X 

Uno Johansson (C) X 

Kerstin Gustafsson (M) X 

Christer de la Motte [M) X 

Johan Olsson Swanstein (M) X 
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Kommunstyrelsen 

Beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2017-04-05 

Thomas Andersson (L) 

Ordförande Bo Wendt (BP) X 

Summa: 7 

X 

6 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Motionen avslås. 

2. Förvaltningen redovisar Båstads kommuns arbetsmiljöarbete årligen i 
kommunstyrelsen (utöver den årliga redovisningen av uppföljningen av 
systematiskt arbetsmiljöarbete). 

Sida 

2 av 2 
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Datum: 2017-03-14 
Handläggare: Marianne Malm 
Dnr: KS 001231/2016 - 900 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Svar på motion - Arbetsmiljön i Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

348 av 515 
1 (1) 

1. Förvaltningen redovisar Båstads kommuns arbetsmiljöarbete årligen i kommunstyrelsen 
(utöver den årliga redovisningen av uppföljningen av systematiskt arbetsmiljöarbete). 

Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet inkom 2016-10-12 med en motion gällande arbetsmiljön i kommunen. I motion
en föreslås att kommunfullmäktige, flera gånger per år, ska följa utvecklingen av arbetsmiljö, 
kompetensutveckling, kvalitet och allmän trivsel. 

Aktuellt 
Båstads kommun bedriver ett strukturerat och omfattande arbetsmiljöarbete (se bilaga med 
dnr KS 000971/2016-900). 
Samtliga delar i ovanstående skrivelse påverkar arbetsmiljön, direkt och indirekt. Dessa delar 
har vi identifierat som 

• Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 
• Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) 
• Chefsutveckling i Båstads Kommun (CUB) 
• Kompetensförsörjning genom metoden ARUBA (Attrahera Rekrytera Utveckla Behålla 

Avveckla) 
• Öppenhet och inkludering - Alla Lika Unika! 
• Hälsa och Livsstil 
• Medarbetarenkät (för utvärdering) 

Marianne Malm 
HR-chef 

Beslutet skall expedieras till: 
HR-avdelningen, Centerpartiet 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkommen motion från Centerpartiet, daterad 161010 
Åtgärdsförslag arbetsmiljö. KS 000971/2016-900 

Samråd har skett med: 
Kansliet 
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Förvaltningen har från kommunstyrelsen fått i uppdrag att beskriva åtgärder för att uppnå 
en bra arbetsmiljö. 

Nedan följer en beskrivning av alla de åtgärder som direkt eller indirekt påverkar arbets
miljön i Båstads Kommun. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 

Vi har ett aktivt, förebyggande och systematiskt arbetsmiljöarbete i Båstads Kommun. Ar
betet grundar sig på arbetsmiljölagens intentioner att förebygga ohälsa och olycksfall i ar
betet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Vårt arbete ska omfatta alla fysiska, 
psykologiska, sociala och organisatoriska förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. 

Vårt arbete grundar sig på ett övergripande "paraply" med ett antal rubriker. Under varje 
rubrik finns en förklaring till hur vi jobbar samt länkar till de dokument vi använder. 

Följande rubriker finns: 

Arbetsmiljöpolicy 
Se vårt personalpolitiska program 

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
Skriftliga och personliga arbetsmiljödelegationer från kommunchefen till chefer i organisat
ionen. 

Riktlinjer och rutiner 
Länkar till riktlinjer och rutiner på vårt intranät, exempelvis alkohol och droger, tillbud och 
arbetsskada, arbetsanpassning och rehabilitering, kränkande särbehandling med mera. 

Båstads kommun 

J<ommunledningskontor 
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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Kartläggning av arbetsmiljön 
Årligen ska varje chef göra en kartläggning av arbetsmiljön. Denna kartläggning kan ske 
genom arbetsmiljöronder ( skyddsronder ), medarbetarenkät, arbetsplatsträffar, medarbe
tarsamtal, olika mätningar, hälsostatistik, arbetsskador och tillbud med mera. 

Riskbedömning 
I samband med den årliga kartläggningen ska varje chef med personalansvar genomföra en 
bedömning av de risker som framkommit. 

Handlingsplan 
De risker som inte kan åtgärdas omedelbart förs in i en skriftlig handlingsplan. Regel
bundna avstämningar av handlingsplanerna ska göras. 

Ändringar i verksamheten 
I samband med att verksamhetsförändringar planeras ska en skriftlig riskbedömning göras. 
Det kan vara ändringar i organisation och bemanning eller nybyggnation och ändringar i 
befintliga lokaler. 

Tillbud och arbetsskada 
Skriftlig rutin för tillbud och arbetsskadeanmälningar. 

Företagshälsovård 
Samarbete med Feelgood Företagshälsa. 

Hälsofrämjande arbete 
Länk till vår folder Hälsa och Livsstil 

Utbildning 
Alla chefer genomgår arbetsmiljöutbildning regelbundet. I år går den av stapeln den 29 no
vember och 5 december. 

Medverkan av elever 
Elevernas medverkan i arbetsmiljöarbetet ska ske genom utsedda elevskyddsombud. Dessa 
deltar i det elevrelaterade arbetsmiljöarbetet och deltar dessutom i verksamheternas ar
betsmiljöronder ( skyddsronder). 

Samverkan 
Båstads kommun har tecknat samverkansavtal utifrån det centrala FAS OS-avtalet vilket 
präglas av ett gemensamt synsätt för förnyelse, arbetsmiljö och samverkan. 

Samverkan bedrivs på tre nivåer i organisationen: 

Medarbetarsamtal på individnivå 
Arbetsplatsträffar på gruppnivå 
Samverkansgrupper på organisationsnivå 
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Uppföljning 
Årligen gör varje chef med personalansvar en uppföljning av det systematiska arbetsmiljö
arbetet under medverkan av arbetsmiljöombud (skyddsombud). Uppföljningen görs i en
lighet med rutin för Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Uppföljningen görs på varje nivå i organisationen och rapporteras uppåt: 

Linjechef rapporterar till verksamhetsområdeschef 
Verksamhetsområdeschef rapporterar till kommunchef 
Kommunchef rapporterar till kommunstyrelsen 

Verksamhetsområdeschef rapporterar också sin del till respektive nämnd samt till Båstads 
Kommuns lokala samverkansgrupper. Kommunchef rapporterar till övergripande samver
kansgrupp CESAM. 

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) 

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) trädde i kraft den 31 
mars 2016. Arbetet med föreskrifterna ska vara en del av det systematiska arbetsmiljöar
betet (SAM) - se ovan! 

Organisatorisk arbetsmiljö omfattar ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, 
handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter samt krav, resurser och ansvar. 
Social arbetsmiljö omfattar socialt samspel, samarbete samt socialt stöd från chefer och 
kollegor. 

Tre områden står i fokus - arbetsbelastning, arbetstidens förläggning samt kränkande sär
behandling. 

Arbetsgivaren ska sätta upp mål för en god organisatorisk och social arbetsmiljö som syftar 
till att främja hälsa och motverka ohälsa. Arbetsgivaren ska också se till att chefer har kun
skaper när det gäller att förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning och kränkande 
särbehandling. Vidare ska arbetsgivaren se till att de anställda känner till förutsättningarna 
för sitt jobb, förebygga att arbetstidens förläggning leder till ohälsa samt klargöra att ar
betsgivaren inte accepterar kränkande särbehandling med mera. 

Följande har vi gjort och ska göra: 
SKL's webbinarium 
Information till samtliga chefer 
Information CESAM 
Information förhandlingsutskottet 
Planering av arbetet samt mål, ledningsgruppen 
Partssammansatt arbetsgrupp - chefer o fackliga 

april-16 
maj -16 
juni-16 
juni -16 
september -16 
start oktober -16 

I den partssammansatta arbetsgruppen konkretiserar vi målen för Båstads Kommun och 
gör handlingsplan och tidplan för utbildning och implementering i hela kommunen 2017. 
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Vi tror att vinsterna med att arbeta förebyggande med organisatorisk och social arbetsmiljö 
är minskad sjukfrånvaro, minskade kostnader för sjuklön och rehabiliteringsinsatser, ökad 
trivsel, engagemang och kreativitet samt ökad produktivitet. Detta leder till att Båstads 
Kommun blir en ännu mer attraktiv arbetsgivare. 

Chefsutveckling i Båstads Kommun - CUB 

Undersökning efter undersökning visar att en av de viktigaste arbetsmiljöfaktorerna på en 
arbetsplats är chefen. För att möta framtiden som en attraktiv arbetsgivare har därför Bå
stads Kommun tagit fram strategiskt chefsutvecklingsprogram - CUB ( chefsutveckling i 
Båstads Kommun). Vi vill med detta program utveckla professionella, modiga och engage
rade chefer. 

Programmet är omfattande och består av flera olika trappsteg som utvärderas löpande. Se 
bilaga. 

Kompetensförsörjning genom AR U B A 

Det är oerhört viktigt att Båstads Kommun både kan attrahera och rekrytera rätt kompe
tens för framtiden. Det är lika viktigt att vi klarar av att utveckla och behålla de medarbe
tare som redan finns hos oss. 

Inom Vård och Omsorg och Barn och Skola arbetar vi därför med metoden ARUBA - Attra
hera Rekrytera Utveckla Behålla Avveckla. Inom varje ben definierar vi ett antal aktiviteter 
som ses som nödvändiga för den fortsatta utvecklingen. Varje chef ansvarar för något om
råde alternativt ingår i en grupp av chefer som får ett större område. Tydliga handlingspla
ner görs med tidsangivelser för genomförande. 

Öppenhet och inkludering-Alla Lika Unika! 

2015 startade Båstad Kommuns arbete med mångfaldsfrågor och mänskliga rättigheter -
Alla Lika Unika! Arbetet handlar om att ta tillvara på den kreativitet och det värde som 
finns i samspelet mellan olika människor. Mångfald handlar om likheter och olikheter. Våra 
unika identiteter skapas av vilket kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, 
religion, funktionsförmåga, sexuell läggning och ålder vi har samt olika förhållanden däre
mellan. 
I begreppet mångfald ingår tanken att vi alla är unika och att vi kan komplettera och berika 
varandra med olika perspektiv och kunskaper som gagnar helheten. 

HR-avdelningen har satt samman ett chefsråd med representanter från olika verksamhets
områden. Syftet med gruppens arbete är att öka kunskapen och medvetenheten kring dessa 
frågor i kommunen så att vi kan motverka diskriminering och främja lika rättigheter och 
möjligheter för alla medarbetare. Målet är att Båstads Kommun ska vara en inkluderande 
arbetsplats med en kultur som värdesätter kompetens där alla behandlas med respekt och 
ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. 
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Hälsa och Livsstil 

Genom föreläsningar inom områdena arbetsmiljö, hälsa och livsstil, träningstillfällen och 
livsstilskurser ger vi medarbetare möjlighet att upptäcka möjligheten att må bättre både 
fysiskt och psykiskt. 

Medarbetarenkät 

Genom medarbetarenkät vartannat år (gemensam inom Familjen Helsingborg) ger vi samt
liga medarbetare och chefer möjligheten att tycka till om sin arbetsmiljö. Medarbetarenkä
ten är ett bra uppföljningsinstrument för att se hur vi lyckats i våra ansträngningar. Andra 
uppföljningsinstrument är medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar, arbetsmiljöronder med 
mera. 
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Centerpartiet förstår värdet av den kommunala förvaltningens kompetenser och ett av de viktigaste 

inslagen i arbetet för goda resul tat och kvalitet i den kommunala servicen är att våra medarbetare 

trivs och ser möjligheter att utvecklas. 

För att skapa förståelse och kunskap i de politiska leden är det viktigt att polit iken tar del av 

arbetsmiljöundersökningar och även har insikt i arbetsmiljöutvecklingen. 

Det är också viktigt att ha regelbunden uppföljning av rekryteringspolicys och kompetensutveckling. 

Ett engagemang genom kunskap ger utrymme för kompetenta beslut i de politiska leden, som har att 

ge guidelines i vilken samhällsservice som ska levereras. Politiken kan också intressera sig för att följa 

kvalitetsutvecklingen. 

Centerpartiet föreslår 

Att kommunfullmäktige kontinuerligt, flera gånger per år, följer utveckling av arbetsmiljö, 

kompetensutveckling, kvalitet och allmän trivsel. 

Gruppledare 
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Beslut 

2017-04-05 

KS § 86 Dnr KS 001363/2015 - 200 

Svar på medborgarförslag - Behåll skoltomten Backaskolan i 
kommunal ägo 

1av1 

2015-10-15 inkom ett medborgarförslag där det föreslås att skoltomten 
(Hålarp 4:197) Backaskolan i Grevie ska förbli i kommunal ägo. Detta med 
anledning av beslut i kommunstyrelsen 2015-10-14 att riva Backaskolan 
alternativt sälja fastigheten med krav på rivning. 
I förslaget föreslås dessutom att kommunen markbereder tomten med 
ändamålet att tillskapa en ny skola samt att befintliga ytor (fotbollsplan, 
lekplats och så vidare) tillvaratas. 

Tjänsteskrivelse från planarkitekt Camilla Nermark, daterad 2017-03-09. 
Bilaga 1. Inkommet medborgarförslag, daterat 2015-10-15. 
Bilaga 2. Kommunstyrelsens protokoll, 2015-10-14, § 257. 
Bilaga 3. Kommunstyrelsens protokoll, 2016-03-09, § 41. 
Bilaga 4. Kommunstyrelsens protokoll, 2016-09-07, § 165. 

1. Med anledning av ovanstående politiska beslut avslås medborgarförslaget 
om att bibehålla fastigheten Hålarp 4:197 i kommunal ägo och anta svaret så 
som sitt eget. 

Kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta: 

1. Med anledning av ovanstående politiska beslut avslås medborgarförslaget 
om att bibehålla fastigheten Hålarp 4:197 i kommunal ägo och anta svaret så 
som sitt eget. 
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Datum: 2017-03-09 
Handläggare: Camilla Nermark 
Dnr: KS 001363/2015 - 200 
Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 

Tjänsteskrivelse 

Olle Larsson, Ljungvägen 28, 269 62 GREVIE, Samhällsbyggnad, Carina Ericsson, 
Teknik & service, Mårten Nilsson · 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Inkommet medborgarförslag, daterat 2015-10-15 
Bilaga 2. Kommunstyrelsens protokoll, 2015-10-14, § 257 
Bilaga 3. Kommunstyrelsens protokoll, 2016-03-09, § 41 
Bilaga 4. Kommunstyrelsens protokoll, 2016-09-07, § 165 

Samråd har skett med: 
Lisa Rönnberg-samhällsbyggnadschef, Kristina Bell - översiktsplanerare, Olof Sellden -
planchef, Mårten Nilsson - exploateringsingenjör 

Svar på medborgarförslag - Behåll skoltomten Backaskolan (Hålarp 4:197 i 
Grevie) i kommunal ägo 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag angående fastigheten Hålarp 4: 197 har inkommit, se bilaga 1. 

Aktuellt 

1 (2) 

I kommunens arbete med utveckling och planering är ideer och förslag av de som bor och 
verkar i kommunen värdefulla. Sedan medborgarförslaget sändes in har en del politiska beslut 
fattats angående fastigheten Hålarp 4:197 i Grevie. 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-10-14 att riva Backaskolan alternativt sälja fastigheten med 
krav på rivning (se bilaga 2), precis som medborgare påtalar i sin skrivelse daterad 
2015-10-15, se bilaga 1. 

Kommunstyrelsen har 2016-03-09 fattat beslut om att samhällsbyggnad ska ta fram ett 
inriktningsdokument för utvecklingen av Grevie, se bilaga 3. Syftet med inriktningsdokumentet 
är att utreda och närmare analysera hur orten, med utgångspunkt i historien och det läge 
samhället befinner sig i nu, lämpligen kan och bör utvecklas in i framtiden. Planarbete pågår. 

2016-09-07 beslutade kommunstyrelsen att ge samhällsbyggnad i uppdrag att upprätta 
detaljplan för fastigheten Hålarp 4:197. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation 
av bostäder i ett befintligt bostadskvarter. 

Fastigheten Hålarp 4: 197 bedöms lämplig att bebyggas med bostäder då fastigheten är belägen 
i ett befintligt bostadskvarter. Detaljplanen kommer även att möjliggöra bostads bebyggelse på 
fastigheten Hålarp 4:58 där Backabyns förskola idag bedriver sin verksamhet. Backaskolan är 
stängd sedan 2014. Viktigt att notera är att förskoleverksamheten kan bedriva sin verksamhet 
även i fortsättningen. Inga politiska beslut är tagna om eventuell flytt eller stängning. 

170307\fel! talet kan inte representeras i angivet format \s 
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I arbetet med den nya detaljplanen konstateras att den nya bostadsbebyggelsen inom 
fastigheten Hålarp 4:197 beräknas genera 66 fordon i ÅDT (årsmedeldygnstrafik). 
Uppskattningen är baserad på 28 nya bostadsenheter inom Hålarp 4:197 (f.d. skoltomten) med 
hjälp av Trafikverkets Trafikalstringsverktyg. Värt att notera är att kvarteret historiskt sett 
trafikerats av både personal, varutransporter och skolskjutstrafik samt förmodligen en hel del 
föräldrar som hämtat och lämnat sina barn i anslutning till Backaskolan. Enligt Trafikverkets 
Trafikalstringsverktyg genererade det 125 fordon i ÅDT (årsmedeldygnstrafik). Det innebär att 
antalet fordonsrörelse per år i kvarteret bedöms minskas när markanvändningen för Hålarp 
4:197 ändras från A -Allmänt ändamål (skola) till B (bostäder). 

Med hänsyn till miljö- och trafiksäkerhetsaspekter är det viktigt att en lokalisering av 
trafikalstrande verksamheter lokaliseras strategiskt bra. 

I arbetet med Inriktningsdokumentet för Grevie studeras eventuell lämplig framtida placering 
av såväl förskola och skola inom orten. Inga politiska beslut dock tagna angående byggnation 
av varken förskola, skola eller äldreboende. 

I medborgarförslaget påtalas att området "Karlslund" (marken mellan banvallen och Lindab 
Steel AB) kommer att exploateras med bostäder under 2015-2018. En utbyggnad av bostäder 
inom "Karlslund" är dock ej prioriterat längre. Inom området har det funnits en deponi. 
Lämplig ny disponering och användning av marken studeras arbetet med 
Inriktningsdokument för Grevie. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Med anledning av ovanstående politiska beslut avslås medborgarförslaget om att bibehålla 
fastigheten Hålarp 4:197 i kommunal ägo och anta svaret så som sitt eget. 

Båstad 2017-03-09 

Camilla N ermark 
Planarkitekt 
Samhälls byggnad 
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Rivning av Backaskolan är beslutad på KS 14 oktober-2015. Samtidigt togs 

ett beslut att sälja skoltomten på marknaden. Under 2015 -2018 kommer exploatering ske av 
Karlslundsområdet i Grevie samhälle. Här godkänner detaljplanen 111 st.bostäder och i denna 

exploatering finns inte plats för tomt för allmänt område. Skoltomten Backaskolan däremot är i 

gällande detaljplan redovisat för allmänt ändamål och avsett för skola,barn eller äldreomsorg. Denna 

tomt ligger centralt i samhället med tillfarter i alla väderstreck. Dessutom är skoltomten belägen 

endast 200 meter från Karlslunds exploateringsområde. 

Jag anser att en generös tomt för allmänt ändamål mitt i samhället är unikt och måste vara kvar i 

kommunens ägo. Dessutom är denna tomt strategiskt viktig för kommunen just för skola, barn eller 

äldreomsorg. Exploateringen av Böske 37:1 vet vi ingenting om. Den är utlagd i plan 2019-2020 och i 

denna exploatering finns mycket känsliga inslag. 

Undertecknad föreslår med hänvisning av ovanstående att skoltomten Backaskolan inte säljs utan är 

kvar i kommunens ägo. Dessutom vill jag att man markbereder tomten för en ny skola och tar till vara 

de befintliga utrymmen i form av fotbollsplan, lekpark osv och utvecklar den potential tomten 

verkligen har. l<an man dessutom behålla friska delar som idrottshall är detta bara en bonus. 

Grevie Datum som ovan 

Medvänllg~ 

~n ~ 
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Bilaga 2 

KS § 257 Dnr KS 000385/2015 - 600 

Rivning av Backaskolan i Grevie 

Beskrivning av ärendet Under april 2014 stängdes Backaskolan p.g.a. fukt och mikrobiell påväxt i 
fastigheten. Skadorna var så pass omfattande att det ansågs hälsovådligt att 
verksamheten skulle fortsätta använda lokalerna och eleverna flyttade till 
Västra Karup skola där de sedan dess har haft både skol- och 
fritidshemsverksamhet. 

Yrkanden 

Kostnadsförslag för att komma tillrätta med skadorna på fastigheten och 
samtidigt leva upp till lagstiftningens krav på ventilation, belysning, 
tillgänglighet och utrymningsvägar togs fram under hösten -14 av Båstadhem 
och landade på 37.6 mkr exkl. moms, se bilaga 1. Denna beräkning saknade 
dock kostnad för köksutrustning och brandsektionering så totalt bedöms 
kostnaderna för renovering av skolan uppgå till ca 38 mkr exkl. moms. 

Thomas Andersson (FP): Återremiss med följande motivering: Förvaltningen 
ska presentera möjliga alternativ till framtida användning av området där 
skolan ligger. 

Bo Wendt (BP): Kommunstyrelsen beslutar att riva Backaskolan alternativt 
sälja skolan med krav på rivning. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på det framlagda yrkandet om återremiss 
varvid han finner att yrkandet avslagits. Omröstning begärs. 

Omröstningsresultat 

Beslut 

Ledamot som vill avgöra ärendet idag röstar JA: 
Ledamot som vill återremittera ärendet röstar NEJ. 

Omröstningen faller ut med 12 JA-röster och 1 NEJ-röst enligt följande: 

JA-röster: hlge Henriksson (BP), Helena Stridh (BP), Eddie Grankvist (BP), 
Ingela Stefansson (S), Jessica Andersson (S), Carolin Gräbner (SD), 
Gösta Gebauer (BP), Uno Johansson (C), Kerstin Gustafsson (M), 
Christer de la Matte (M), Daniel Olofsson (M) och Bo Wendt (BP). 

NEJ-röst: Thomas Andersson (FP). 

Kommunstyrelsen har således beslutat att avslå yrkandet om återremiss. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Kommunstyrelsen beslutar att riva Backaskolan alternativt sälja fastigheten 
med krav på rivning. 
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lnriktningsdokument för Grevies utveckling 

Beskrivning av ärendet Grevie har haft en försiktig befolkningsökning sedan år 2000 och samhället 
präglas främst av järnvägen och två stora företag; Lindab och NP Nilsson och 
deras verksamhetslokaler i centrala delarna av Grevie. Lindab har även ett stort 
verksamhetsområde i de södra delarna av Grevie. Under den senaste tiden har 
stora strukturella förändringar skett i Grevie. Järnvägens nya dragning genom 
Hallandsåstunnlarna innebär att den gamla banan genom Grevie tas bort. 
Beslutet att stänga skolan i Grevie pga otjänliga lokaler har påverkat samhället 
och idag går barnen i skola i Västra Karup och Förslöv. Biblioteket som tidigare 
funnits i skolans lokaler har omlokaliseras till samhällets knutpunkt vid 
matbutiken. 

Underlag till beslutet 

Yrkanden 

Beslut 

De strukturella förändringarna skapar nya utvecklingsmöjligheter för Grevie. I 
samhället finns attraktiv, kommunalägd mark lämplig för bostäder och 
kommunen ser Grevie som en ort med goda kommunikationer och potential att 
attrahera nya invånare. För att ta ett samlat grepp om de 
utvecklingsmöjligheter som finns och även hantera utmaningar i form av 
långsam befolkningsutveckling föreslås att ett inriktningsdokument tas fram 
för att tydliggöra utgångspunkterna för utveckling och på en strategisk nivå 
lägga grunderna för framtida utveckling av Grevie. 

Tjänsteskrivelse från översiktsplanerare Kristina Bell, daterad 2016-02-29 
Bilaga 1. Tidigare uppdrag Böske 37:1 (2015-03-11), beslut KS 2015-04-15 § 
125 
Bilaga 2. Kostnadsberäkning daterad 2015-12-18 
Bilaga 3. Finansiering av inriktningsdokument för Grevies utveckling, Johan 
Linden, daterad 2016-02-01 

Kerstin Gustafsson (M): Bifall till arbetsutskottets förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Uppdraget om planläggning för exploatering av Böske 37:1 (KS 313/15 -315) 
omformuleras och förvaltningen ges ett utökat uppdrag att upprätta ett 
Inriktningsdokument för Grevies utveckling. 

2. Finansiering av inriktningsdokumentet för Grevies utveckling på 270 tkr sker 
genom ianspråktagande av 100 tkr ifrån de budgeterade medlen som står till 
KFs förfogande under 2016samt170 tkr ifrån de budgeterade medlen som står 
till KS förfogande under 2016. 

3. Förvaltningen ges uppdraget att upprätta en uppdragsbeskrivning för 
centrala Grevies utveckling som återkopplas för beslut vid nästkommande 
möte för Kommunstyrelsen. 
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KS § 165 DnrKS000968/2016-315 

Planbesked för Hålarp 4:197 

Beskrivning av ärendet Planområdet är beläget i centrala Grevie och avgränsas av Märgelvägen i söder, 
Skolgatan i öster, Solhemsvägen i väster samt befintlig bostadsbebyggelse i 
norr. Kommunstyrelsen beslutat 2015-10-14, § 257, att riva backaskolan 
alternativt sälja fastigheten med krav på rivning. För att en ny bebyggelse och 
försäljning av fastigheten Hålarp 4: 197 ska kunna komma till stånd måste 
detaljplanen ändras. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjör Per Sellden och planarkitekt 
Camilla Nermark, daterad 2016-08-10. 
KS protokoll, 2015-10-14, § 257. 

Förvaltningens förslag 1. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan för Hålarp 4: 197 m.tl. 
fastigheter i Grevie får upprättas samt att samråd får hållas. 

2. Detaljplanen upprättas på kommunens bekostnad och kostnaderna tas ut vid 
kommande marköverlåtelser och/eller regleras i planavgift vid 
bygglovprövning. 

3. Detaljplanen inordnas med högsta prioritet i samhällsbyggnads 
prioriteringslista. 

4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ej behöver upprättas. 

Arbetsutskottets förslag 1. Kommunstyrelsen medger att förslag till detaljplan fö r Hålarp 4:197 m.tl. 
fastigheter i Grevie får upprättas samt att samråd får hållas. 

Föredragande 

2. Detaljplanen upprättas på kommunens bekostnad och kostnaderna tas ut vid 
kommande marköverlåtelser och/eller regleras i planavgift vid 
bygglovprövning. 

3. Detaljplanen inordnas med högsta prioritet i samhällsbyggnads 
prioriteringslista. 

4. Planen bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan varför en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ej behöver upprättas. 

5. I planarbetet ska hänsyn tas till kommande behov av utbyggnad av förskola i 
Grevie. 

Planarkitekt Camilla Nermark och exploateringsingenjör Per Sellden föredrar 
ärendet. 

[usterandes signaturer Utdragsbestyrkande 

Bilaga 4 
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Förvaltningens och 
arbetsutskottets förslag 

Beslut 

2017-04-05 

KS § 97 Dnr KS 000090/2016 - 500 

Svar på medborgarförslag - Utökad sopsortering på 

återvinningsstationen i Svenstad 

1av1 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslaget är att sorteringen utökas på 
Svenstad för att kunna börja ta till vara på allt som lämnas på ÅVC:n som kan 
återbrukas, till exempel leksaker, cyklar med mera. Förslag finns även att 
öppna en loppisbutik som kan sälja dessa saker. 

Tjänsteskrivelse från projektingenjör Fredrik Jönsson, daterad 2017-02-21. 
Inkommet medborgarförslag, daterad 2016-01-16. 

1. Medborgarförslaget beaktas i den fortsatta processen med att bygga en ny 
återvinningscentral. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Medborgarförslaget beaktas i den fortsatta processen med att bygga en ny 
återvinningscentral. 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-02-21 
Handläggare: Fredrik Jönsson 
Dnr: KS 000090/2016 - 500 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

364 av 515 
1 (1) 

Svar på medborgarförslag - Utökad sopsortering på återvinningsstationen i 

Sven stad 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Medborgarförslaget beaktas i den fortsatta processen med att bygga en ny 
återvinnings central. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit där förslaget är att sorteringen utökas på Svenstad för att 
kunna börja ta till vara på allt som lämnas på ÅVC:n som kan återbrukas, till exempel leksaker, 
cyklar med mera. Förslag finns även att öppna en loppisbutik som kan sälja dessa saker. 

Bakgrund 
Idag finns en container på Svenstadanläggningen där allt som bedöms kunna återbrukas kan 
ställas in. Denna verksamhet bedrivs RSMH och Idehotellet. De samarbetar med NSR genom att 
hämta saker på återvinningscentralen som de, vid behov, renoverar och sedan säljer. Myrorna 
hämtar kläder och skor. Vidare finns ett antal loppisbutiker i Båstads kommun där det går bra 
att lämna in säljbara saker. En ny återvinningscentral planeras i kommunen och i samband 
med att denna byggs bör det planeras för möjligheter att lämna saker till återbruk. 

Fredrik Jönsson 
Projektingenjör 
Teknik och service 

Beslutet skall expedieras till: 
NSR, Kerstin Larsson, Bivägen 6A, 26931 Båstad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkommet medborgarförslag, daterad 2016-01-16 

Samråd har skett med: 
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För att vidareutveckla återvinningen av sopor i kommunen bör vi sortera mera och 
framför allt ta tillvara mera. 
Många kommuner har redan kommit långt på den här vägen. 
Mitt förslag är att vi utökar sorteringen på tippen i Svenstad för att kunna börja ta till 
vara allt som lämnas på tippen som fungerar och är användbart. Det kan vara 
leksaker, husgeråd, cyklar, möbler mm. Kanske finns det en lokal mera centralt eller i 
Boarp, där kommunen kunde öppna en loppisbutik och sälja dessa saker. 

Butiken kunde heta Kretsloppan, Returhuset eller Återbruket. Detta kan på samma 
sätt som kommunens egen återvinning av möbler också leda till fler arbetstillfällen. 

En del saker behöver kanske en översyn. 
En sådan verksamhet kunde erbjuda arbetstillfällen för både fullt arbetsföra händiga 
personer och de som kanske behöver arbetsträning några timmar om dagen. 

Vi behöver maximera vår återvinning och samtidigt skona miljön. 

Båstad 2016-01-16 

Kerstin Larsson, 
Bivägen 6 A, 
26931 Båstad. 
070-6615948 
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Beskrivning av ärendet Kommunen har mottagit et medborgarförslag med en önskan om att ljussätta 
den Kaukasiska vingnät som växer vid Lyavägen i Båstad. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från parkingenjör Jenny Hertsgård, daterad 2017-02-28. 
Inkommet medborgarförslag, daterat 2016-02-02. 

Förvaltningens och 1. Medborgarförslaget bifalls. 
arbetsutskottets förslag 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Medborgarförslaget bifalls. 



BÅSTADS 
KOMMUN 
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Datum: 2017-02-28 
Handläggare: Jenny Hertsgård 
Dnr: KS 000192/2016 - 350 
Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 

Tjänsteskrivelse 

Förslagsställaren, parkingenjör - teknik och service 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkommet medborgarförslag, daterat 2016-02-02 

Samråd har skett med: 

Svar på medborgarförslag - Ljussättning av träd på Lyavägen 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

Kommunen har mottagit et medborgarförslag med en önskan om att ljussätta den Kaukasiska 
vingnöt som växer vid Lyavägen i Båstad. 

Bakgrund 
Under den mörka årstiden uppskattas ljussättning i den offentliga miljön. Genom sitt 
medborgarförslag föreslår Per-Axel Linderatt kommunen ska ljussätta den Kaukasiska vingnöt 
som växer vid Mangårdsvägen. 

Aktuellt 
I dag sätter kommen belysning i träd och växtlighet utmed Köpmansgatan för att sprida ljus 
och god stämning i det offentliga rummet under vintermånaderna. Att belysa trädet vid 
Mangårdsvägen är fullt möjligt och anses lämpligt med tanke på att det är placerat så att många 
ser trädet. Det blir en ljuspunkt utmed Lyavägen och det syns även från infartsleden 
Ängelholmsvägen. Trädet har en karaktär som gör att det med fördel kan belysas. Ett lämpligt 
sätt är att montera up-lights under trädet. Arbete om installation uppskattas till en kostnad av 
30 000 kr vilket ryms inom rambudget för Park 

Övervägande/framtid 
Att ljussätta och förädla offentliga miljöer är ett enkelt och bra sätt att höja värdet och öka 
tryggheten i det offentliga rummet. Dock måste önskemål om ljussättning i träd bedömas 
utifrån varje enskilt fall. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

l. Medborgarförslaget bifalls. 

Båstad 2017-02-28 

Jenny Hertsgård 
Parkingenjör 
Teknik och service 
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Båstads Kommun - Medborgarförslag Ljussättning av träd 

Från: 
Till: 
Datum: 

per axel linder <linder.pa@gmail.com> 
''catharina.elofsson@bastad.se'' <catharina.elofsson@bastad.se> 
2016-02-02 17:50 

Ärende: Medborgarförslag Ljussättning av träd 
Bifogade filer: 1 (2).jpg; 1.jpg; 3.JPG; 4.jpg; 5.jpg; 6.jpg 

Hej. Jag bor på Mangårdsvägen i Båstad och på den stora gräsytan mellan "min gata" och 
Lyavägen står ett sällsynt träd. 
Under det mörka halvåret är det mycket mörkt. 
Trafikanter på Lyavägen och många som passerar skulle säker uppskatta om man kunde 
ljussätta trädet (se bifogade bilder) 

Förslagsställare 
400121 4115 

PA Lind'jr . ~ 

/>t ~ -~ 
0761 367 946 
Mangårdsvägen 4a 
269 3 8 Båstad 
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Trädbelysning på ängen Mangårdsväg~lY 515 

Tack för att ni gjort så fint på Lyavägen. Det skulle vara en upplevelse för alla om ni satte belysning 
på det stora trädet ute på ängen vid Mangårdsviigcn.Morgon o kviill skulle alla vi som bor här och alla 

som passerar p<°1 LyavHgen IT! en skönhetsupplevelse. Förslagsvis skulle belysningen kunna kopplas 
till gatubelysningen under den mörka årstiden. 

Hälsar PA Linder Mangårdsvägcn 4a 
linder.pa@gmail.com 076 I 367 946 

~·~::i -......;;:, 

Mangårdsvägen 
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2017-04-05 

Dnr KS 000991/2016 - 200 

Sida 
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Svar på medborgarförslag - Kommunen ska inte upplåta mark åt 
cirkus med vilda djur 

Beskrivning av ärendet Kommunen har mottagit ett medborgarförslag om att förvaltningen inte ska 
upplåta mark för cirkusar med vilda djur. Ett förslag som moraliskt har alla 
anledning att bifallas, men som inte ligger under en kommuns uppgift att 
reglera. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från parkingenjör Jenny hertsgård, daterad 2017-02-13. 
Inkommet medborgarförslag, 2016-07-26. 

Förvaltningens och 1. Medborgarförslaget avslås. 
arbetsutskottets förslag 

Yrkanden Ingela Stefansson (SJ: Medborgarförslaget bifalls. 

Propositionsordningar Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Ingela 
Stefanssons yrkande. Efter framställd proposition finner ordföranden att 
arbetsutskottets förslag bifallits. 

Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Medborgarförslaget avslås. 
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Datum: 2017-02-13 
Handläggare: Jenny Hertsgård 
Dnr: KS 000991/2016 - 200 
Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 

Tjänsteskrivelse 

Majvie Eriksson, Parkingenjör - teknik och service 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkommet medborgarförslag, 2016-07-26 

Samråd har skett med : 

1 (2) 

Svar på medborgarförslag - Kommunen ska inte upplåta mark åt cirkus med 
vilda djur 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har mottagit ett medborgarförslag om att förvaltningen inte ska upplåta mark för 
cirkusar med vilda djur. Ett förslag som moraliskt har alla anledning att bifallas, men som inte 
ligger under en kommuns uppgift att reglera. 

Bakgrund 
Många djur som uppträder på cirkus får inte möjligheten att leva ett, för arten, normalt och 
värdigt liv. Det anses därför olämpligt att använda vilda djur på cirkus. 

Aktuellt 
Medborgarförslaget föreslår att Båstads kommun inte ska upplåta allmän platsmark till cirku
sar som uppträder med vilda djur. Det finns starka argument till att förbjuda vilda djur på cir
kus, men att reglera detta i hanteringen av markupplåtelse av allmän plats blir inte helt kor
rekt. Kommunen är inte tillsyningsmyndighet i djurskyddsfrågor och har heller inte möjlighet 
att bevaka huruvida ett sådant beslut skulle efterlevas. 

Vilka djur som får lov att användas på cirkusar idag regleras av Svensk djurskyddslagstiftning 
och ligger under Sveriges Länsstyrelsers ansvar att bevaka. 

Övervägande/framtid 
Det förs en diskussion mellan regeringen och föreningen Djurens rätt om att göra en omvänd 
lista på vilka djur som får medverka på cirkusar i stället för som idag - på djur som inte får 
medverka. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Medborgarförslaget avslås. 

Båstad 2017-02-13 

Jenny Hertsgård 
Parkingenjör 
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378av515 

Sida 

Kommunstyrelsen 2017-04-05 1av1 

KS § 102 Dnr KS 000603/2016 - 200 

Svar på medborgarförslag - Ridväg på gamla järnvägsrälsen mellan 

Grevie och Båstad 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun planerar för en gång- och cykelväg utmed vissa sträckor av 
banvallen. Medborgarförslag har inkommit från Bjäre ryttarförening, som 
föreslår att banvallen utförs som en kombinerad rid-, cykel- och vandringsled. 
Förvaltningen föreslår att detta utförs på sträckan mellan Nöttebackar och 
Grevie samt att möjligheter till en framtida fortsättning av ridled utmed 
Banvallen beaktas i den fortsatta planeringen. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Beslut 

Ärendet återremitterades på kommunstyrelsen 2017-03-15 för klarläggande 
hur säkerheten kan säkerställas för de gående, cyklisterna och de ridande när 
man har en kombination av GC-väg och ridväg. 

Tjänsteskrivelse från projekt- och utredningsingenjör Ingemar Lundström, 
daterad 2017-02-06. 
Bilaga 1. Medborgarförslag Bjäre ryttarförening, KS 000603/2016-200. 
Bilaga 2. Banvallen som ridled, dnr KS 001229/2016-350. 
Tjänsteskrivelse från projekt- och utredningsingenjör Ingemar Lundström, 
daterad 2017-03-24. 
Trafikutredning - Gång- och cykelväg Grevie-Båstad, ÅF Infrastructure, 2017-
03-17. 

1. I samband med planering och byggnation av gång- och cykelväg längs 
banvallen får förvaltningen i uppdrag att kombinera gång- och cykelvägen med 
en ridled mellan Nöttebackar och Grevie. 

2. Möjligheter till en framtida fortsättning av ridled beaktas i förvaltningens 
fortsatta planering av gång- och cykelväg på banvallen. 

3. Medborgarförslaget anses härmed bifallet. 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta: 

1. I samband med planering och byggnation av gång- och cykelväg längs 
banvallen får förvaltningen i uppdrag att kombinera gång- och cykelvägen med 
en ridled mellan Nötte backar och Grevie. 

2. Möjligheter till en framtida fortsättning av ridled beaktas i förvaltningens 
fortsatta planering av gång- och cykelväg på banvallen. 

3. Medborgarförslaget anses härmed bifallet. 
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Datum: 2017-03-224 
Handläggare: Ingemar Lundström 

Dnr: KS 000603/2016 - 200 

Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Återremiss - Medborgarförslag - Banvallens framtida användning 

Bakgrund 
Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2017-03-15 hanterades tre olika medborgarförslag 
avseende banvallens framtida användning. 

Två medborgarförslag föreslog att banvallen utförs som en kombinerad rid-, cykel och 
vandringsled. I ett tredje medborgarförslag framhölls önskan om dialog med berörda parter 
samt att leden ej ses enbart som ett stycke infrastruktur för pendling och förflyttning. Det 
tredje medborgarförslaget framhåller också vikten av att planera för rekreation, turism, 
kulturhistoria, djurhållning, lantbruk och intilliggande villabebyggelse. 

Vid sammanträdet återremitterades ärendena med följande motiv: 

"Klarlägga hur säkerheten kan säkerställas för de gående, cyklisterna och de ridande när man 
har en kombination av GC-väg och ridväg" 

Aktuellt 
I ursprunglig tjänsteskrivelse som är kopplad till respektive ärende beskrivs bakgrund och 
planeringsförutsättningar översiktligt. Efter tidigare politiskt sammanträde har också en 
kompletterande utredning färdigställts vilken framgår som bilaga. I utredningen framgår 
föreslagen utformning mer i detalj. 

1 (2) 

I liggande förslag utformas sektionen likartat för hela sträckan från Grevie till Båstad oavsett 
om ridning blir tillåten eller inte. Förslagsvis byggs en asfalterad kombinerad gång- och 
cykelväg som separeras från en sidoförlagd grusad stig. Den grusade stigen föreslås ligga 
nedanför asfalterad gång- och cykelväg med en visning om cirka 10 cm. Detta görs för att 
minska risken att smågrus och stenar slungas upp på cykelvägen och bidrar också till att 
cykelvägen upplevs säkrare och attraktivare. 

För att ryttare ska få använda stråkets krävs särskild skyltning och lokal trafikföreskrift. Den 
grusade stigen blir också ett mervärde för de som föredrar att vandra på en grusad yta framför 
en asfalterad yta. 

Föreslagen bredd på gång- och cykelvägen är 3 meter och för den grusade stigen är föreslagen 
bredd ca 1,5. Befintlig sektion kan variera vilket innebär att bredden på den grusade ytan kan 
variera beroende på tillgängligt utrymme. 

Genomgående för banvallen är att siktförhållandena är goda, vilket är en viktig förutsättning 
för hög säkerhet. Vid korsningspunkter med vägar kommer speciella åtgärder behöva vidtas 
för ökad säkerhet. Det kant ex vara belysning, sidoförskjutning av ge-väg samt pollare eller 
likvärdigt. Vid start och slutpunkt kan informationsskylltar som tex informerar om att ridning 
är tillåten och att hänsyn ska visas. 



380 av 515 

2 (2) 

Upplevs i ett senare skede att kombinationen av gående, ridande och cyklister kan utgöra en 
säkerhetsrisk kan ridning förbjudas utmed sträckan. Den grusade ytan bedöms uppfylla ett 
syfte även om ridning i framtiden inte tillåts. 

Ingemar Lundström 
Projekt- och utredningsingenjör 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Trafikutredning - Gång- och cykelväg Grevie- Båstad, ÅF Infrastructure 2017-03-17 
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Svar på medborgarförslag - Ridväg på gamla järnvägsrälsen mellan Grevie 
och Båstad 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. I samband med planering och byggnation av gång- och cykelväg längs banvallen får 
förvaltningen i uppdrag att kombinera gång- och cykel vägen med en ridled mellan N öttebackar 
och Grevie. 

2. Möjligheter till en framtida fortsättning av ridled beaktas i förvaltningens fortsatta planering 
av gång- och cykelväg på banvallen. 

3. Medborgarförsalget anses härmed bifallet. 

Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun planerar för en gång- och cykelväg utmed vissa sträckor av banvallen. 
Medborgarförslag har inkommit från Bjäre ryttarförening, som föreslår att banvallen utförs 
som en kombinerad rid-, cykel- och vandringsled. Förvaltningen föreslår att detta utförs på 
sträckan mellan Nötte backar och Grevie samt att möjligheter till en framtida fortsättning av 
ridled utmed Banvallen beaktas i den fortsatta planeringen. 

Bakgrund 
Den 13 december 2015 öppnade Hallandsåstunneln för tågtrafik. I samband med trafikstart i 
tunneln påbörjades rivning av järnvägsspåret över Hallandsåsen (Båstad-Grevie-Förslöv). Idag 
kvarstår endast banvallen med ett lager makadam, vilken är cirka 14 km lång. Banvallen är 
väldigt lämpligt utformad för att göras om till cykel- och vandringsled. Mellan Båstad och 
Grevie skiljer det ungefär 150 höjdmeter, men lutningen är som mest endast 12 promille. 

Vid kommunfullmäktige 2014-09-24 beslutades efter inkommet medborgarförslag att 
"Kommunstyrelsenföreslås utreda och pröva huruvida banvallen mellan Båstad-Grevie-Förslöv i 
hela sin sträckning eller delar därav kan göras om till gång- och cykelled och hur finansiering och 
framtida drift och underhåll ska lösas." 

Vidare har det senare inkommit ytterligare medborgarförslag. Två medborgarförslag föreslår 
att banvallen utförs som en kombinerad rid-, cykel- och vandringsled. Ett tredje 
medborgarförslag framhåller önskan om dialog med berörda parter samt att leden ej ses 
enbart som ett stycke infrastruktur för pendling och förflyttning. Det tredje 
medborgarförslaget framhåller också vikten av att planera för rekreation, turism, 
kulturhistoria, djurhållning, lantbruk och intilliggande villabebyggelse. 

Detta ärende avser Bjäre ryttarförenings medborgarförslag med önskan att banvallen mellan 
Båstad och Förslöv ska kunna användas som ridväg (Se bilaga 1). Ett flertal markägare har 
också i skrivelse till Båstads kommun (se bilaga 2) uttryckt sitt stöd till Bjäreryttarförenings 
medborgarförslag. 
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Aktuellt 
I kommunens budget och plan finns medel avsatta för att genomföra byggnation av gång- och 
cykel på banvallen. Projektet kommer preliminärt att utföras etappvis, där en första etapp är 
planerad mellan Grevie och Båstad för att i ett första steg möjliggöra pendling mellan orterna 
med cykel, något som idag helt saknas på separata cykelvägar. I en andra och tredje etapp 
planeras att koppla ihop banvallen inom Båstad och mellan Grevie och Förslöv. De två 
sistnämnda etapperna ska dock utredas närmare med avseende på sträckning samt standard. 
Banvallen i sin helhet ligger på fastigheter som ägs av Båstads kommun. 

I samband med planering för etapp 1, Grevie till Båstad, har förutsättningarna för att 
kombinera en gång- och cykelväg med ridled undersökts översiktligt. Ett flertal andra 
ombyggda banvallar har studerats utifrån standard och utförande. Standarden på studerade 
referensprojekt varierar och i de flesta fall har man anlagt relativt enkla gång och cykelvägar 
på banvallarna. I de fall gång och cykelvägen kombinerats med en ridled har även detta utförts 
på ett enkelt sätt. Oftast har utrymmet avsatt för ridning varierat mellan 0,5-1 m. Det mest 
påkostade alternativet återfinns i USA där man anlagt en 3 m bred gång och cykelväg 
kombinerat med en ca 1,7 m bred yta för ridning. Lederna har normalt inte varit upplysta 
utanför samhällena. Befintligt område längs banvallen i Båstads kommun har oftast en bredd 
på ca 5 m med makadam som är möjlig att nyttja. Det bedöms mindre lämpligt att uppmuntra 
till passage av ridande över större vägar såsom väg 1730 vid Nötte backar. Förslagsvis anvisas 
ridande till sträckan mellan Nöttebackar och Grevie samhälle. Angöring kan ske antingen från 
grusparkering vid Axelstorp och eventuellt från Grevie samhälle beroende på möjligheten att 
iordningställa en parkering. 
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Bild 1. Bildkollage över föreslagen sträckning där ge-väg kan kombineras med ridled, foto på befintlig 
banvall samt exempel från Höganäs kommun. 
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Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
Banvallsleden, etapp 1, blir väldigt lättcyklad och lämplig för pendling mellan Båstad och 
Grevie. Cykelleden har även stor potential att bli ett populärt stråk för rekreationscyklism och 
ett komplement till Kattegattleden mellan Helsingborg och Göteborg. Utöver att nyttjas som en 
cykelled kommer den också att kunna nyttjas för vandring, inlines och rullskidor. Leden kan 
också kopplas ihop med befintliga vandringsleder. Avsätts dessutom en yta utmed lämpliga 
partier för ridning förbättras förutsättningarna för rekreation för kommunens invånare och 
besökare. En annan fördel med att ha en yta avsedd för ridning är det finns ett visst utrymme 
för kabel- och ledningsdragning tillgängligt. 

Verksamhet 

Banvallen ombyggd till gång- och cykelväg och i vissa delar kombinerat med ridled bedöms 
vara positivt för Båstads kommuns invånare och besökare. Det kan ge upphov till fler 
arbetstillfällen och gynna det lokala näringslivet. Projektet i dess helhet och även ridled utmed 
vissa partier är i linje med såväl vision som KF-mål och ett flertal nämndsmål. 

Ekonomi 
Inom befintlig investerings budget och plan finns totalt 10 mkr avsatta för projektet fördelat på 
4 mkr 2017, 3 mkr 2018 och 3 mkr 2019. En översiktlig kalkyl utfördes 2014 vilket för hela 
sträckan innebär kostnader på ca 25 mkr inklusive belysning. Belysningen uppskattas till calS 
mkr. Övriga kostnader som kan tillkomma och som ej är med i tidigare kalkyl är anläggande av 
ridled, eventuella "rastplatser", byggherrekostnader och oförutsedda kostnader såsom tex 
avverkning och komplettering med räcken. För etapp 1, Grevie till Båstad, bedöms 
investeringskostnaden vara ca S mkr varav 400 tkr är kostnader för ridled. Osäkerhet finns för 
korsningspunkt vid Nötte backar. 

En ny gång- och cykelväg ger också upphov till ökade driftskostnader. Exklusive 
kapitalkostnader bedöms driftskostnaden uppgå till ca 80 tkr/år. Detta förutsätter att 
belysning enbart anordnas av trafiksäkerhetsskäl vid korsningar etc samt att ge-vägen inte 
halkbekämpas och snöröjs. För sträckan Båstad till Grevie uppskattas kostnaden till ca 40 tkr 
varav kostnaden för ridled på sträckan Nöttebackar till Grevie bedöms till runt S tkr/år. 

Drifts- och investeringskostnader hanteras inom ordinarie budgetprocess. 

Miljökonsekvensanalys 

Anläggandet av en gång- och cykelväg bedöms vara positivt ur ett miljöperspektiv då 
förutsättningar att cykelpendla förbättras vilket kan innebära mindre transporter. Att 
kombinera gång- och cykelväg med ridled bedöms inte ha någon större miljöpåverkan. 

Ingemar Lundström 
Projekt och utredningsingenjör 
Teknik och service 

Beslutet skall expedieras till: 
Teknik och service, Båstads kommun 
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1 Bakgrund 
Sedan Hallandsåstunnelns öppnande har den gamla enkelspåriga järnvägen mellan 

Båstad och Förslöv rivits upp. Kvar i banvallens spår finns endast ett bärlager 
makadam. Sträckan, som är cirka 14 km lång, stäcker sig genom ett i skånska mått 
mätt dramatiskt landskap som kantas av stora skogspartier och kulturlandskap med 
stora höjdskillnader genom Sinarpsdalen. 

Denna utredning syftar till att skapa ett underlag till ett förfrågningsunderlag för en 
totalentreprenad och anläggning av en kombinerad gång- och cykelväg samt delvis 

ridstig mellan Grevie och Båstad. 

Utredning avgränsas från Gimlevägen i Grevie till Lyavägen i Båstad. Fokus för 
utredning är korsningspunkterna vid väg 1730 Nötte backar, Axelstorpsvägen samt 

anslutning till befintligt gång- och cykelvägnät i Grevie och Båstad. Sträckan är cirka 
5,6 km lång. 

Figur 1 . Utredningsomd'1de. Karta: Google maps 



2 Förutsättningar 
Spåret och kringutrustningen för den gamla järnvägen mellan Förslöv och Båstad har 

rivits och kvar finns idag ett bärlager med makadam. Banvallen leder genom ett stråk 
av tät skog med små luckor mot ett öppet kulturlandskap på båda sidor om leden. 

Mellan Gimlevägen i Grevie och Lyavägen i Båstad finns två korsningspunkter med 
biltrafik, vilket kräver att korsningspunkter för eri gång- och cykelväg med mycket hög 
trafiksäkerhetsstandard. Vid anläggning av gång- och cykelväg på allmän platsmark 
ska Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för 
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser följas. 

Stråket förbinder Grevie i Båstads kommun med centrala Båstad. Idag finns dåliga 
förutsättningar för cykelpendling i stråket då den befintliga vägen Nötte backar har 
stora höjdskillnader, är smal och trafikeras av tung trafik. En separerad gång- och 

cykelväg med goda lutningsförhållanden och gena stråk innebär mycket goda 
förutsättningar för såväl rekreativ- som arbetspendlingscykling. Vid en eventuell 
förlängning av gång- och cykelvägen vidare söderut mot Förslöv förbinds också Grevie 

och mellanliggande småorter med pendeltågsstationen i Förslöv. Idag finns en befintlig 

gång- och cykelväg mellan Förslöv och Grevie längs väg 105 som nyligen upprustats 

av Trafikverket. 

2.1.1 Grevie I Gimlevägen 

Delsträckan för ombyggnad av den gamla banvallen till gång- och cykelväg startar i 
Grevie, där den gamla järnvägen korsar Gimlevägen, se Figur 1. Längs Gimlevägen 
löper ett gång- och cykelstråk i öst-västlig riktning. För anslutning mot gång- och 

cykelvägen längs väg 105 mot bland annat Grevie kyrkby, Förslöv och Förslövs 
Pågatågsstation hänvisas cyklister till blandtrafik på Timmervägen alternativt 

Järnvägsgatan (väg 1727). 

2.1.2 Väg 1730 - Nötte backar 

Väg 1730 är en viktig statlig väg som förbinder Båstads kommuns centralort med 

orterna i de södra delarna av kommunen. År 2007 var trafikflödet cirka 3000 fordon 
per dygn (ÅDT). Hastighetsbegränsning i korsningspunkten med banvallen är 70 km/h. 

Vägens bredd är cirka 6 meter. Delar av väg 1730, strax norr om plankorsning med 
banvallen, är skyltad som Kattegattsledens turistcykelväg, se vidare kapitel 2.3 
Kattegattsleden. Vägens har en relativt brant sluttning ner från Hallandsåsen och är 

vid plankorsningen smal. 

2.1.3 Axelstorpsvägen 

Axelstorpsvägen är en enskild väg som leder från väg 1740 mot Axeltorps by. 
Trafikmängder för vägen saknas men bedöms som relativt låga. 

2.2 Kringliggande/ påverkande planering 
Trafikverket har byggt ut och rustat upp befintlig gång- och cykelväg som förbinder 

Förslöv med Grevie kyrkby läng vägen Bokesliden och väg 105. Befintligt cykelstråk 

förbinder Förslöv med Grevie. 

Trafikverket utför förbättringsåtgärder för ökad trafiksäkerhet på den skyltade 

sträckningen av Kattegattleden. Bland annat förbereds en ordnad cykelpassage över 

väg 1730 vid korsningen Sinarpsvägen/väg 1730. Genomförande beräknas ske 

2017/2018. 



2.3 Kattegattsleden 
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Figur 2. Kattegatts/eden genom BiJstads kommun. (Källa: kattegattsleden.se) 

Kattegattsleden är en av Sveriges få nationella cykelturistleder som sträcker sig längs 

kusten från Helsingborg till Göteborg, en sträcka om cirka 40 mil. Ambitionen med 

leden är att skapa en cykelled längs kusten som kännetecknas av kärnvärdena 
havsnära, fylld av upplevelser och i stort sett bilfri. 

Norr om Grevie i Båstads kommun leds stråket längs Böskedalsvägen och 

Sinarpsvägen före leden ansluter mot den befintliga gång- och cykelbanan vid 
Ängelholmsvägen mot Båstad . 

Vid utbyggnad av den gamla banvallen till en cykelväg av hög standard bör stråket 
komplettera delen Grevie - Båstad. Leden kan anslutas vid korsningspunkten 
Gimlevägen i Grevie och i södra Båstad kopplas samman med den befintliga leden vid 

Lyavägen eller i centrala Båstad. Den befintliga sträckningen leds till stor del i 
blandtrafik och den nya gång- och cykelvägen bedöms skapa mycket goda 
förutsättningar för rekreativ cykling. 

2.4 Regional planering 
Cykelstråket mellan Grevie och Båstad pekas i Cykelstrategi för Sk§ne ut som del i det 

regionala huvudnätet för arbetspendling med låg potential. Sträckan ingår inte i 
Cykelvägsplan för Sk!foe 2014-2025. 
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3.1 

3.1.1 

Utformning 

Typsektion 

Typsektion A - med 
ridstig 

För sträckan mellan Gimlevägen 

och korsningspunkten väg 
1730/Nötte backar föreslås en 

utformning där en asfalterad 
kombinerad gång- och cykelväg 
separeras från en sidolagd, grusc;id 
ridstig. Ridstigen föreslås ligga 
nedanför asfalterad gång- och 
cykelväg med en visning om cirka 

10 cm (detta för att minska risken 
att smågrus och stenar slungas 

upp på asfaltytan och bidrar till att 
cykelvägen upplevs säkrare och 

attraktivare). På detta sätt 

Figur 3. Exempel pfJ utformning, gfJng- och cykelväg 
med sidoförlagd ridstig. Källa: Ärla banvall, 
eskilstuna.se 

minskar även behovet för drift och underhåll. 

För att ryttare ska få använda stråket krävs särskild skyltning och lokal trafikföreskrift 

som medger detta . 

Föreslagen bredd på gång- och cykelväg är 3 meter. Ridstigen föreslås bredd om 1,5 

m. 

Figur 4. Föreslagen typsektion A 



3.1.2 Typsektion B - utan ridstig 

Ett annat alternativ är att från korsningspunkten väg 1730/Nötte backar till Lyavägen 

anläggs en enkel kombinerad gång- och cykelväg med asfalterat underlag. Föreslagen 
asfalterad bredd är 3 meter. 

lm 

Figur 5. Alternativ typsektion B 



3.1.3 Typsektion C - grusväg 

Ett tredje alternativ för hela sträckan är 

att anlägga gång- och cykelvägen som 
grusad rekreationsled. En grusad 

variant bedöms innebära lägre 
anläggnings- och underhållskostnader. 

Inverkan i landskapet bedöms som 
mindre med en grusväg samtidigt som 
den upplevda naturkänslan blir högre . 

Figur 7. Föreslagen typsektion C 

3.1.4 Rekommenderad typsektion 

Figur 6 . Exempel pl1 utformning, grusväg. Källa: 
Banvallen mellan Billesholm och Ekeby, cyklabanvall.nu 

3• 

För att skapa ett tillförlitligt och framtidssäkert gång- och cykelstråk med höga 

kvaliteer där tillgänglighet och användarbarhet premieras föreslås att hela stråket 

anläggs enligt typsektion A. 

En grusad gång- och cykelväg påverkar cykeltrafiken negativt med hänseende till 

framkomlighet, komfort och trafiksäkerhet vilket påverkar stråkets potential att 

användas som pendlingsled. 



3.2 Korsningspunkter 

3.2.1 Grevie / Gimlevägen 

I Grevie löper den befintliga banvallen längs Karlslundsvägen och Järnvägsgatan och 

korsar i tätortens nordöstra hörn Gimlevägen . 

För anslutning av den föreslagna gång- och cykelvägen i Grevie har tre olika alternativ 

studerats. 

- Befintlig gång- och 
cykelväg 

- I Cykling i blandtrafik 
(lokalgata) 

• • I Ny gång- och cykelväg 
(banvallsleden) 

Alternativ 1 

Alternativ 2 

Figur 8. Anslutningsmöjligheter för ny g!Jng- och cyke/väg i Grevie 

3.2.1.1 Alternativ 1 - Sparvvägen / Tranvägen 

Från Järnvägsgatan löper en lokalgata som kan kopplas samman med framtida gång

och cykelväg ett stycke norr om Gimlevägen. Förslaget innebär att sträckan för ny 
gång- och cykelväg längs banvallen kan förkortas med cirka 170 m. Dock innebär 

förslaget att det framtida stråket för ett mindre tydligt start och slut, vilket måste 
kompenseras med tydlig skyltning och vägvisning. Sparvvägen har också större 

höjdskillnader gentemot Järnvägsgatan/Gimlevägen och förslaget bedöms vara mindre 

attraktivt ur cykelaspekt. 

3.2.1.2 Alternativ 2 - Anslutning mot Gimlevägen 

Alternativ 2 ansluter mot befintlig återvändsgata strax norr om Gimlevägen i ett första 
skede. Området kommer ingå i framtida detaljplanearbete och trafiken kan komma att 

styras om. Parkering kan ordnas från gatan, diskussion får föras med markägare . 



Alternativet innebär att start- och slutpunkten för gång- och cykelvägen hamnar något 
dolt på en lokalgata. Detta kan kompenseras med tydliga vägvisningsåtgärder. Cykling 

sker i blandtrafik från Gimlevägen och vidare mot Timmergatan för koppling mot 
befintlig gång- och cykelväg längs väg 105. 

3.2.1.3 Alternativ 3 - Anslutning mot Järnvägsgatan/Timmergatan/ge-stråk 

Ett tredje alternativ är att korsa Gimlevägen med en gång- och cykelpassage för att 
fortsätta runt befintlig lastkaj och ansluta mot Järnvägsgatan för koppling mot 

Timmergatan alternativt befintligt gång- och cykelstråk mellan Timmergatan och 
Järnvägsgatan. Förslaget innebär att en obevakad gång- och cykelpassage alternativt 
övergångsställe måste ordnas över Gimlevägen. Passagen kan utföras så den 
framhävs i trafikmiljön och samtidigt nyttjas även av oskyddade trafikanter som rör 
sig längs Gimlevägen mot Grevies nordöstra delar. Sikten på platsen är god och 

kurvan mellan Gimlevägen och Järnvägsgatan innebär att fordon inte kan färdas i för 
höga hastigheter. Förslaget innebär att det framtida gång- och cykelstråket får två 
passager över väg 1727. 

Befintligt gång- och cykelstråk mellan Timmervägen och Järnvägsgatan har ingen 
tydlig anslutning mot väg 105 och ska denna användas som koppling genom Grevie 
kan diverse förbättringsåtgärder behövas. 

Timmergatan är en gata med lokalgatekaraktär och förordas som föreslaget stråk för 
skyltning av cykelstråk mellan väg 105 och framtida gång- och cykelväg längs gamla 
banvallen. Längs sträckan kan med fördel cykelfält målas för att förtydliga stråket och 
framhäva cyklisternas plats i gaturummet. 

3.2.1.4 Rekommenderad korsningspunkt 

Alternativ 2 förordas som anslutningsalternativ mot återvändsgata som ansluter till 
Gimlevägen. 

3.2.2 Väg 1730 - Nötte backar 

I korsningspunkt med väg 1730 föreslås att cykelvägen riktas så att korsning sker i 
ungefär 90 grader mot bilvägen. Korsningspunkten regleras som cykelpassage, dvs. 

att cyklister måste väja för motorfordon. Av denna anledning bör ingen målning med 
sockerbitar ske i vägen. Varningsskylt för gående och/eller cyklister (A14/A16) kan 
sättas upp för att uppmärksamma bilister om korsningspunkten. Sikten för 
motorfordon söderifrån kan vara skymd för cyklar och gående som korsar bilvägen och 

uppmärksamhetshöjande skyltning bör anläggas som en trafiksäkerhetsåtgärd. 

För att skapa sidoförskjutningen krävs en förstärkning genom L-stöd i slänten mot 
Sinarpsdalen. Räcken bör anläggas utmed gång- och cykelbanan i korsningspunkten. 

Möjlighet till att anlägga en gång- och ridstig från korsningspunkten ner mot befintlig 
parkering strax norrut är möjlig, se Figur 8. 

För uppmärksamma cyklister och gående om framförvarande korsning med biltrafik 

föreslås pollare som avskärmande åtgärd. Pollarna bör vara tydligt utplacerade med 
minsta mellanrum om 1,5 meter för att tillåta genomfart för cyklar med släp. Pollare 
bör vara markerade med reflexband. 

Korsningspunkten bör förstärkas med belysning. 

Sly och låg vegetation i direkt anslutning till korsningspunkten som kan försämra 

sikten bör tas bort. 



stig ner mot befintlig 
parkeringsplats för 

gående med häst. 
Exakt sträckning och 

anläggningsteknik är 
flexibel och avgörs i 

Figur 9. Förslag p§ förskjuten passage över väg 

3.2.3 Axelstorpsvägen 

"saxas" för att 
uppmärksamma 

cyklister och gående om 
framförvarande korsning 

Axelstorpsvägen är en enskild, ringa trafikerad väg som dessutom i korsningspunkt 
med banvallen är i skarp kurva. Sikten gentemot planerad gång - och cykelväg bedöms 
som god och den skarpa kurvan innebär en naturlig hastighetsdämpning mot 

korsningspunkten för biltrafiken. Dock föreslås tydlig skyltning för såväl 
motorfordonstrafik som gång- och cykeltrafik så korsningspunkten uppmärksammas. 

Vägvisning för cyklister mot väg 1730 och målpunkter längs 

Kattegattsleden/ Ängelholmsvägen bör tas anordnas. Pollare bör anläggas även vid 
korsningspunkten för att skapa igenkänning från föregående korsningspunkt och skapa 

en konsekvent korsningspunktutformning. 

3.2.4 Båstad södra / Lyavägen 

Vid Lyavägen ansluter den nya gång- och cykelvägen mot befintligt cykelvägnät i 

södra Båstad, se Figur 9. Cykling sker i blandtrafik längs Vretvägen och ansluter mot 
befintlig gång- och cykelväg vid passage över Oleborgsvägen. I höjd med Floxvägen 
finns befintlig gång- och cykelbana som kan ansluta mot Kattegattsledens skyltade 

stråk. Således ges flera möjliga anslutningar mot Båstad och centrumverksamheter på 

befintligt gång- och cykelvägnät. Vid start- och slutpunkten för banvallsleden kan en 
plats bildas genom anläggning av ett cykelrastplatsläge med bland annat 

informationsskyltar och sittmöbler. 

Cykling i blandtrafik kan även förordas längs Lyavägen. Gatans utformning är dock 

idag bristfällig och inte anpassad för cyklister. Med olika former av hastighetssänkande 
åtgärder för att öka trafiksäkerheten på sträckan kan gatan anpassas för cykeltrafik. 
Lyavägen ansluter i norr mot det skyltade stråket för Kattegattsleden i anslutning till 

Oleborgsvägen med befintlig planskild korsning för gång och cykel. 



- Befintlig gång- och A 
cykelväg 

- I Cykling i blandtrafik N 
(lokalgata) 

• • I Ny gång- och cykelväg 
(banvallsleden) 

• Plats för informationsskylt 
och cykelrastplatsläge 

Figur 10. Föreslagen anslutning mot befintligt g{3ng- och cykelvägnät vid Lyavägen. 

För korsningspunkten mot Lyavägen har tre olika alternativ studerats. 

Figur 11 . Anslutningsalternativ vid Lyavägen 

- Alternativ 2 

- Alternativ 3 

W Plats för 
informationsskylt och 
cykelrastplatsläge 

Banvallsleden 



3.2.4.1 Alternativ 1 - Anslutning mot Lyavägen 

Alternativet innebär att korsningen ansluter mot Lyavägen vid den gamla 
plankorsningen över Lyavägen. Alternativet innebär sämre sikt för gång- och 
cykeltrafik mot motorfordon på Lyavägen. Alternativet bedöms också som mindre 
attraktivt då stråket inte får en lika tydlig start- och slutpunkt. Vid en framtida 

förlängning av gång- och cykelvägen på befintlig banvall mot Båstad gamla 
järnvägsstation förordas dock detta alternativ. 

3.2.4.2 Alternativ 2 - Anslutning snett mot korsningen Lyavägen/Dalvägen 

För att belysa stråkets start- och slutpunkt vid Lyavägen kan anslutningen och 

· "släppet" mot vägen anläggas diagonalt mot befintlig korsning vid Lyavägen/Dalvägen. 

Anslutningen behöver anpassas mot befintliga höjder då korsningspunkten ligger 
nedanför den befintliga banvallen. Antalet motorfordon per bedöms lågt varför detta 

alternativ anses fullt möjligt. 

3.2.4.3 Alternativ 3 - Anslutning mot Dalvägen 

Ett tredje studerat alternativ är att ansluta gång- och cykelvägen mot Dalvägen. 
Fördelen med detta alternativ är att minska de befintliga höjdskillnaderna, samtidigt 

som Dalvägen har mer lokalgatukaraktär och bedöms som en tryggare och mer 
trafiksäker korsningspunkt än de två ovanstående alternativen. För att tydliggöra 

stråkets start- och slutpunkt kan det anläggas en platsbildning med informationstavlor, 
sittmöjligheter och cykelparkering. 

3.2.4.4 Rekommenderad korsningspunkt 

Alternativ 2 förordas för anslutning av gång- och cykelvägen i Båstad. 

Korsningspunkten bedöms kunna skapa ett genomgående stråk och ansluter väl mot 
förordad anslutning längs Vretvägen. I området runt bör en plats ordnas som 

cykelrastplats med vägvisning och informationstavla. 

3.3 Beläggning I standard 

3.3.1 Ridstig 

För att en kombinerad gång- och cykelväg ska vara tillåten som färdled för ridande 
krävs en särskild lokal trafikföreskrift samt påbudsvägmärket DS (påbjuden ridväg). 
Materialval för ridstigen bör väljas med hänsyn till anpassat underlag för hovar. Stora 
vassa stenar är exempelvis inte lämpliga. Grus/stenmjöl är att rekommendera. 

3.4 Kringutrustning 

3.4.1 Belysning 

Den planerade gång- och cykelvägen ses i ett första skede som en rekreativ cykelled, 
där behovet belysningsåtgärder inte bedöms som särskilt hög. I ett första skede bör 

således gång- och cykelvägen inte anläggas med belysning. 

3.4.1.1 Korsningspunkter och anslutningar 

Särskild punktbelysning bör anläggas vid korsningspunkterna för att skapa trygga och 

trafiksäkra korsningspunkter med motorfordonstrafiken. Befintliga armaturer bör 
uppdateras och kompletteras med moderna belysningsarmaturer med fokus på 

upplysning av korsningspunkten mellan gång- och cykelväg samt bilväg. I 
anslutningspunkterna i Grevie samt Båstad kan belysning användas för att förstärka 
gång- och cykelvägens karaktär. 



3.4.1.2 Lösning för framtida behov längs sträckan 

Det finns potential att cykelstråket i framtiden kan användas som ett pendlingsstråk 
för cyklister och detta ställer särskilda krav på god belysning. Då den planerade gång

och cykelvägen etappvis leder genom tät vegetation kan det eventuellt finnas behov 

av trygghetsskapande belysning. Samtidigt bör hänsyn tas till djur- och naturliv som 
inte ska störas mer än nödvändigt. 

För att reducera kostnader i ett inledande skede kan ett alternativ vara att förbereda 
framtida belysning genom att lägga ner rör och eventuellt även kablar. Alternativet är 
mindre kostsamt för projektet i ett första skede och minskar kostnaden om man i 
framtiden vill utöka belysningsstandarden för gång- och cykelvägen. 

Belysning längs det föreslagna gång- och cykelstråket kan innebära påverkan på 

befintliga naturmiljöer. Utredningsområdet ligger inom eller tangerar områden som 
skyddas av länsstyrelsens skydd för landskapsbildsskydd, strandskydd samt 
naturreservat. Eventuella dispensansökningar kan bli aktuella inför entreprenad vid 

installation av belysningsanläggning. För att minimera påverkan på befintliga 
naturmiljöer kan belysning koncentreras så ljusflöde i mindre grad sprider sig mot 

sidorna samtidigt som belysningsstolpar placeras med glesare mellanrum och endast 
är aktiverade på kvällar och tidiga morgnar. 

3.4.2 Vägvisning 

För att skapa ett tydligt stråk som blir lättillgängligt för såväl lokala Bjärebor som 
turister föreslås en tydlig och enhetlig vägvisning för cyklar. Det finns goda möjligheter 

att i samråd med övriga kommuner och Region Skåne föreslå förändring eller 
komplettering av Kattegattsledens dragning så den nya banvallsleden över Hallandsås 
kan utnyttjas som delsträcka. Anslutning kan göras i Grevie samt södra Båstad mot 

befintlig stråk. Målpunktsvägvisning samt avstånd bör övervägas i planeringen av 
cykelleden. 



4 Kalkyl och finansiering 

4.1 Kalkyl 
En grov materialuppskattning och kostnadsbedömning har tagits fram för två olika 
alternativ för anläggning av gång- och cykelväg mellan Grevie och Båstad. Uppskattad 

entreprenadkostnad inkluderar arbetskostnader, justering av bärlager, asfalt, stenmjöl 
för ridstig, kringutrustning samt extra åtgärder i korsningspunkter. 

Tabell 1. Kalkyl för anläggning av g!Jng- och cykelväg längs den gamla banvallen mellan Grevie 
och B!Jstad 

Asfalterad gång- och Grusad gång- och 
cykelväg + ridstig cykelväg + ridstig 

Endast belysning vid 

korsningspunkter samt 
förberedelse för framtida 5 100 000 kr 2 100 000 kr 

belysningsanläggning med 

tomrör längs sträckan 

Inklusive anpassad 
belysning för gång- och 

7 300 000 kr 4 200 000 kr 
cykelväg för sträcka och 

korsningspunkter 

4. 2 Extern medfinansiering 
Naturvårdsverket satsar, genom regeringsinitiativet Klimatklivet på åtgärder som har 
direkta kopplingar till minskade utsläpp av växthusgaser. Exempel på åtgärder som 

beviljas stöd är nya cykelbanor och infrastruktur för cykel. För att bli beviljad medel 
krävs att projektets huvudsakliga mål är att bidra till minskade växthusgasutsläpp. 

Genom att exempelvis förbereda gång- och cykelvägen för arbetspendling med cykel 

bedöms detta mål uppfyllas. Ansökan sker via Naturvårdsverket. 

Den planerade gång- och cykelvägen finns inte med i Region Skånes Cykelvägsplan för 
2014-2025. I Cykelvägsplanen anges dock att inom planperioden ska totalt 25 mil 

nedlagd banvall inventeras för att undersöka möjligheterna till framtida cykelstråk. 
Banvallen mellan Grevie och Båstad (men också delen Förslöv - Grevie) bedöms ha 

stora potentialer för upprustning till gång- och cykelväg och detta bör beaktas i 

framtagandet av nästa regionala cykelvägsplan. Dialog med Region Skåne och 
Trafikverket är viktig för att bevaka dessa intressen. 

Trafikverket tar under våren 2017 fram en ny handbok för medfinansiering av 
cykelprojekt. I dagsläget bedöms dock inte upprustning av befintliga banvallar till 

rekreativa cykelleder ingå inom ramen för statlig medfinansiering. 

Via Länsstyrelsen i Skåne erbjuds det inom ramen för Landsbygdsprogrammet 2014-
2020 möjligheten att ansöka om medel inom delområdet rekreation och turism. I 

programmet ges möjlighet att få stöd för till exempel "leder för vandring, cykel, 
ridning, kanot .m.m." samt "turistinformation i form av tex. turistbroschyrer, skyltar, 

webbplatser". Stöd ges till högst 90 procent av projektets godkända kostnader. 
Medfinansiering från någon annan offentlig aktör kommer göra att ansökan prioriteras 

framför dem som inte har övrigt offentligt stöd. Dock måste minst 10 procent utgöras 

av privat finansiering. För att en ansökan ska kunna bli aktuell för stöd måste den ha 
en budget på minst 100 000 kr. Ansökan görs via Jordbruksverkets hemsida. 
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Båstad kommun 

Vångavägen 2 

269 80 BÅSTAD 

Sinarpsdalen den 7 april 2016 

Banvallen som ridväg m.m. 

Undertecknade markägare i Sinarpsdalen stödjer den önskan Bjäre Ryttarförening gett uttryck för i 

sitt brev till kommunen daterat 2016-03-02 om att möjliggöra banvallen såsom ridväg, jfr Bilaga 1. 

Vidare informeras kommunen om att diskussioner och röjnings- samt stängslingsarbete pågår i syfte 

att göra det möjligt att rida på gamla vägar och fält i Sinarpsdalen över våra och grannars marker. De 

ridvägar som vi gör iordning skulle med enkelhet kunna kopplas på banvallen och som helhet bidra 

till att öka intresset för ridturism i området. 

Med vänlig hälsning 
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Båstad 20160302 

Till den det berör/ ansvarig på Båstads kommun, 

Dåjärnvägsrälsen mellan Grevie och Båstad inte längre skall finnas kvar är 
det Bjäre Ryttarförening och dess medlemmars uttryckliga önskan att det 
blir möjligt att använda banvallen som ridväg. 

På hela Bjärehalvön finns det många hästar och ryttare, men som på många 
andra orter begränsade möjligheter till uteridning. På flera andra ställen har 
gamla banvallar med framgång gjorts om till kombinerade gång-, cykel- och 
ridvägar. Därför ser vi det som ett lyft för ridintresserade i trakten om en 
sådan kombinerad väg kan komma till stånd. Det skulle gynna både 
ungdomsryttare och vuxna. Det är också viktigt för trafiksäkerheten att det 
finns möjlighet att rida där biltrafik inte är tillåten, eftersom ridning inte är 
tillåten på cykelvägar. 

Ridvägen skulle med fördel kunna börja vid Båstads Ridklubbs ridhus, då 
det där finns goda möjligheter till parkering av transporter och urlastning av 
hästar. Ytterligare en lämplig plats för detta är i Dala, där Sinarpsleden 
börjar. Samma möjligheter skulle också kunna finnas i Grevie, i närheten av 
den gamla järn vägskorsningen. På så sätt skulle ridvägen vara lättillgänglig 
för fler ekipage. 

Det borde också vara möjligt för närliggande kommuner att koppla på 
ridvägen, för att på så sätt få utökade möjligheter för rid turism i bygden. 
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illa ten pn cykc lvt.igar. 

R idvi.igen s ·u lle med förd el ku nn a börja vid Bti:-.>tads Ridklubbs rid h 1s, elit 
d el d i\ · firins goda möjli Tbete r till parke d11g av Lrunspo r t.e r och ur nsl!ii11 j av 
hih;t nr. Ytterligrtre en lämplig plats för d etta i.1r i Daln~ d5.r Sin•lrpslede n 
börjar. Samma möjlighete r skulle också kunna fi nnas i G revie, i ni:irhe ten av 

den gomln järn vägskorsninge n. På sa sätt skulle ridvägen vnrn lättillgunglig 
för fler ek ipage. 

Det b orde odrni1 vara 1nöjligt fö r ni:il'iiggnnde kommuner att koppia pi:' 
l'ldvl\gen , fö r au p:.\ sa sött ft\ utökade möjligh eter för ridturis rn i bygden. 

2 b C\ L\ \ 0 S b- C\ ~VI!\ \:) 

BiCh{! ~F 
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Sida 

Kommunstyrelsen 2017-04-05 1av1 

KS § 103 Dnr KS 000702/2016 - 350 

Svar på medborgarförslag - Kombinerad gång-, cykel- och ridväg på 

gamla banvallen 

Beskrivning av ärendet Båstads kommun planerar för en gång- och cykelväg utmed vissa sträckor av 
banvallen. Medborgarförslag har inkommit från Minna Lundgren, som föreslår 
att banvallen utförs som en kombinerad rid-, cykel- och vandringsled. 
Förvaltningen föreslår att detta utförs på sträckan mellan Nöttebackar och 
Grevie samt att möjligheter till en framtida fortsättning av ridled utmed 
Banvallen beaktas i den fortsatta planeringen. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens förslag 

Beslut 

Ärendet återremitterades på kommunstyrelsen 2017-03-15 för klarläggande 
hur säkerheten kan säkerställas för de gående, cyklisterna och de ridande när 
man har en kombination av GC-väg och ridväg. 

Tjänsteskrivelse från projekt- och utredningsingenjör Ingemar Lundström, 
daterad 2017-02-06. 
Bilaga 1. Medborgarförslag Minna Lundgren, KS 000702/2016-350. 
Tjänsteskrivelse från projekt- och utredningsingenjör Ingemar Lundström, 
daterad 2017-03-24. 
Trafikutredning- Gång- och cykelväg Grevie-Båstad, ÅF Infrastructure, 2017-
03-17. 

1. I samband med planering och byggnation av gång- och cykelväg längs 
banvallen får förvaltningen i uppdrag att kombinera gång- och cykelvägen med 
en ridled mellan Nöttebackar och Grevie. 

2. Möjligheter till en framtida fortsättning av ridled beaktas i förvaltningens 
fortsatta planering av gång- och cykelväg på banvallen. 

3. Medborgarförslaget anses härmed bifallet. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. I samband med planering och byggnation av gång- och cykelväg längs 
banvallen får förvaltningen i uppdrag att kombinera gång- och cykelvägen med 
en ridled mellan Nöttebackar och Grevie. 

2. Möjligheter till en framtida fortsättning av ridled beaktas i förvaltningens 
fortsatta planering av gång- och cykelväg på banvallen. 

3. Medborgarförslaget anses härmed bifallet. 
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Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Återremiss - Medborgarförslag - Banvallens framtida användning 

Bakgrund 
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Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2017-03-15 hanterades tre olika medborgarförslag 
avseende banvallens framtida användning. 

Två medborgarförslag föreslog att banvallen utförs som en kombinerad rid-, cykel och 
vandringsled. I ett tredje medborgarförslag framhölls önskan om dialog med berörda parter 
samt att leden ej ses enbart som ett stycke infrastruktur för pendling och förflyttning. Det 
tredje medborgarförslaget framhåller också vikten av att planera för rekreation, turism, 
kulturhistoria, djurhållning, lantbruk och intilliggande villabebyggelse. 

Vid sammanträdet återremitterades ärendena med följande motiv: 

"Klarlägga hur säkerheten kan säkerställas för de gående, cyklisterna och de ridande när man 
har en kombination av GC-väg och ridväg" 

Aktuellt 
I ursprunglig tjänsteskrivelse som är kopplad till respektive ärende beskrivs bakgrund och 
planeringsförutsättningar översiktligt. Efter tidigare politiskt sammanträde har också en 
kompletterande utredning färdigställts vilken framgår som bilaga. I utredningen framgår 
föreslagen utformning mer i detalj. 

I liggande förslag utformas sektionen likartat för hela sträckan från Grevie till Båstad oavsett 
om ridning blir tillåten eller inte. Förslagsvis byggs en asfalterad kombinerad gång- och 
cykelväg som separeras från en sidoförlagd grusad stig. Den grusade stigen föreslås ligga 
nedanför asfalterad gång- och cykelväg med en visning om cirka 10 cm. Detta görs för att 
minska risken att smågrus och stenar slungas upp på cykelvägen och bidrar också till att 
cykelvägen upplevs säkrare och attraktivare. 

För att ryttare ska få använda stråkets krävs särskild skyltning och lokal trafikföreskrift. Den 
grusade stigen blir också ett mervärde för de som föredrar att vandra på en grusad yta framför 
en asfalterad yta. 

Föreslagen bredd på gång- och cykelvägen är 3 meter och för den grusade stigen är föreslagen 
bredd ca 1,5. Befintlig sektion kan variera vilket innebär att bredden på den grusade ytan kan 
variera beroende på tillgängligt utrymme. 

Genomgående för banvallen är att siktförhållandena är goda, vilket är en viktig förutsättning 
för hög säkerhet. Vid korsningspunkter med vägar kommer speciella åtgärder behöva vidtas 
för ökad säkerhet. Det kant ex vara belysning, sidoförskjutning av ge-väg samt pollare eller 
likvärdigt. Vid start och slutpunkt kan informationsskylltar som tex informerar om att ridning 
är tillåten och att hänsyn ska visas. 
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Upplevs i ett senare skede att kombinationen av gående, ridande och cyklister kan utgöra en 
säkerhetsrisk kan ridning förbjudas utmed sträckan. Den grusade ytan bedöms uppfylla ett 
syfte även om ridning i framtiden inte tillåts. 

Ingemar Lundström 
Projekt- och utredningsingenjör 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Trafikutredning - Gång- och cykelväg Grevie- Båstad, ÅF Infrastructure 2017-03-17 
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Datum: 2017-02-06 
Handläggare: Ingemar Lundström 
Dnr: KS 000702/2016 - 350 

· Tjänsteskrivelse 

Till: Kommunfullmäktige 

Svar på medborgarförslag - Kombinerad gång-, cykel- och ridväg på gamla 

banvallen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1 (4) 

1. I samband med planering och byggnation av gång- och cykelväg längs banvallen får 
förvaltningen i uppdrag att kombinera gång- och cykelvägen med en ridled mellan Nötte backar 
och Grevie. 

2. Möjligheter till en framtida fortsättning av ridled beaktas i förvaltningens fortsatta planering 
av gång- och cykelväg på banvallen. 

3. Medborgarförslaget anses härmed bifallet. 

Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun planerar för en gång- och cykelväg utmed vissa sträckor av banvallen. 
Medborgarförslag har inkommit från Minna Lundgren, som föreslår att banvallen utförs som 
en kombinerad rid-, cykel- och vandringsled. Förvaltningen föreslår att detta utförs på 
sträckan mellan Nötte backar och Grevie samt att möjligheter till en framtida fortsättning av 
ridled utmed Banvallen beaktas i den fortsatta planeringen. 

Bakgrund 
Den 13 december 2015 öppnade Hallandsåstunneln för tågtrafik. I samband med trafikstart i 
tunneln påbörjades rivning av järnvägsspåret över Hallandsåsen (Båstad-Grevie-Förslöv) . Idag 
kvarstår endast banvallen med ett lager makadam, vilken är cirka 14 km lång. Banvallen är 
väldigt lämpligt utformad för att göras om till cykel- och vandringsled. Mellan Båstad och 
Grevie skiljer det ungefär 150 höjdmeter, men lutningen är som mest endast 12 promille. 

Vid kommunfullmäktige 2014-09-24 beslutades efter inkommet medborgarförslag att 
"Kommunstyrelsenföreslås utreda och pröva huruvida banvallen mellan Båstad-Grevie-Förslöv i 
hela sin sträckning eller delar därav kan göras om till gång- och cykelled och hur finansiering och 
framtida drift och underhåll ska lösas." 

Vidare har det senare inkommit ytterligare medborgarförslag. Två medborgarförslag föreslår 
att banvallen utförs som en kombinerad rid-, cykel- och vandringsled. Ett tredje 
medborgarförslag framhåller önskan om dialog med berörda parter samt att leden ej ses 
enbart som ett stycke infrastruktur för pendling och förflyttning. Det tredje 
medborgarförslaget framhåller också vikten av att planera för rekreation, turism, 
kulturhistoria, djurhållning, lantbruk och intilliggande villabebyggelse. 

Detta ärende avser medborgarförslag från Minna Lundgren. Minna framför i sitt 
medborgarförslag förslag att banvallen ska utföras som kombinerad gång- cykel- och ridväg 
(Se bilaga 1). 

170221\fel! talet kan inte representeras i angivet format \s 
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Aktuellt 
I kommunens budget och plan finns medel avsatta för att genomföra byggnation av gång- och 
cykelled på banvallen. Projektet kommer preliminärt att utföras etappvis, där en första etapp 
är planerad mellan Grevie och Båstad för att i ett första steg möjliggöra pendling mellan 
orterna med cykel, något som idag helt saknas på separata cykelvägar. I en andra och tredje 
etapp planeras att koppla ihop banvallen inom Båstad och mellan Grevie och Förslöv. De två 
sistnämnda etapperna ska dock utredas närmare med avseende på sträckning samt standard. 
Banvallen i sin helhet ligger på fastigheter som ägs av Båstads kommun. 

I samband med planering för etapp 1, Grevie till Båstad har förutsättningarna för att 
kombinera en gång- och cykelväg med ridled undersökts översiktligt. Ett flertal andra 
ombyggda banvallar har studerats utifrån standard och utförande. Standarden på studerade 
referensprojekt varierar och i de flesta fall har man anlagt relativt enkla gång och cykelvägar 
på banvallarna. I de fall gång och cykelvägen kombinerats med en ridled har även detta utförts 
på ett enkelt sätt. Oftast har utrymmet avsatt för ridning varierat mellan 0,5-1 m. Det mest 
påkostade alternativet återfinns i USA där man anlagt en 3 m bred gång och cykelväg 
kombinerat med en ca 1,7 m bred yta för ridning. Lederna har normalt inte varit upplysta 
utanför samhällena. Befintligt område längs banvallen i Båstads kommun har oftast en bredd 
på ca 5 m med makadam som är möjlig att nyttja. Det bedöms mindre lämpligt att uppmuntra 
till passage av ridande över större vägar såsom väg 1730 vid Nötte backar. Förslagsvis anvisas 
ridande till sträckan mellan N öttebackar och Grevie samhälle. Angöring kan ske antingen från 
grusparkering vid Axelstorp och eventuellt från Grevie samhälle beroende på möjligheten att 
iordningställa en parkering. 

Bild 1. Bildkollage över föreslagen sträckning där ge-väg kan kombineras med ridled, foto på befintlig 
banvall samt exempel från Höganäs kommun. 
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Konsekvenser av beslut 

Samhälle 

Banvallsleden, etapp 1, blir väldigt lättcyklad och lämplig för pendling mellan Båstad och 
Grevie. Cykelleden har även stor potential att bli ett populärt stråk för rekreationscyklism och 
ett komplement till Kattegattleden mellan Helsingborg och Göteborg. Utöver att nyttjas som en 
cykelled kommer den också att kunna nyttjas för vandring, inlines och rullskidor. Leden kan 
också kopplas ihop med befintliga vandringsleder. Avsätts dessutom en yta utmed lämpliga 
partier för ridning förbättras förutsättningarna för rekreation för kommunens invånare och 
besökare. En annan fördel med att ha en yta avsedd för ridning är det finns ett visst utrymme 
för kabel- och ledningsdragning tillgängligt. 

Verksamhet 
Banvallen ombyggd till gång- och cykelväg och i vissa delar kombinerat med ridled bedöms 
vara positivt för Båstads kommuns invånare och besökare. Det kan ge upphov till fler 
arbetstillfällen och gynna det lokala näringslivet. Projektet i dess helhet och även ridled utmed 
vissa partier är i linje med såväl vision som KF-mål och ett flertal nämndsmål. 

Ekonomi 

Inom befintlig investerings budget och plan finns totalt 10 mkr avsatta för projektet fördelat på 
4 mkr 2017, 3 mkr 2018 och 3 mkr 2019. En översiktlig kalkyl utfördes 2014vilketförhela 
sträckan innebär kostnader på ca 25 mkr inklusive belysning. Belysningen uppskattas till ca15 
mkr. Övriga kostnader som kan tillkomma och som ej är med i tidigare kalkyl är anläggande av 
ridled, eventuella "rastplatser", byggherrekostnader och oförutsedda kostnader såsom tex 
avverkning och komplettering med räcken. För etapp 1, Grevie till Båstad, bedöms 
investeringskostnaden vara ca S mkr varav 400 tkr är kostnader för ridled. Osäkerhet finns för 
korsningspunkt vid N öttebackar. 

En ny gång- och cykelväg ger också upphov till ökade driftskostnader. Exklusive 
kapitalkostnader bedöms driftskostnaden uppgå till ca 80 tkr /år. Detta förutsätter att 
belysning enbart anordnas av trafiksäkerhetsskäl vid korsningar etc samt att ge-vägen inte 
halkbekämpas och snöröjs. För sträckan Båstad till Grevie uppskattas kostnaden till ca 40 tkr 
varav kostnaden för ridled på sträckan Nöttebackar till Grevie bedöms till runt S tkr/år. 

Drifts- och investeringskostnader hanteras inom ordinarie budgetprocess. 

Miljökonsekvensanalys 
Anläggandet av en gång- och cykelväg bedöms vara positivt ur ett miljöperspektiv då 
förutsättningar att cykelpendla förbättras vilket kan innebära mindre transporter. Att 
kombinera gång- och cykelväg med ridled bedöms inte ha någon större miljöpåverkan. 

Ingemar Lundström 
Projekt och utredningsingenjör 
Teknik och service 

Beslutet skall expedieras till: 
Teknik och service, Båstads kommun 



Minna Lundgren 
Dalagårdens veterinärpraktik och Islandshästar 
Ängelholmsvägen 234 
26942 Båstad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Medborgarförslag Minna Lundgren, KS 000702/2016-350 

Samråd har skett med: 
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Å T/\DS l<OMMUN 
l(o111rnunstyrelsen 

Till Kommunfullmäkt ige i Båstad kommun 

Angående banvallens användning. 

Vi bor i Dala, är egenföretagare med stor hästverksam het. 

Vi har länge drömt om att banvallen skulle bli en kombinerad gång-, cykel- och ridväg. Detta skulle 

främja oss företagare, turismen och alla nat urälskande privatpersoner. Många andra gamla banvallar 

har denna kombination och det har blivit mycket lyckat. Det är inga problem att kombinera en ridväg 

med gång och cykelväg, ryttare är över lag hänsynsfulla och fö rstår människor som kan vara rädda för 

hästar. 

Båstad kommun är en känd turistort, att öppna möjligheten att rida på banvallen för att komma till 

Åsens alla underbara ridvägar skulle vara ett stort lyft fö r häst turismen i Båstad. 

För att kunna rida på banvallen behövs bara ett lager med grus för att skydda mot de vassa stenarna 

under. 

Vi hoppas att ni beslutar att banvallen ska bli en kombinerad gång-, cykel- och ridväg. 

Med vänliga hälsningar 

I 
Minna Lundgren, Hä

1 
tränare och tävlingsryttare 

Dalagårdens Veterinärpraktik och Islandshästar 

Ängelholmsvägen 234 

26942 BÅSTAD 


