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detaljplan för del av Båstad 109:368 och 109:370, etapp Il, 
Planbeskrivning 2016-05-06 Antagandehandling 

Som villkor för dipensen gäller att: 

• Beslutet gäller under förutsättning att detaljplanen fastställs, 

• Beslutet upphör att gälla om arbetena inte påbörjas inom två år och avslutas 
inom fem år från den dag beslutet har vunnit laga kraft, 

• Stenen från genombrottet i muren skall användas till att reparera 
kvarvarande mur alternativt att anlägga en ny bit stenmur i anslutning till 
den befintliga, 

• Borttagna stenar ska på den nya placeringen läggas så att de sidor som nu 
ligger utåt även hädanefter ligger utåt så att moss- och lavflora bevaras, 

• Borttagna stora stenar ska på den nya placeringen läggas underst och små 
överst. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Planhandlingarna har tagits fram av Samhällsbyggnad i Båstads kommun i 
samarbete med Tengbom, Helsingborg. Dessutom har följande tjänstemän deltagit i 
planarbetet: 

Lisa Rönnberg, samhällsbyggnadschef 
Camilla N ermark, planarkitekt 
Per Sellden, exploateringsingenjör 
Magnus Sjeldrup, planstrateg 
Roger Larsson, stadsarkitekt 
Fredrik Jönsson, projektingenjör 
Malin Svensson, kartingenjör 
Johan Sendelius, NSVA 

BÅSTADS KOMMUN 
Samhällsbyggnad 

Lisa Rönnberg 
Samhälls byggnadschef 

Camilla N ermark 
Planarkitekt 
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Bilaga 2 

Dagvattenåtgärder exploateringsområde Plommonvägen med beräknade investeringskostnader. 

(Nedanstående numrering är angivet med gul siffra på bifogad kartbild). 

1. Dagvattenledningar inom exploateringsområdet 

2. Makadamdiken runt om exploateringsområdet 

3. Skyddsvall dagvatten längs nya områdets gräns 

4. Fördröjningsmagasin i gräsyta nordväst om nya området (ca 170m3
) 

5. Anslutande dagvattenledningar ner mot magasin Dansbanevägen 

6. Magasin/ledningar/skyddsvall/kupolsil/etc mot Dansbanevägen 

7. Marförvärv/fastighetsbildning för åtgärd 6. 

Totalt 

700.000 

200.000 

100.000 

700.000 

230.000 

1.000.000 

80.000 

3.010.000 

Exploatören projekterar och genomför samtliga åtgärder enligt ovan. Båstads kommun ska!! 

finansiera 50% av faktiska kostnader för åtgärderna enligt 5 och 6. ovan. Kommunen betalar sin andel 

när arbetena genomförts och godkänts. Exploatörens beräknade investeringar för 

dagvattenlösningen uppgår sålunda till 

2.470.000 kronor 

Kommunen har genomfört och slutligt finansierat de dagvattenåtgärder i området omedelbart norr 

om exploateringsområdet baserade på Sweco/NSVA:s rapport 
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BASTADS KOMMUN 

BILAGA 2, TEKNISK BESKRIVNING 

Omfattning och standard på allmänna anläggningsarbeten mm 

Omfattning 

Bilaga 2 

Alla allmänna anläggningsarbeten inom exploateringsområdet enligt nedan angivna 
standardkrav. Därtill samtliga dagvattenåtgärder som föranledes av utbyggnaden även 
innefattande de gemensamma åtgärder med angränsande område som redovisas i 
Sweco/NSVA:s rapport 2014-05-14.Dagvattenåtgärderna och bedömd kostnad för desamma 
redovisas på omstående sida. Kostnaderna är beräknade utifrån ortens normala geotekniska 
förhållanden och innefattar således ej eventuella förekomster av berg, lera eller annat material 
som fördyrar åtgärderna. Samtliga här och i exploateringsavtal angivna kostnadsberäkningar 
utgörs av schablonberäkningar och bygger ej på faktiskt projekteringsunderlag. Bestämmelser 
och intentioner angivna i detaljplanen ska gälla. Om ej annat anges skall utfomming och 
ytstandard vara likvärdig med angränsande områden inom Båstad. 

Standard 

Allmänt 
Dimensionering och utförande ska ske enligt AMA Anläggning 13 samt för VA-delarna enligt 
aktuell NSVA-AMA. Alla anslutningar till befintligt Va-nät, gatunät och övrig allmän 
platsmark ska ingå. 

Inmätning av alla markanläggningar ska följa anvisningar enligt kartavdelningen i Båstads 
Kommun. Inmätningar av VA-nät med tillhörande anordningar ska följa anvisningar enlig 
NSVA. 

Teknik och service samt NSV A ska godkänna upprättade arbetshandlingar för de allmänna 
anläggningsarbetena. Under byggnadstiden kommer kontroll att utföras av Teknik och 
service. Garantitiden för arbetena ska vara 5 år. Exploatören har drifts- och underhållsansvaret 
för grönområden inkl planteringar under garantitiden. 

Gatorna ska dräneras och förses med ABT-beläggning på AG. Erforderlig skyltning inkl 
gatunamnsskyltning och linjemålning skall utföras. Toppbeläggningen ska utföras när 
samtliga fastigheter är bebyggda. 

C. Gatuområde 
Gatuområde ska utformas 
illustrationsplanen. 

D.VA 

enlighet med detaljplanen och ska huvudsak följa 

Allmänt huvudledningsnät för dag-, spill- och renvatten ska anläggas med förbindelsepunkt 
till varje fastighet inom exploateringsområdet. Principlösningar i dagvattenutredning utförd av 
Sweco/NSV A ska följas med den ändringen att dagvattenkassetter inom detaljplaneområdet ej 
skall anläggas. 

1 
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BÅSTADS KOMMUN 
VA-TAXA TAXEBILAGA 1 

Gäller from 2015-07-01 

l (1) 

Bilaga till av kommunfullmäktige 2015-06-03 § 111 antagen taxa för Båstads kommuns allmänna 
vatten och avloppsanläggning. 

ANLÄGGNINGSAVGIFTER (kr) 

Bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet 

a) avgift per servisledning 

b) avgift per förbindelsepunkt 

c) avgift per m2 tomtyta 

d) avgift per boendeenhel/Jägenhet 

e) grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 

att förbindelsepunkt upprättats* 

1 Utgår ej om a) och b) debiterats Dagvatten fastighet 

Bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet, obebyggd 

a) avgift per servisledning 

b} avgift per förbindelsepunkt 

c) avgift per m2 tomtyta 

d) grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 

att förbindelsepunkt upprättats~ 

*) Utgår ej om a) och b) debiterats Dagvatten fastighet 

När byggnation sker debiteras lägenhetsavgiften. 

Annan fastighet 

a) avgift per servisledning 

b) avgift per förbindelsepunkt 

c) avgift per m2 tomtyta 

d) grundavgift för Dagvatten fastighet om boliledande sker utan 

att förbindelsepunkt upprättats* 

*} Utgår ej om a) och b) debiterats Dagvatten fastighet 

Annan fastighet, obebyggd 

a) avgift per servisledning 

b) avgift per förbindelsepunkt 

c) avgift per m2 tomtyta 

d) grundavgift för Dagvatten fastighet om bortledande sker utan 

att förbindelsepunkt upprättats* 

*) Utgår eJ om a) och b) debiterats Dagvatten fastighet 

När byggnation sker debiteras ytterligare tomtyteavgift. 

Exkl moms 

35 000 

24 500 

39,00 

28 700 

10 150 

35 000 

24500 

39,00 

10150 

35 000 

24500 

60,00 

10 150 

35 000 

24500 

42,00 

10 150 

Anläggnfngsavgift för upprättande av separat sprinklerservis inkl servisventil upprättas till 

självkostnadspris. 

Mervärdesskatt 

Inkl moms! 

43750 

30625 

48,75 

35 875,00 

12 687,50 

43 750 

30 625 

48,75 

12 687,50 

43 750 

30625 

75,00 

12687,50 

43750 

30 625 

52,50 

12 687,50 

Priserna som anger inklusive moms är beräknade på nuvarande meIVärdesskalt (25%). l det fall denna ändras sker motsvarande 

förändring i debiteringen gentemot kunden. 

Bilaga 3 ... 
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fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Teknik & service 
Datum 
2016-09-26 
Handläggare 
Märten Nilsson 
Vårtdnr 

Överenskommelse 

Bakgrund 

1 (1) 

Kommunstyrelsen fattade beslut om att påbörja planprocess för del av Båstad 
109:368 och 109:370 den 10 november 2011. Detaljplanearbetet har pågått allt sedan 
dess och handlingar är nu utarbetade för slutlig prövning av kommunfullmäktige. 
Bilaga 1, Detaljplan fördel av Båstad 109:368 och 109:370, antagandehandling 
2016-05-06. 

Planens innebörd 
Planens syfte är att medge byggnation för bostäder samt att säkerställa 
dagvattenhanteringen inom området. Om planen vinner laga kraft innebär det att 
allmän plats för lokalgata behöver förvaltas av en gemensamhetsanläggning. 
Äppeldalens samfällighetsförening som förvaltar angränsande 
gemensamhetsanläggning, Båstad ga:9, har förklarat sig negativa till att detaljplanen 
antas. Under förutsättning att detaljplanen vinner laga kraft är Äppeldalens 
samfäilighetsförening och kommunen dock överens om att förvaltningen av den nya 
lokalgatan lämpligast bör ingå i Båstad ga:9. 

Överenskommelse 
Undertecknade är överens om följande: 

1. Om detaljplanen vinner laga kraft enligt antagandehandlingarna ska 
förvaltningen av allmän plats för lokalgata ingå i Båstad ga:9s ansvarsområde. 

2. När lokalgatan är färdigställd har kommunen som uppgift att besikta att 
anläggningsarbetena är erforderligt utförda. 

3. När besiktning enligt punkten 2 är utförd och godkänd kan ansökan om 
omprövning enligt anläggningslagen 35 § ske för att utöka Båstad ga:9 till att 
omfatta även lokalgatan. Meningen är att en sådan ansökan ska lämnas in och 
bekostas av berörd exploatör. 

Båstad 2016-09-2 

JK~~on~ 
Exploateringsingenj ör 
Båstads kommun 

Krister Lilja 
Ordförande 
Äppeldalens samfällighetsförening 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-03-01 1 av 1

 

 

KS § 35  Dnr KS 000193/2017 - 200 

Linbastua i Förslöv 
 
Beskrivning av ärendet Båstads kommun äger kulturhistoriska byggander i Förslöv (”Brydehus och 

Linbastua”) varav den förstnämnda eldhärjades i höstas och som tyvärr saknar 
försäkringsskydd. Den eldhärjade byggnaden utgör en allvarlig risk som måste 
elimineras. Förvaltningens förslag är att Båstads kommun, till lägsta möjliga 
kostnad river, säkrar upp brandplatsen samt transporterar bort 
rivningsmassorna för deponi. Vidare föreslår förvaltningen att åtgärden 
finansieras av de medel som står till Kommunstyrelsens förfogande 
innevarande år.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från mark- och fritidschef Sven-Inge Granlund, daterad 2017-

02-20. 
Bild.    

 
Förvaltningens förslag 1. Båstads kommun ombesörjer rivning av brydehuset i Förslöv samt 

bortforsling av rivningsmassor för deponi, UTAN hänsyn för eventuell 
återuppbyggnad. 
 
2. Av 2017 års budgeterade medel ”till KS förfogande” avsätts 45.000 kr till 
rivning av brydehuset som utbetalas efter redovisning av nedlagda kostnader. 

 
Föredragande Mark- och fritidchef Sven-Inge Granlund föredrar ärendet. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 
1. Kommunen överlåter uppdraget för rivningsarbetet genom skriftlig 
överenskommelse med och till Linbastuagruppen i Förslöv. Sådan 
överenskommelse ska i sådant fall innehålla klausul om ekonomiskt bidrag till 
föreningen.    
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 Tjänsteskrivelse  
 

170220\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (3) 

 
 

Datum: 2017-02-20 
Handläggare: Sven-Inge Granlund 
Dnr: KS 000193/2017 – 200 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Teknik och service, Kulturstrategen, Ekonomikontoret, Linbastuagruppen i Förslöv 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bild  
 

 
Linbastua i Förslöv 
 

Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun äger kulturhistoriska byggander i Förslöv (”Brydehus och Linbastua”) varav 
den förstnämnda eldhärjades i höstas och som tyvärr saknar försäkringsskydd. Den eldhärjade 
byggnaden utgör en allvarlig risk som måste elimineras. Förvaltningens förslag är att Båstads 
kommun, till lägsta möjliga kostnad river, säkrar upp brandplatsen samt transporterar bort 
rivningsmassorna för deponi. Vidare föreslår förvaltningen att åtgärden finansieras av de me-
del som står till Kommunstyrelsens förfogande innevarande år.  
 

Bakgrund 
Båstads kommun äger mark och tillhörande byggnader (”Brydehus och Linbastua) på fastig-
heten Förslöv 2:4 i Förslöv. Genom upplåtelseavtal med först Södra Bjäres Pensionärsförening 
och sedermera Linbastuagruppen i Förslöv är byggnaderna och en bit mark upplåtna till sist-
nämnda förening. Den 6 november 2016 eldhärjades brydehuset av en sannolikt anlagd brand 
med omfattande skador som resultat. När förvaltningen undersökte försäkringsskyddet för 
aktuellt objekt visade det sig att byggnaderna saknade försäkringsskydd mot brand och skade-
görelse. Det finns noteringar från kommunala tjänstemän om att det låg i föreningens ansvar 
att hålla byggnaderna försäkrade mot brand och skadegörelse. Varför så inte har skett, har inte 
förvaltningen kunnat finna anledningar till men sannolikt har det missats av föreningen. Efter 
branden är brydestugan i princip en ruin med nedfallet tak och utgör absolut en fara för den 
som vistas i eller omkring brandplatsen. Då det har kommit kommunen till känna att Linbastu-
agruppen i Förslöv saknar resurser för att hantera situationen så får det antas att Båstads 
kommun, som ägare till mark och byggnader, måste vidta åtgärder för att göra området säkert. 
 

Aktuellt 
Att objektet saknar försäkringsskydd är beklagligt och sannolikt beror det på missförstånd. Att 
det finns noteringar från 2002 samt att kommunen aktiv plockade bort objekten från kommu-
nens försäkringar indikerar relativt tydligt att föreningen skulle ha tecknat egendomsförsäk-
ring. I kontakten med vårt försäkringsbolag får vi uppmaningen att rikta krav mot föreningen 
för den skada kommunen kan komma lida.  
 
Det har kommit till kommunens kännedom om att Linbastuagruppen i Förslöv har för avsikt 
och vilja att återuppbygga brydehuset. De har varit i kontakt med Länsstyrelsen för att under-
söka möjlighet till medfinansiering för återuppbyggnaden. Det pågår även ett detaljplanearbete 
för Förslöv 2:4 där ”Linbastuan” är utpekad. Även om detaljplanen inte är antagen så får det 
anses vara kommunens vilja att det ska finnas utrymme i planen för en kulturhistorisk bygg-
nad. En eventuell återuppbyggnad av brydehuset kommer sannolikt att påverka metod och 
kostnaderna för rivningen av den nu eldhärjade byggnaden. 
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I huvudsak resoneras det kring tre alternativa sätt som kommunen kan hantera situationen. 
 

1. Kommunen ombesörjer rivning samt bortforsling av rivningsmassor för deponi, UTAN 
hänsyn för eventuell återuppbyggnad. Uppskattningsvis behövs en grävmaskin och en 
lastbil inklusive två förare i två dagar. Deponiavgiften inräknat bedöms kostnaden till 
ca 40.000 - 45.000 kr. 

2. Kommunen ombesörjer rivning samt bortforsling av rivningsmassor för deponi, MED 
hänsyn för eventuell återuppbyggnad, vilket ur ett helhetsperspektiv sannolikt är det 
mest praktiska. Detta innebär att rivningsarbetet måste ske med omsorg för att bevara 
så mycket som möjligt av kvarvarande byggnad (stenmurar).  Arbetet kommer att vara 
mer tidskrävande med ”handpåläggning” och arbete med motormanuella maskiner och 
handmaskiner. Rivningsarbete enligt detta alternativ kommer utöver att bli dyrare 
också innebära arbete med hög arbetsmiljörisk då ”handpåläggningen” måste ske i eller 
i direkt anslutning till den brandskadade byggnaden med hög rasrisk. Denna typ av ar-
bete har förvaltningen ingen eller ringa erfarenhet av, varför arbetet i så fall kommer 
beställas av extern entreprenör. Kostnadsuppskattningen för detta alternativ uppgår 
till ca 90.000kr  

3. Kommunen överlåter uppdraget för rivningsarbetet genom skriftlig överenskommelse 
med och till Linbastuagruppen i Förslöv. Sådan överenskommelse ska i sådant fall in-
nehålla klausul om ekonomiskt bidrag till föreningen, förslagsvis i storleksordningen 
gällande för alternativ två. 

 
 
 
Övervägande/framtid 
Utgångsläget för rådande situation är egentligen huruvida Linbastuagruppen i Förslöv har 
brustit i överenskommelsen med Båstads kommun genom att inte hålla byggnaderna egen-
domsförsäkrade och därmed kommunens skadelös. En sådan utredning bedöms av förvalt-
ningen hamna i en fråga om bevisbörda och är sannolikt utsiktslös, speciellt med tanke på att 
föreningen saknar resurser. En sådan utredning påverkar dessutom inte det faktum att det står 
en eldhärjad byggnad som ur ett säkerhetsperspektiv måste hanteras så att byggnaden och 
området åtminstone blir säkert.  
 
Något som är viktigt för kommunen att reflektera över är att ett beslut om att kommunen ska 
fördela resurser för det här ärendet kan innebära att andra föreningar som eventuellt hamnar i 
”jobbiga” situationer också kommer att vända sig till kommunen för att få hjälp till resurser och 
då hänvisar till detta ärende.  
 
Med anledning av att byggnaden och området är osäkert samt att det vistas mycket folk i om-
rådet i tillägg att kommunen ska verka för att ingen ska komma till skada på våra fastigheter, 
föreslår förvaltningen en hantering enligt alternativ 1 ovan. 
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Förslag till beslut 
 Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Båstads kommun ombesörjer rivning av brydehuset i Förslöv samt bortforsling av riv-
ningsmassor för deponi, UTAN hänsyn för eventuell återuppbyggnad. 

2. Av 2017 års budgeterade medel ”till KS förfogande” avsätts 45.000 kr till rivning av 
brydehuset som utbetalas efter redovisning av nedlagda kostnader.  

 
 
 
Båstad 2017-02-20 
 
 
Sven-Inge Granlund  
Avdelningschef 
Teknik och service 
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Datum: 2017-03-06 
Handläggare: Sven-Inge Granlund 
Dnr: KS 000236/2017 – 380 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Teknik och service 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Kostnadsredovisning/kalkyl  
 

 

 
Delredovisning av projekt ny friidrottsanläggning Örebäcksvallen 
 
Sammanfattning av ärendet 
Projektet med att anlägga en friidrottsanläggning i centrala Båstad fortskrider enligt planerna. 
Inom den ekonomiska ramen för projektet finns det på grund av ett ekonomiskt fördelaktigt 
anbud ett betydande ekonomiskt utrymme. Detta utrymme medför en stor möjlighet att kom-
plettera anläggningen så att den får ökad funktion och standard. Förvaltningen föreslår i grun-
den att anlägga och bygga så att anläggningen blir så komplett som möjligt inom ramen för 
tilldelade medel men lämnar åt Kommunstyrelsen att besluta om hur det ekonomiska utrym-
met ska hanteras och vilka tillbyggnader anläggningen eventuellt ska kompletteras med.  
 

Bakgrund 
I budgetprocesserna för 2016 och 2017 har Kommunfullmäktige fattat beslut om att avsätta 
18300 tkr (4300 + 14000) för uppförandet av friidrottsanläggningen. Beslutsunderlaget ut-
gjordes bland annat av en kostnadskalkyl som kostnadsbedömde olika anläggningsdelar. En-
bart friidrottsbanorna med en fotbollsplan i mitten kostnadsbedömdes till 18000 tkr. Vidare 
kostnadsbedömdes läktare, måldomartorn, förråd, omklädningsrum mm var för sig men till en 
samlad kostnad om 9900 tkr - 11400 tkr. En komplett anläggning kostnadsbedömdes således 
till mellan 27900 tkr – 29400 tkr. Med detta som beslutsunderlag valdes att enbart uppföra 
friidrottsbanorna med bollplan och 18300 tkr har avsatts i budgetprocesserna. Till dessa 
18300 tkr har Båstads GIF erhållit 1000 tkr från Sparbanksstiftelsen för anläggningens uppfö-
rande. Totalt fanns 19300 tkr tillgängligt för uppförandet av friidrottsanläggningen. 
 
Vinnande anbud vid upphandlingen landade på 12322 tkr inklusive belysning.  
 

Aktuellt 
Utifrån budgeterade medel och beställd entreprenad finns i dagsläget ett ekonomiskt utrymme 
om 6978 tkr. I bifogad kostnadskalkyl redovisas en rad tilläggsbeställningar som kan och del-
vis kommer att beställas. Under rubriceringen ”Nödvändig tilläggsbeställning” räknas några 
poster upp som förvaltningen bedömer som absolut nödvändiga och som kommer att tilläggs-
beställas. Dessa borträknat så finns det ett tillgängligt ekonomiskt utrymme om knappt 6100 
tkr.  
 
Representanter från Båstads GIF framförde redan i inledningsskedet att det är ”väldigt” viktigt 
att det anläggs komplementbyggnader såsom läktare och förråd för att anläggningen ska nå en 
fullgod funktion och standard. Även angöringen till anläggningen (genom en bro över Öre-
bäcken) bedöms som viktig. Förvaltningen delar i sin helhet Båstads GIFs uppfattning. Nu rå-
dande ekonomisk situation gör det fullt möjligt att komplettera anläggningen med olika an-
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läggningsdelar. Förvaltningen har bett anlitad entreprenör inkomma med kostnadsförslag på 
olika anläggningsdelar, vilka samtliga ryms inom tilldelade medel och som redovisas i bifogad 
kostnadskalkyl.  
 
Enligt tidplanen påbörjas själva anläggningsarbetet i april och eventuella tilläggsbeställningar 
om komplementbyggnader bör med stor fördel komma entreprenören till känna innan dess för 
att planeras in i arbetet. 
 

Övervägande/framtid 
Det får anses som självklart att en ”komplett” friidrottsanläggning har högre kvalitet, standard 
och funktion än en anläggning som ”saknar” vissa delar. Det finns både praktiska och ekono-
miska fördelar med att bygga komplementbyggnader redan från första början jämfört med att 
eventuellt bygga de om några år. I samtal med Båstads GIF har framförallt fyra komplement-
byggander diskuteras. Det är förråd, bro, läktare och måldomartorn. Varje komplementbygg-
nad fyller givetvis en funktion där det finns ett antal argument till varför de bör byggas. För-
valtningens uppfattning är att ett förråd är nödvändigt. Det är en betydande mängd friidrotts-
material som behövs till en anläggning och denna behöver förvaras mellan gångerna de an-
vänds och nyttan med ett förråd i direkt anslutning till anläggningen kommer att vara stor för 
både skolidrott och föreningsidrott.  Angöringen och tillgängligheten till friidrottsanläggningen 
är också betydande varför en rejäl bro över Örebäcken med fördel bör anläggas vid anlägg-
ningens nordvästra hörn (mot klubbstugan/Tulpanvägen). Funktionen av en läktare vid fot-
bollsmatcher och friidrottstävlingar ter sig självklart men den utgör även väderskydd för 
funktionärer, publik och deltagare vid tävlingar och träningar. Därutöver ger läktare en trevlig 
inramning ur ett gestaltningsperspektiv. Den läktare som har diskuterats är en ”enkel” mindre 
prefabricerad läktare som rymmer 190 personer med platser för rullstolsburna.  Är det någon 
komplementbyggnad som förvaltningen bedömer med lägre prioritet så är det måldomartor-
net, även om ett sådan också höjt kvalitet och funktion för anläggningen. 
 
Bifogad kostnadskalkyl innehåller poster som är kostnadsbedömda i ”överkant”, inte minst 
posten för administration och oförutsedda kostnader. Trots detta beräknas projektet väl rym-
mas inom tilldelade medel. Förutsatt att det inte uppstår ett flertal oförutsedda kostnader bör 
total kostnad bli lägre än de estimerade 19069 tkr som återges i bifogad kostnadskalkyl. 
Förvaltningen föreslår att tillgängligt ekonomisk utrymme används till att beställa och låta 
entreprenören uppföra förråd, bro och läktare. 
 
Det kan rimligtvis föras ett resonemang om att det sannolikt inte kommer byggas förråd, bro 
och läktare om vi inte gör det ”från början”, i alla fall inte inom överskådlig tid. Förvaltningens 
uppfattning är att det vore beklagligt att inte ta vara på möjligheten att låta uppföra en mer 
komplett anläggning som Båstads kommun, föreningslivet och handikappidrotten kan vara 
stolta och glada över. 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Förvaltningen får i uppdrag att göra tilläggsbeställningar för komplementbyggnaderna förråd, 
bro och läktare under förutsättning att projektet i sin helhet ryms inom tilldelad budget.  
 
 
Båstad 2017-03-07 
 
 
Sven-Inge Granlund  
Avdelningschef 
Teknik och service 
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Summor i Tkr

Endast friidrottsanläggning inkl bollplan 18000

Kringutrustning/byggnader 9900-11400

Komplett anläggning kostnadsbedömdes till 27900-29400

Budget 2016 2017 Sp.banken

4300 14000 1000 19300 Varav 2400 är förbrukade och 1900 begärs överflyttas till år 2017

Anbud inkl belysning (Beställt) 12322

Tillgängligt ekonomiskt utrymme 6978

Nödvändig Tilläggsbeställning

Friidrottsutrustning 500

Staket och grindar 250

Vattenflödesmätning i örebäcken 50

Körbar väg/yta i södra delen 100

Tillgängligt ekonomiskt utrymme 6078

Förråd 730 20 x 4 meter

Bro 520 3 x 15 meter

Läktare 1375 22 x 6,5 meter 190 sittplatser (alternativ takutsprång från förråd 500 tkr)

Måldomartorn 735

Tillgängligt ekonomiskt utrymme 2718

Delsumma 16582

admin + oförutsett 15% 2487 Bygglovsavgifter, konsultkostnader, oförutsett

Beräknad total kostnad 19069
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KS § 36  Dnr KS 001484/2016 - 350 

Framkomlighet för linjetrafik längs med Köpmansgatan 
 
Beskrivning av ärendet Från och med den 11 december har busslinje 501 förlängts och har Båstad 

Torget som ny ändstation och trafikerar större delar av Båstad tätort. Linjen 
trafikerar därmed också Köpmansgatan på delen mellan Kyrkogatan och 
Ordensgatan, se bilaga 1, där uppställning av fordon är tillåten och tar anspråk 
på körbana. På grund av den tillåtna uppställningen har linje 501 
återkommande framkomlighetsproblem vilket skapar förseningar och risk för 
missade anslutningar med avgående tåg från Båstads station. 

 
 Ärendet återremitterades på Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 

den 18 januari 2017. Anledningen till återremitteringen är att belysa ett förslag 
om att begränsa parkeringen till en sträcka om 50 meter mellan Pershögsgatan 
och Ordensgatan.   

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från trafik- och gatuingenjör Andreas Jansson, daterad 2017-

02-20. 
 Protokollsutdrag KS au 2017-01-18, § 21, då ärendet återremitterades. 
 Förslag till lokal trafikföreskrift 1278 2016:00047. 
 Yttrande från Trafikverket.  
 Yttrande från Polismyndigheten. 
 Inkommande mail från Skånetrafiken/Nobina, daterad 2016-12-19.   
 
Förvaltningens förslag 1. Meddela lokal trafikföreskrift 1278 2016:00047 om förbud att stanna och 

parkera året runt på Köpmansgatan mellan Kyrkogatan och Ordensgatan. 
Föreskriften skall träda i kraft den 3 april 2017. 
 
2. Trafikregleringen utvärderas av Teknik och service och återkoppling sker på 
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 23 maj / 
kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni. 

 
Föredragande Trafik- och gatuingenjör Andreas Jansson föredrar ärendet. 
 
Notering Christer de la Motte (M) deltar ej i beslutet. 
 
Yrkanden Ingela Stefansson (S): Bifall till förvaltningens förslag med tillägget att 

förvaltningen får i uppdrag att undersöka om det är möjligt att utöka antalet 
parkeringsplatser utanför Swedbank och mittpunkten genom att snedställa 
parkeringsplatserna i stället för som i dag, parallellt med vägen. 

  
 Gösta Gebauer (C): Bifall till förvaltningens förslag och till Ingela Stefanssons 

tilläggsyrkande. 
  
 Bo Wendt (BP): Parkering får ske på en sträcka av 60 meter mellan 

Pershögsgatan och Ordensgatan.      
 
Propositionsordning 1 Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och eget yrkande. 

Efter framställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutat 
bifalla det egna yrkandet. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-03-01 2 av 2

 

 

Propositionsordning 2 Ordförande ställer proposition på Ingela Stefanssons tilläggsyrkande och finner 
att arbetsutskottet beslutat bifalla detsamma.      

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 
1. Parkering får ske på en sträcka av 60 meter mellan Pershögsgatan och 
Ordensgatan.  
 
2. Meddela lokal trafikföreskrift 1278 2016:00047 om förbud att stanna och 
parkera året runt på Köpmansgatan mellan Kyrkogatan och Perhögsgatan. 
Föreskriften skall träda i kraft den 3 april 2017. 
 
3. Förvaltningen får i uppdrag att undersöka om det är möjligt att utöka antalet 
parkeringsplatser utanför Swedbank och mittpunkten genom att snedställa 
parkeringsplatserna i stället för som i dag, parallellt med vägen.    
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Datum: 2017-02-20 
Handläggare: Andreas Jansson 
Dnr: KS 001484/2016 – 350 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Trafik- och gatuingenjör 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Protokollsutdrag KS au 2017-01-18, § 21, då ärendet återremitterades 
Förslag till lokal trafikföreskrift 1278 2016:00047 
Yttrande från Trafikverket  
Yttrande från Polismyndigheten  
Inkommande mail från Skånetrafiken/Nobina, daterad 2016-12-19   
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Framkomlighet för linjetrafik längs med Köpmansgatan 
 
Sammanfattning av ärendet 
Från och med den 11 december har busslinje 501 förlängts och har Båstad Torget som ny 
ändstation och trafikerar större delar av Båstad tätort. Linjen trafikerar därmed också 
Köpmansgatan på delen mellan Kyrkogatan och Ordensgatan, se bilaga 1, där uppställning av 
fordon är tillåten och tar anspråk på körbana. På grund av den tillåtna uppställningen har linje 
501 återkommande framkomlighetsproblem vilket skapar förseningar och risk för missade 
anslutningar med avgående tåg från Båstads station. 
 
Ärendet återremitterades på Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 18 januari 
2017. Anledningen till återremitteringen är att belysa ett förslag om att begränsa parkeringen 
till en sträcka om 50 meter mellan Pershögsgatan och Ordensgatan.   
 
Bakgrund 
Diskussioner om parkeringen längs Köpmansgatan har funnits inom förvaltningen under lång 
tid. Det har bland annat på senare tid förts fram i Handelsrådet och i åtgärdsvalsstudien för 
Köpmansgatan att situationen med parkerade fordon på körbanan inte är optimal och att 
någonting på sikt behöver göras, helst genom fysisk förändring av gatan. Ärendet har nu blivit 
än mer aktuellt sedan linjetrafiken genom Båstad drabbas av förseningar som kan härledas till 
att parkerade fordon på sträckan påverkar punktligheten. 
 
Från och med den 11 december 2016 har busslinje 501 förlängts och har hållplatsen Båstad 
Torget som ny ändstation och trafikerar större delar av Båstad tätort. Linjen trafikerar därmed 
också Köpmansgatan på delen mellan Kyrkogatan och Ordensgatan där parkering 1 timme är 
tillåtet september-maj och tar delar av körbanan i anspråk. På grund av den tillåtna 
parkeringen har linje 501 återkommande framkomlighetsproblem vilket skapar förseningar 
och risk för missade anslutningar med avgående tåg från Båstads station.  
 
Aktuellt 
Att tillåta fordon att parkera längs Köpmansgatan mellan Pershögsgatan och Ordensgatan är 
fullt möjligt, men först efter att Trafikverket och Polisen fått möjligheten att ta ställning och 
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yttra sig i frågan. Mellan Pershögsgatan och Ordensgatan är det cirka 100 meter men om 
parkering ska tillåtas är det ur trafiksäkerhetsaspekt (korsningar, övergångsställen) lämpligt 
att endast tillåta parkering på 60 meter mitt på sträckan. 
 
Ur ett bredare trafiksäkerhets- och tillgängslighetsperspektiv är det dock lämpligt att låta hela 
sträckan vara fri från parkerade fordon, även mellan Pershögsgatan och Ordensgatan. Längs 
sträckan vistas många oskyddade trafikanter som går längs med och som passerar över 
Köpmansgatan. Parkerade fordon bidrar till dålig sikt vid övergångsställen och 
korsningspunkter. 
 
Regionbusslinje 501 har enligt Skånetrafiken sämre punktlighet sedan linjen förlängdes till 
Båstads torg. Skånetrafikens uppfattning är att en bidragande orsak är 
framkomlighetsproblem på den aktuella sträckan. Eftersom linje 501 redan har en pressad 
tidtabell och behöver kunna vara flexibel för att invänta försenade tåg finns inte utrymme att 
lägga in mer körtid. 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Det finns framförallt två intressen som bör ställas mot varandra inför beslutet.  
 
Dels är det kollektivtrafikens intresse. Det föreslagna parkeringsförbudet kommer att förbättra 
möjligheten för linjetrafiken att hålla tidtabellen genom Båstad och till Båstads station. Det 
skapar i sin tur förutsättningar för fler att kunna använda linjetrafiken som färdmedel och ett 
förtroende för kollektivtrafiken att man kommer fram i rätt tid. Med en säkerställd 
framkomlighet som utgångspunkt är det sedan möjligt att fortsätta utveckla linjetrafiken 
genom Båstad, exempelvis är det angeläget att hitta ytterligare ett hållplatsläge mellan Båstads 
torg och busstationen. Med fortsatta framkomlighetsproblem som kan härledas till parkerade 
fordon finns istället konsekvensen att Skånetrafiken låter linje 501 ha busstationen som 
ändhållplats. 
 
Det andra intresset är näringslivets och det framställda behovet av parkeringsmöjligheter i den 
omedelbara närheten till verksamheterna längs gatan under ”lågsäsongen”. Vissa 
verksamhetsinnehavare längs sträckan oroar sig för att det föreslagna beslutet påverkar deras 
kundbesök negativt. Förvaltningens uppfattning är emellertid att dess påverkan bör vara av 
ringa karaktär eftersom fullgoda parkeringsalternativ finns i närheten, exempelvis på Båstads 
torg, utanför mittpunkten och bensinstationen, vid Ängelholmsvägen (kv. Pilen) och på 
Munkgatan. Parkeringsplatser som under ”lågsäsong” är underutnyttjade. 
 
Med ett parkeringsförbud bedöms sträckan generellt bli säkrare och tryggare för oskyddade 
trafikanter, en bedömning som delas med Polisen i Båstad. Eftersom parkerade fordon på 
trottoaren minskar med ett parkeringsförbud säkerställs också tillgängligheten på trottoaren 
för gående trafikanter. 
 
Med anledning av ovanstående redogörelse anser Teknik och Service att föreslaget beslut är 
motiverat. 
 
 

Ekonomi 
Ärendet är inte budgetpåverkande. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Meddela lokal trafikföreskrift 1278 2016:00047 om förbud att stanna och parkera året runt 
på Köpmansgatan mellan Kyrkogatan och Ordensgatan. Föreskriften skall träda i kraft den 3 
april 2017. 
 
2. Trafikregleringen utvärderas av Teknik och service och återkoppling sker på 
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 23 maj / kommunstyrelsens 
sammanträde den 7 juni.    
 
 
 
Båstad 2017-02-20 
 
 
Andreas Jansson 
Trafik- och gatuingenjör 
Teknik och service 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
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KS § 21  Dnr KS 001484/2016 - 350 

Framkomlighet för linjetrafik längs med Köpmansgatan 
 
Beskrivning av ärendet Från och med den 11 december har busslinje 501 förlängts och har Båstad 

Torget som ny ändstation och trafikerar större delar av Båstad tätort. Linjen 
trafikerar därmed också Köpmansgatan på delen mellan Kyrkogatan och 
Ordensgatan, se bilaga 1, där uppställning av fordon är tillåten och tar anspråk 
på körbana. På grund av den tillåtna uppställningen har linje 501 
återkommande framkomlighetsproblem vilket skapar förseningar och risk för 
missade anslutningar med avgående tåg från Båstads station.   

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från trafik- och gatuingenjör Andreas Jansson, daterad 
 Förslag till lokal trafikföreskrift 1278-2016:00047. 
 Yttrande från Trafikverket. 
 Yttrande från Polismyndigheten. 
 Inkommande mail från Skånetrafiken/Nobina, daterad 2016-12-19.  
 
Förvaltningens förslag 1. Meddela lokal trafikföreskrift 1278-2016:00047 avseende förbud mot att 

stanna och parkera året runt på del av Köpmansgatan enligt bifogat förslag. 
 
Föredragande Trafik- och gatuingenjör Andreas Jansson föredrar ärendet. 
 
Yrkanden Bo Wendt (BP): 50 meter parkeringszon anordnas tillåts mellan Pershögsgatan 

och Swedbank.    
 
Thomas Andersson (L): Ärendet återremitteras för att belysa Bo Wendts (BP) 
yrkande.      

 
Propositionsordningar Ordförande ställer proposition på Thomas Anderssons yrkande att ärendet 

skall återremitteras och finner att arbetsutskottet beslutat bifalla detsamma.      
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:  

 
1. Ärendet återremitteras för att belysa Bjärepartiets förslag inklusive för- och 
nackdelar.   
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1278 2016:00047
 

Båstads kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att stanna och
parkera på Köpmansgatan;

 
beslutade den <beslutsdatum>.
 
Båstads kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 3 § första
stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.
 
På Köpmansgatans sydvästra sida mellan Kyrkogatan och 10 meter före Ordensgatan
enligt kartbild får fordon inte stannas eller parkeras.

Denna författning träder i kraft den <ikraftträdandedatum> då 1278 2015:00020 om
förbud att stanna och parkera på Köpmansgatan skall upphöra att gälla.
 
På Båstads kommuns vägnar.
Andreas Jansson
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Ärendenummer 

TRV 2016/111411 

Båstads kommun 
Teknik & Service 
Att: Andreas Jansson 
269 80 Båstad 

Dokumentdatum 

2017-01-09 

Sidor 

1(1) 

~ TRAFIKVERKET 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommt ,nslyrelsen 

2017 -01- 0 9 \ 
o~~ \).\) ... ~~~ 
~~~~~ .. ';>,$.S) .... 

Angående lokal trafikföreskrift på Köpmansgatan i Båstad 

Yttrande 

Väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Syd (nedan Trafikverket), har inget emot att det införs 
förbud att stanna och parkera på Köpmansgatans sydvästra sida mellan Kyrkogatan och 10 meter före 
Ordensgatan. 

Bakgrund 

Båstads kommun har inkommit med en remiss, till Trafikverket, angående förbud att stanna och parkera 
på Köpmansgatan i Båstad. Sträckan som remissen avser är Köpmansgatans sydvästra sida mellan 
Kyrkogatan och 10 meter före Ordensgatan. 

Anledningen till förbudet är att det uppstår framkomlighetsproblem för Skånetrafikens bussar utmed 
sträckan när bilar står längs med Köpmansgatan på aktuell sträcka. 

Skäl 

Väg 115 (Köpmansgatan) är ca 8 meter bred med en trafikmängd på ca 4750 fordon per dygn varav ca 
270 är tunga fordon. Hastighetsbegränsningen på sträckan är 40 km/tim. 

Trafikverket anser att det kan vara lämpligt att införa aktuellt förbud ifall det är framkomlighetsproblem 
utmed Köpmansgatan. 

Övrigt 
Ikraftträdandedatum vill vi att det är minst 6-8 veckor efter besluts datumet, där vi ska skyltsätta. 

HoangTran 

Trafl kverket 
Box 810 
781 28 Borlänge 
Besöksadress: Gibraltargatan 7, Malmö 

Texttelefon: 010-123 so oo 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverkel@trafikverket.se 
www.trafikverket .se 

Hoang Tran 
Trafikmiljö 
Direkt: 010-123 48 58 
hoang.lran@tralikverket.se 
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. Polisen 
Polismyndigheten 
Lpo Kulla Bjäre 
Axel Johansson 

KS 001484/2016-350 

YTTRANDE 

Datum 

2017-01-03 

Diarienr (åberopas) 

Andreas Jansson 
Båstads Kommun 
Teknik & Service 

Begäran om yttrande gällande lokal trafikföreskrift på 
Köpmansgatan i Båstad. 

Båstads kommun vill införa stoppförbud på en sträcka utmed Köpmansgatan 
beroende på ökade trafikproblem för busstrafiken. 

Förslaget att införa stoppförbud på den aktuella sträckan under hela året är väl 
motiverat ur trafiksäkerhetssynpunkt. Framkomligheten blir begränsad, fram
förallt för bussar och lastbilar, då fordon parkeras utmed den aktuella sträckan 
på Köpmansgatan. 

Polismyndigheten tillstyrker förslaget. 

Axel Johansson 
Kommunpolis 

Tel: 0105618842 

Stoppförbud köpmansgatan170103 

1 (1) 
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Sida 1 av 1 
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Daniel Kling - Vd: VB: Framkomlighet linje 501. 

Från: Andreas Jansson 

Till: Daniel Kling 

Datum: 2016-12-20 10:05 

Ärende: Vd: VB: Framkomlighet linje 501. 

>>> Magnus Kvarnström <Magnus.Kvarnstrom@skanetrafiken.se> 2016-12-1916:28 >>> 

Hej Andreas! 

Tack för sist. Se mail från Kristian nedanför. Har kommunen möjl ighet att se på föreslagen lösning? 

Hälsningar 

Magnus 

Från: Kristian Nyberg [krist ian.nyberg@nobina.se] 
Skickat: den 19 december 2016 14:00 
Till: Magnus Kvarnström <Magnus.Kvarnstrom@skanetrafiken.se> 
Ämne: Framkomlighet linje 501. 

Hej! 

Vi har återkommande framkomlighetsproblem på linje 501 på sträckan mellan Båstad Torget och 
Båstad Busstation längs Köpmansgatan. 
Hindren består framförallt av parkerade bilar längs gatan vilket gör att vi måste vänta in mötande 
trafik. 

Problemen skapar förseningar och missade förbindelser med tåg på Båstad nya station. 
Lösningen som vi ser det är att inte tillåta bil parkering längs med Köpmansgatan alternativt att vi 
återgår till den gamla linjesträckningen och låter 501:an vända redan på busstationen. 

MVH 

KRISTIAN NYBERG 
Trafikplanerare 

Nobina Sverige AB 
österleden 165 
261 51 Landskrona 

Telefon: 0701-87 19 68 
Email: kristian.nyberg@nobina.se 
www.nobina.se 

Noblna Sverige AB, org.nr 556057-0128 ! Styrelsens säte - Stockholm 

J.J Plea$e con-s1dQr thc ,nvlrQnment before prir1lifli. U1is. e-m;. t 

file:///C:/Users/danklil/ AppData/Local/Temp/XPgrpwise/5859026EBASTAD-ADM... 2016-12-20 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-03-01 1 av 1

 

 

KS § 37  Dnr KS 000110/2017 - 500 

Bevattningsförbud i Båstads kommun 
 
Beskrivning av ärendet För närvarande råder bevattningsförbud med kommunalt vatten året om. Det 

är önskvärt att upphäva detta beslut och istället kunna sätta in 
bevattningsförbud när det verkligen krävs. Det är oklart idag vilket organ som 
har beslutsrätt i denna fråga. NSVA har kontroll på vattensituationen i 
kommunen och bör ges rätt att besluta om bevattningsförbud.  

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Fredrik Jönsson, daterad 2017-02-17.   
 
Förvaltningens förslag 1. NSVA ges rätten att besluta om bevattningsförbud i kommunen. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 
1. NSVA ges rätten att besluta om bevattningsförbud i kommunen.    
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 Tjänsteskrivelse  
 

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

1 (1) 

 
 

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

Beslutet skall expedieras till: 
NSVA, Teknik och service 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
--  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-03-01 1 av 1

 

 

KS § 38  Dnr KS 000715/2015 - 500 

Överenskommelse om fastighetsreglering - Ängstorps reningsverk 
 
Beskrivning av ärendet Laholms kommun har tagit fram en ny detaljplan för att möjliggöra en 

utbyggnad av Ängstorps reningsverk. Som ett led i genomförandet behöver en 
fastighetsreglering göras.    

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Fredrik Jönsson, daterad 2017-02-17. 
 Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering inklusive bilagor.    
 
Förvaltningens förslag 1. Godkänna upprättat förslag till överenskommelse om fastighetsreglering 

avseende Ängstorps reningsverk. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 
1. Godkänna upprättat förslag till överenskommelse om fastighetsreglering 
avseende Ängstorps reningsverk.   
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 Tjänsteskrivelse  
 

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

1 (1) 

 
 

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

Beslutet skall expedieras till: 
Laholms kommun 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering inklusive bilagor    
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

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

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

428
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ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING 

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

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

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

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

1 

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

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

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

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

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

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

Ersättningen skall betalas innan fastighetsbildningsärendet avslutas. 

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

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

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

Förrättningskostnaden för åtgärd i pkt 2 betalas av Laholms kommun. 

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

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

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

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

Elisabet Babic' 
Ordförande 

Bo Erlandsson 
Kommunjurist 

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

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

Elisabet Babic' 
Orförande 

Bo Erlandsson 
Kommunjurist 

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

För Båstad kommun 

K~unstyrelsen 
f a(r, till Laga ff 3:17 (Y,-del) 

ti~~~:t ······· ···· z·· -
:J.~f -~,. 

1 Katarina Pelin 
Kommunchef 

I t 

2 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-03-01 1 av 1

 

 

KS § 39  Dnr KS 001317/2016 - 800 

Svar på granskning av kommunens tillsyn över enskilda avlopp 
 
Beskrivning av ärendet EY har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat tillsynen 

över enskilda avlopp. En fråga som berör Teknik och service är om kommunen 
kan hålla tid- och handlingsplanen för utbyggnad av VA på landsbygden.   

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projektingenjör Fredrik Jönsson, daterad 2017-02-17. 
 Granskning av kommunens tillsyn över enskilda avlopp – REV 5/16-912.  
 
Förvaltningens förslag 1. Yttrandet enligt ovan överlämnas till kommunrevisionen såsom 

kommunstyrelsens eget.  
 
2. Paragrafen justeras omedelbart. 

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 
1. Yttrandet enligt ovan överlämnas till kommunrevisionen såsom 
kommunstyrelsens eget.  
 
2. Paragrafen justeras omedelbart.    
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 Tjänsteskrivelse  
 

1 (1) 

 
 

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

Beslutet skall expedieras till: 
Kommunrevisionen 
 

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

Samråd har skett med: 
-- 

 
Svar på granskning av kommunens tillsyn över enskilda avlopp 
 

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

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

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

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 
1. Yttrandet enligt ovan överlämnas till kommunrevisionen såsom kommunstyrelsens eget.  
 
2. Paragrafen justeras omedelbart.    
 
Båstad 2017-02-17 
 
Fredrik Jönsson 
Projektingenjör/Teknik och service 
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1. Sammanfattning 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun granskat tillsynen av 
enskilda avlopp och planeringen av utökning1 av det kommunala va-nätet. Syftet med 
granskningen har varit att bedöma om myndighetsnämnden för miljö, bygg och säkerhet 
bedriver ett aktivt arbete med att minimera de negativa konsekvenserna av enskilda avlopp 
genom bland annat tillsyn och rådgivning. Granskningen har även avsett belysa om ansvarig 
nämnd bedriver en ändamålsenlig styrning och ledning gällande planeringen av utökning av 
kommunens va-system. 

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

Vi har bland annat gjort följande iakttagelser: 

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

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

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

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

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

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

rening har inte gjorts. 
t» Båstads kommun har en plan för utökning av verksamhetsområde för kommunalt vatten och 

avlopp. Planen har godkänts av länsstyrelsen. Eftersom finansieringen av utbyggnaden har 
flyttats fram i kommunfullmäktiges budget, kommer inte tidsplanen kunna följas. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi: 

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

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

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

2.1. Bakgrund 

Allt utsläpp av avloppsvatten räknas som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Detta 
innebär bland annat att avloppsvatten ska avtedas och renas eller tas om hand på annat sätt 
så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. 

Del finns ingen exakt juridisk definition av enskilda avlopp, men vanligen avses avloppsM 
anläggningar som inte är anslutna till del kommunala avloppsnätet. Enskilt avlopp kräver 
tillstånd från eller skriftlig anmälan till miljökontoret. Saknas tillstånd eller om avloppet inte 
uppfyller lagens krav på rening är den ofaglig. Utsläpp från anläggningen är då förbjudet. 

Lagstiftningen anger inga specifika krav för hur avloppsvatten ska renas eller hur bra 
reningen måste vara, utan endast att det ska behandlas så att människors hälsa och miljö 
skyddas, samt att hushåHning sker med naturresurser. Hur hårda kraven blir beror bl.a. på 
hur känslig omgivningen är och på hur många andra avloppsanläggningar som finns i 
närheten. Utgångspunkt för kraven är Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små 
avlopp. Utsläpp till vattenområde av avloppsvatten som endast genomgått slamavskiljning 
utan efterföljande rening är i princip förbjudet. Det. är aHtså olagligt att till exempel bara ha en 
trekammarbrunn. 

Lagstiftningsmässigt reglerar Miljöbalken utsläpp av avloppsvatten och kommuner är 
tillsynsmyndighet. Enligt statliga myndigheter såsom Naturvårdsverket, Havs- och 
vattenmyndigheten och länsstyrelserna behöver kommuner ställa betydligt tydligare och 
högre krav på åtgärder. 

Nära hälften av de 700 000 fastigheter i Sverige som har enskilt avlopp med vattentoalett 
bedöms ha anläggningar som inte är godkända. Havs- och vattenmyndigheten bedömer att 
åtgärdstakten är för låg. För att åtgärda de bristfälliga avloppen men även för att upprätthålla 
en god standard på lång sikt måste åtgärdstakten öka till 5 % och initialt 6,3 % per år om 
man räknar med att avloppen utan efterföljande rening ska åtgärdas inom en tioårsperiod. 
Belastningen från små avlopp har ökat under de senaste 25 åren medan andra punktkällor 
minskat sin påverkan, vilket beror på ett ökat antal fastigheter med små avlopp samt att de 
äldre anläggningarna tappar i reningsförmåga. {Havs- och vattenmyndighe!ens rapport 2015:1) 

De förtroendevalda revisorerna har i sin risk- och väsentlighetsanalys bedömt att det finns 
manga fastigheter i kommunen med enskilt avlopp och att det är osäkert hur aktivt 
kommunstyrelsen och myndighetsnämnden arbetar med att minska skadeverkningama från 
dessa avlopp. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor 

Det övergripande syftet med granskningen är alt bedöma om myndighetsnämnd för miljö, 
bygg och säkerhet bedriver ett aktivt arbete med att minimera de negativa konsekvenserna 
av enskilda avlopp genom bland annat tillsyn och rådgivning. 

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

Nulägesbesl<rivning 

•· Finns säkerställd uppgift om antalet fastigheter med enskilt avlopp? 
3 
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~ Hur många av dessa fastigheter har lagenlig rening av avloppsvattnet? 
~ Finns konsekvensbeskrivningar av eventuellt eftersatt tillsynsarbete? 
~ Länsstyrelsens tillsyn av det kommunala tillsynsarbetet? 

Åtgärder 

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

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

2.3. Ansvarig nämnd 

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

2.4. Tillvägagångssätt och avgränsning 

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

2.5. Revisionskriterier 

2.5.1. Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster(LAV} 

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

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

2.5.2. Miljöbalken 

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

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

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

~ ska välja den lämpligaste platsen för avloppet, 
,,. ska sträva efter att hushålla med resurser och slutna kretslopp, 

r,. vid val av produkter ska välja den som orsakar minst skada på miljön. 

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

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

2.5.3. Reglementen och ägardirektiv 

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

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

i,. biträda delägarkommunerna vid planering av allmänna va-anläggningars utbyggnad 

samt vara en remissinstans vid samhällsplaneringen i delägarkommunerna, 
r,. arbeta fram erforderligt underlag för delägarkommunernas beslut som huvudmänför 

va-verksamheten avseende bl.a. taxor, investeringsbudget, verksamhetsområde och 

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

delägarkommunernas fullmäktigeförsamlingar eller kommunstyrelser anser behövs, 

r,. biträda delägarkommunerna vid frågor om skadeståndsansvar enligt 44-49 §§ lag 

(2006:412) om allmänna vattentjänster eller som vilar på annan rättslig grund; 

r,. biträda delägarkommunerna vid kommunernas kris- och beredskapsplanering; samt 

11- delta i delägarkommunernas kris- och beredskapsverksamhet, varvid 

informationsfrågorna ska ägnas särskild uppmärksamhet. 
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3. Granskningsresultat 

3.1. Myndighetsnämndens tillsyn av enskilda avlopp 

3.1.1. Iakttagelser 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 Infördes den 1 augusti 2009 och är ett särskilt bidrag till lokala vattenvårdsåtgärder. Syftet är att få 
fram lokala åtgärder som förbättrar havsmiljön, i första hand genom att minska belastningen av 
näringsämnen. 
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fastighetsägaren med hjälp av instruktioner självskatta avloppets kondition. Fastighetsägaren 
skattar avloppet som rött, gult eller grönt. Rött betyder att fastighetsägaren själv är medveten 
om att avloppet behöver uppdateras för alt motsvara dagens lag- och reningskrav. 
Fastighetsägaren skickar därmed in en ny anm äran/ansökan till mlljöavdelningen inom tre 
månader. Inom ett år ska de ha en ny avloppsanläggning på plats. Om fastighetsägaren 
markerar sin avloppsanläggning som röd, slipper de tillsynsavgift och något besök görs inte 
förrän en anmälan om ny avJoppsanläggning fnkommit. Om fastighetsägaren markerar gult 
eller grönt kommer handläggaren ut och gör tiHsyn och beslutar om eventuella förelägganden 
eller förbud. Då utgår en tillsynsavgift 

.Rutinerna för av!oppsinvenlering finns skrlflligt dokumenterade. Förutom rutinerna finns även 
skriftliga bedömningsgrunder. Handläggarna skickar ut omkring 150 formulär per är. Av de 
150 fastighetsägarna är det 75 som markerar sin avloppsanläggning som röd och 75 som 
markerar gult eller grönt. Inom mifjötillsyn finns det en heltidstjänst samt en 25 procentig 
tjänst som arbetar med tilfsyn och att hantera anmälningar. 

Anledningen till att en stor andel av avloppsanläggnlngarna visar på stora brister är att det 
inte genomfördes någon tillsyn, rnventering eller information under en lång tid. Tidigare 
nämnder har enligt uppgift inte prioriterat tillsyn av enskilda avlopp. Någon analys om vad det 
inneburit att en majoritet av de enskilda avlopp som finns i Båstads kommun inte har haft en 
lagenlig rening har inte gjorts. Västerhavets vattendistrikt har satt målet alt alla enskilda 
avlopp ska vara inventerade och i lagenligt skick 2021. Myndighetsnämnden i Båstads 
kommun kommer f nte hinna med detta men beräknar att de är klara 2024. 

2008~12w08 antog dåvarande samhällsbyggnadsnämnden riktlinjer för handläggning av 
enskilda avlopp i Båstads kommun. Under tiden för granskningen tog miljöavdelningen fram 
en ny avloppspolicy. Efter beredning ändrades den från en policy som skulle antas av 
kommunfullmäktige till rjktlinjer som skulle antas av myndighetsnämnden. Riktlinjerna skulle 
enligt dagordning behandlas 2016-06-16 men nämnden valde att fåta ärendet utgå. Enligt 
uppgift från nämndsekreteraren var anledningen att nämnden inte ansåg det vara någon 
brådska samt att ansvarig tjänsteman inte var på plats för att kunna göra en dragning kring 
ärendet. Vid sakgransknfngen framkom det att myndighetsnämnden under året framfört 
önskemål om minskad närvaro av tjänstemän vid sammanträden. Vidare har 
myndighetsnämnden enligt uppgift även uppgett att man avser att ringa in tjänstemän om 
behov uppstår. Vid nämndsammanträdet i juni månad, då man lät ärendet utgå, fanns 
handläggare från miljöavdelningen tillgängliga på plats i huset för att kunna besvara 
eventuella frågor. Aktuellt ärende hade redan presenterats av miljöchefen under 
nämndsammanträdet i april månad 2016. Ärendets genomgång under nämndsammanträdet 
under juni månad avsåg enbart redaktionella ändringar (som gjordes efter önskemål av 
myndighetsnämnden) bestående av att ändra ålder för dispens från 80 till 75 år samt ändra 
namn från policy till riktlinjer. 

Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra vilka riktlinjer och mål Båstads kommun har i fråga om 
enskilda avlopp och underlätta för handläggarna att fatta lil<värdiga och rättvisa beslut. Den 
ska dessutom användas som ett verktyg för att uppnå god ekologisk status på alla 
vattenförekomster. Policyn innehåller både internationella och nationella lagkrav men också 
av kommunen egna framtagna bedömningsgrunder för hur avloppsärenden ska handläggas 
och bedömas. De av kommunen egna framtagna bedömningsgrunder som är utöver lagkrav 
är bland annat: 

1- Kriterier för när hög skyddsnivå ska gälla i Båstads kommun. 
~ Områden där enskilda avlopp inte bör anläggas, s.k. stoppområden. 
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... Handläggningsrutiner vid ny- och ombyggnation utanför verksamhetsområde för det 
kommunala avloppsnätet. 

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

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

3.1.2. Bedömning 

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

3.2. Planer för utökning av kommunalt VA 

3.2.1. Iakttagelser 

Länsstyrelsens förhållningssätt 

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

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

Kommunens förhållningssätt 

Vid intervjuer uppges att samarbetet mellan kommunkontoret, miljöavdelningen och NSVA 
fungerar bra. De har samma uppfattning om var ansvaret ligger och länsstyrelsen har 
godkänt deras utbyggnadsplan. Planen rapporterades till länsstyrelsen 2013 och bygger på 
Strategi för vatten och avlopp på ,andsbygden i Båstads kommun. Strategin är framtagen i 
samarbete mellan NSVA och Båstads kommun och antagen av kommunstyrelsen". Något 
beslut i kommunfullmäktige finns inte. Utbyggnaden är uppdelad i två omgångar där prioritet 
ett innebär utbyggnad inom fem år det vill säga innan 2018 och prioritet två innebär 
utbyggnad inom fem till tio år, det vill säga mellan år 2018 och 2023. 

Prioritet 1 planerat färdigt 2018 

Katlvik 

Slättaröd 

Stora Hult 

Boarp 

Ängalag 

Nyled 

Öllövsstrand 

Tvähöga 

Prioritet 2: 

.. Vadebäck 
~ Mäsinge 

4 Antagen 2012-1 1-1 4 § 320. 

Uppföljning 

Utbyggnad klart 2014 

Utbyggnad klart 2014 

Utbyggnad klart 2014 

Var redan utbyggt när planen presenterades 
för länsstyrelsen. 

Enligt planen var utbyggnadsstart planerad 
till 2015/2016. Enligt NSVA:s uppföljning till 
länsstyrelsen daterad 2016-04-29 hade 
NSVA som plan att bygga ut under 2015 
men har inte fält klartecl(en från Båstads 
kommun. 

Var redan utbyggt när planen presenterades 
för länsstyrelsen. 

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

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

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

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

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

3.2.2. Bedömning 

Vi gör bedömningen att de olika parterna visar på samstämmighet kring var ansvaret ligger 
och vad som omfattas däri. Vi ser också positivt på att det finns en utbyggnadsplan som 
länsstyrelsen dessutom har ansett tillräcklig. Däremot ser vi avvaktande på uppfyllelsen av 
planen. Vi bedömer det inte rimligt att med nuvarande uppfyllnadsgrad kunna uppfylla planen 
inom den tid som den sträcker sig över. Vi ser därför att det behövs ett gott samarbete 
mellan NSVA och kommustyrelsen. Vi rekommenderar myndighetsnämnden att löpande se 
över vilka områden som i realiteten kommer ha kommunalt avlopp inom tio år. övriga 
områdens enskilda avlopp bör stå under tillsyn. 
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4. Sammanfattande bedömning 
Vår sammantagna bedömning är att tillsynen av enskilda avlopp tidigare har försummats men 
att myndighetsnämnden genom miljöavdelningen numera har en ändamålsenlig tillsyn. 
Däremot ser vi det som en brist att myndighetsnämnden inte kan uppfylla Havs- och 
vattenmyndighetens mål om att alla avlopp ska vara inventerade 2021. Gällande utökningen 
av verksamhetsområde för kommunalt avlopp ser vi positivt på att Båstads kommun har 
presenterat en utbyggnadsplan som länsstyrelsen har ansett tilträcklig. Däremot ser vi . 
avvaktande på uppfyllselsen av utbyggnadsplanen. 

Tillsynens omfattning och resultat? Vi bedömer att myndighetsnämnden har en 
, god struktur på sitt tillsynsarbete. Däremot har 
' det tidigare funnits allvarliga brister som idag 
innebär att 80 procent av de enskilda avlopp 
som inventerats inte är lagenliga. 

Rådgivningens omfattning och resu[ta!? Rådgivning sker löpande och genom 
punktinsatser. 

Utökningstakl på kommunalt VA? Vi bedömer att planeringen av utöknfngstakten 
är god. Ansvarsförhållandet finns tydligt 
dokumenterat i reglemente och ägardirektiv. 
Däremot ser vi inte att planen för utökning 
kommer att kunna följas. 

Finns säkerställd uppgift om antalet fastigheter Ja. Det finns 2700 enski lda avlopp i 
med enskilt avlopp kommunen. 
Hur många av dessa fastigheter har lagenlig 20 procent av de som inventerats. 
rening av avloppsvattnet? 

Finns konsekvensbeskrivningar av eventuellt Nej. 
eftersatt tillsynsarbete 

Länsstyrelsens tillsyn av det l<ommunala Länsstyrelsen har inga påpekanden. 
til lsynsarbetet? 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi : 

1> myndighetsnämnden att löpande se över vilka områden som i realiteten kommer ha 

kommunalt avlopp inom tio år. övrrga områdens enskilda avlopp bör stå under tillsyn. 

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

Bäst kommun, den 17 oktober 2016 

~t--
alin Lundberg, EY 
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BUaga 1 Kärlförteckning 

Intervjuade 

.. Tina Eriksson, miljöchef 

.. Göran Klang, vice ordförande myndighetsnämnden 

.. Therese Olausson. handläggare enskilda avlopp 

Svarat på frågor via telefon 

> Mats Rydberg, gruppchef avdelning Ledningsnät & Projekt, NSVA 

Bidragit med material och svarat på frågor via e-post 

• Annelie Johansson, miljödirektör, Länsstyrelsen i Skåne 
,,. Asa Gunnarsson, Utredare Enheten för miljöprövning och miljötillsyn, Havs- och 

vattenmyndigheten 

Dokumentation 

,. .Riktlinjer för handläggning av enskilda avlopp i Båstads kommun, 2008-12-08 
antagna av dåvarande samhätlsbyggnadsnämnden 

"' Minnesanteckningar möte mellan länsstyrelsen, NSVA och Båstads kommun, 2013-
0410 

a. Tid- och handlingsplan gällande utökning av verksamhetsområde för vatten och 
avlopp i Båstads kommun, 2014-01-22 

... Uppföljningar på tid- och handlingsplan 2014-2016 

... Förslag till avloppspolicy för Båstads kommun (ändrades till riktlinjer under 
granskningens gång) 

., Mallar för avloppsinventering 
Kontroll- och tillsynsplan 2016 för miljöavdelningen, 2016-01-14 

t" Havs- och vattenmyndigheten 2013~02-25, Bilaga: Översiktlig styrmedelsanalys för 
enskilda avlopp, Styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt. 
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Bilaga 2 - från Havs- och vattenmyndighetens 2013-02-25, Bilaga: Översiktng 
styrmedelsanalys för enskilda avlopp, Styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt 

En hållbar åtgärdstakt behöver beakta att avlopp har en begränsad livslängd och (delvis) 
behöver åtgärdas när dess funktion blir nedsatt. Med en genomsnittlig livslängd för ett 
markbaserat avlopp inom intervallet 15 - 30 år behöver i genomsnitt i storleksordningen 
30 000 - 40 000 stycken avlopp åtgärdas varje år under den kommande 30-årsperioden. 
Den nuvarande åtgärdstakten ä:r ca 5 - 15 000 tillstånd per år inklusive nyanlagda avJopp.3 
Dessa innefattar inte anmälan om ändringar som det saknas uppgifter om. Med denna takt 
kommer antalet avlopp som behöver åtgärdas att öka med 20 000 - 30 000 avlopp per år allt 

· eftersom den funktionella livslängden löper ut hos befintliga avlopp. Det innebär ått i nuläget 
ökar det antal avlopp som behöver åtgärdas för varje år. Nuvarande åtgärdstakt är alltså inte 
hållbar. Om man skulle fortsätta med nuvarande takt skulle antalet avlopp som behöver 
åtgärder ha stigit till nästan 400 000 stycken om 20 år och om 30 år är de över 500 000 
stycken. Vid dimensionering av styrmedel l<an målbilden därför inte enbart vara att fokusera 
på att 
åtgärda de idag olagliga avloppen (ca 130 000 stycken) utan att riskera att hamna i en 
liknande situation igen om 20~30 år med en stor andel undermåliga avlopp. Ett styrmedel 
behöver istället utformas och dimensioneras för att ta ett helhetsgrepp om hela den 
nödvändiga åtgärdstakt som inkluderar såväl upphämtningen av de olagliga avloppen, de 
befintliga avlopp vars livslängd löper ut i den närmaste framtiden och nyanlagda avlopp vid 
nybyggnation. Den håflbara åtgärdstakten för enskilda avlopp kan anges som en funktion av: 

• Antalet enskilda.avlopp N0 vid första året 

• En initialt förhöjd åtgärdstakl rör upphämtning av f0 olagliga avlopp inom 
perioden r ör 

• Genomsnilll ig f1111ktio11ell 'livsHi ngd Låt· hos am1änrla avloppstekniker 
• Genomsnittligt antnl nybyggda fastigheter per år 11 med cnsldlcla avlopp 
• Genomsnittligt antal rivna fastigheter per år r med enskilda avlopp 
• Genornsuittlig utbyggnad i omvandlingsområden per är o 

• Genomsnittlig t1tveckling av framtida ktav/sky<ldsnM1e1· 11 

Den 1ti\.llbara (nllls1i. den Ulgsta nödvändiga) åtgllrdstnktcn, 11tlryckl som gliduzule medelvärde hos 
antal avlopp som hahöver åtgärdns per lr, beskrivs därmed enligt ekvation (1) 

AN =(,r -1·-a - 11) - +- -t --t--( 
I I J N~ fo 

1 2 L L T 
(1) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-03-01 1 av 1

 

 

KS § 40  Dnr KS 001318/2016 - 900 

Svar på granskning av kommunstyrelsens verksamhet inom teknik 
och service 

 
Beskrivning av ärendet Båstads kommuns revision genomförde 2007 en granskning av teknisk 

verksamhet.  
 Uppföljning av granskningen genomfördes 2016 där förbättringsförslag 

lämnades för kommentar av kommunstyrelsen. 
 Förbättringsförslagen handlade om en distinktare målstyrning, 

sammanställning av synpunkter, övervägande av effektivare 
organisationsmodell och beslut om ekonomisk konsekvens vid politiska beslut.    

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från teknik- och servicechef Jan Bernhardsson, daterad 2017-

02-16. 
Granskning av kommunstyrelsens verksamhet inom teknik och service – REV 
4/16-912.  

 
Förvaltningens förslag 1. Yttrande från Teknik och service överlämnas till kommunrevisionen såsom 

kommunstyrelsens eget. 
 
2. Paragrafen justeras omedelbart. 

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

 
1. Yttrande från Teknik och service överlämnas till kommunrevisionen såsom 
kommunstyrelsens eget. 
 
2. Paragrafen justeras omedelbart.    
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2017-02-16 
Handläggare: Jan Bernhardsson 
Dnr: KS 001318/2016 – 900 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Kommunrevisionen, Teknik och service 
 

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

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Svar på granskning av kommunstyrelsens verksamhet inom teknik och 
service 
 

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

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

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

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

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

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

Kommunrevision 

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

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2016 -11- O l ' 
OnrA:~.P..!?.(J/..~-11 

r; .... 'J..l2f.fl .. 7:.:f.(1., .... ~ Till: 
· Kommunstyrelsen 

För kännedom: 
Kommunfullmäktige 
Kommunchef 

1 (1) 

Granskning av kommunstyrelsens verksamhet inom teknik och service 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun granskat kommunstyrel
sens verksamhet inom teknik och service, styrning och uppföljning ur ett flertal perspektiv: mål och 
uppdrag, ekonomi och organisation. Vår sammantagna bedömning är att styrning och uppföljning 
gällande må.I och uppdrag, ekonomi och organisation fungerar bättre än vid tidigare granskningar. 
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1. Sammanfattning 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

i. De påpekande som gjordes vid en tidigare granskning har hörsammats. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

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

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

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

budget. 

2 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund till granskningen 

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

Den styrande dokumentationen behöver förtydligas: 
,,. I kommunstyrelsen reglemente kan med fördel skivas in att kommunstyrelsen 

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

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

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

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

Organisation 
i,. Den verkliga organiseringen av tekniska kontoret måste stödja den styrprincip 

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

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

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

Intern kontroll 
Inga av de problem som rapporten pekar på har fångats upp av den interna 
kontrollen. I en utveckling av den interna kontrollen behöver olika aspekter av 
styrning inbegripas. 

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

2.2. Syfte och revisionsfrågor 

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

3 
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I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

Mål och uppdrag 

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

kommunicering av och beslut kring uppdrag och resultatuppföljning? 

Ekonomi 

i,,. Finns det för teknik och service en ändamålsenlig budgetprocess? 
i,,. Finns det en ändamålsenlig ekonomisk uppföljning som bidrar till effektivt 

resursutnyttjande? 

Organisation 

överensstämmer organisationen med uppdrag och mål? 
"' Finns det en ändamålsenlig intern kommunikation med bland annat arbetsplatsträffar, 

fackliga samverkansmöten och medarbetarsamtal? 
"' Finns det ett ändamålsenligt synpunktshanteringssystem? 

2.3. Ansvarig nämnd 

Granskningen avser kommunstyrelsen. 

2.4. Tillvägagångssätt och avgränsning 

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

2.5. Revisionskriterier 

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

I denna granskning utgörs revisionskriterierna av: 

!,I, Budget 2016 

~ Kommunala riktlinjer 
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3. Granskningsresultat 

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

3.1. Mål och uppdrag 

3. 1. 1. Iakttagelser 

3.1.1.1 Ansvarsfördelning 

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

3. 1. 1. 2 Målstyrning 

Kommunfullmäktige har antagit tre övergripande mål för kommunen: 

ll>- Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i. 
Båstads kommun är välkomnande, professionell och tydlig. 

~ Båstads kommun är i ekonomisk balans. 

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

"'" Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa skolkommuner. 

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

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

"'" Båstads kommun ska vara en av Sveriges 1 O bästa miljökommuner. 

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

Båstads kommun ska främja allas möjligheter till kulturupplevelser året runt. 

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

1> Ökad standard på fastigheter genom satsning på underhållsåtgärder. 

5 



461

461

81,;ifding ,,, hs>fö,,· 
W{1rJ;in(J '•/"1orld 

li'- Alla skolbarn i åldern 6-19 år erbjuds fritidsaktiviteter på sportlov och höstlov. 
li'- Drift och underhåll samt investering avseende säkra skolvägar i enlighet med 

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

jj,, Ytterligare insatser i matsalsmiljöerna. 
li'- Öka insikten om skolmåltidens betydelse för hälsa och miljö hos elever och 

pedagoger. 
Information och dialog med föräldrar om mat i skola och förskola. 

li'- Anordna Senior Sport School för alla pensionärer en gång om året (i samarbete 
med Region Skåne och Skåneidrotten). 

~ Bidra till ökad kunskap hos vårdpersonal om betydelsen av matsalsmiljön 
och matglädje runt matsituationen. 

li'- Blomsterprogram med vår, sommar, höst och fägring i samråd med handeln. 
~ God skötse!nivå av offentliga ytor. 
~ Förbättrad standard på gator och ge-vägar för ökad tillgänglighet och förbättrad 

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

investera i detta. 
t,, Utbyte av oljepannor på de fastigheter där dessa fortfarande finns. 
~ Fortsatt systematiskt utbyte till energieffektivare gatubelysningsarmaturer. 
li'- Köpa in och placera ut ytterligare sopkärl som erbjuder möjlighet till källsortering 

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

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

~ Anpassa Centralförrådet för att kunna hantera de behov som källsorteringen medför. 
li'- Öka andelen ekologisk mat. 

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

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

1> Fortsatt systematiskt trafiksäkerhetsarbete (ombyggnad av gata, korsningspunkter 
m.m). 
Öka upplevelsevärdet i våra parker. 

li'- Klimatsäkrande åtgärder. 

Därutöver finns det en antagen servicedeklaration för teknik och service: 

Vid mer än fyra timmars leveransavbrott ska abonnenten beredas möjlighet att 
hämta vatten från brandpost eller dricksvattentankar. 
Vid planerade avstängningar av vattenleverans ska abonnenten meddelas minst 2 
dagar före avbrott. 
Avfallshämtning sker på utsatt dag. 
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11> Skötsel av kommunens offentliga ytor såsom park, gata, torg och stränder sker 
enligt kommunens skötselplaner. 

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

• Samtliga kommunens fritidsanläggningar säkerhetsbesiktigas varje år. 
• Samtliga kommunens lekplatser säkerhetsbesiktigas varje år. 
i,,. Simundervisning _erbjuds barn och möjlighet till märkestagning erbjuds alla. 
• Kommunens ungdomsgårdar är en mötesplats för unga människor och erbjuder 

en drogfri miljö. 
11> Markerade vandringsleder och motionsslingor är framkomliga. 

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

rvi L- OCH UDGETP OCESS 

Januari 

Pollf.lsk 
kon,erens 

\ 

'lrl~r" 

, 
l) 111. i l f •• .. O t 

Juni December 

8UOGETBEREDN1N<i / , -- -·e ·· · · ~-Nlmrd;li... 8•:r.lut 
N:ir.,J'Efnpa ~'lfui i!,q,il•'"' I ....._ii_,__ -- blJ"'-et & lrrildnl'I! · · ,.... ..,.... - ~ 

I 11" 1'"~.-.1ami plaA 
' I 

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

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

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

3.2. Ekonomi och organisation 

3.2.1. Iakttagelser 

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

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

Bad- och fritidsanläggningar 
> Fritidsarrangemang 
~ Bidrag till föreningar och samlingslokaler 
> Vandringsleder 
> Ungdomens Hus 

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

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

Assistenter 

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

j AtTenden 
Tomtförsäljning 
1\-Ial'ld'rågor 

~--+-----1 Projingeujör/beställare fastighet och hamn 
Pl'Ojingenjör/ beställare VA och Renhållning 

. Uppdragsbaserat 

Lokaldrd 
Utförare 

Beställningar från i I 
huvudsak vård- och ' 
omsorgsnämnd och 
utbildningsuämnd. 

Båstads kommun 
restauranger 
Utf'örare 

Bild 3: EYs bild över beställar-utförarflödet. 

Fritid 
Uppdrags baserat 

Mark och fritid 
Utförare och 
beställare 

Beställare: 
Park/strand 
Gata/trafik 

Drift och förråd 
Utförare 

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

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

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

intervju utgörs utmaningen inom restauranger delvis av att politiska beslut som till exempel 

mål kring fair trade och andel ekologisk mat och beslut om att lägga ut boenden på 
entreprenad påverkar restaurangernas kostnader. Dessa beslut åtföljs sällan av en förändring 
av ersättningen till kommunrestauranger. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Exempel: 

Bdtält .. ~:: 
Parli:/nira;r1d 
G;ata.lllf'afik 

D riD (1,,:-11 Ri!i:'F.id 
U tlöll'aree 

Bild 4: Förstoring av del av bild 3 

1. Gata/trafik beställer lagning av mindre hål i vägen genom att skicka en beställning till drift 
och förråd. 
2. Drift och förråd tar emot beställningen och genomför tjänsten. 
3. Materia!kostnaden för asfalten interndebiteras direkt till gata/trafik medan 
personalkostnaden fylls i av drift och förråd i form av tidrapporter och eventuell maskinhyra. 
Dessa rapporter utgör debiteringsunderlag som läses in i ekonomisystemet av assistent. 

Beställaren på gata/trafik granskar kostnaderna. 
Ekonomiassistenten har behörighet att bokföra både för beställare och utförare. Nedan följer 
ett exempel på hur en kostnad för lastbil bokförs i systemet: 
~ - ... 

( t M,astJnr,apport resp 
~ tidrapport 
·,;{fni~rndebiteringsrapport) 
.: fylls l 
:: 

... ·-.....(_; .... ,. .. ' ). _ ... '· ·. ..i: 

K,g~tri_a~~D .fätlf~t_!2~9.~ -
och den anställdes timmar 

i ~.fff ~~D!~PiiifoJ~~~~-
~:interndel:lJteringsrapport' 
~-- )oJ?ö/s i huvu,d_bpkep .. •' 
:it:..'.:_.: ·-.· •.. - . - _.: -· ,·~.,_l·-· 

Bild 5: Flödesschema över hur en kostnad bokförs 

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

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

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

3.2.2. Bedömning 

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

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

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

3.3. Intern kommunikation 

3.3.1. Iakttagelser 

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

11 
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Vi har arbetsplatsträffar (APT) regelbundet 

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

Jag tar initiallv till samtal med min chef eller kollegor när jag anser 
att något behöver förändras eller åtgärdas på min arbetsplats 

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

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

,~ --_- .. ~-.-~ --~-~ - . 

4.6 

4.5 

4.4 

4,1 

På min arbetsplats tillvaratas mina förslag och ideer 4.0 

0% 20% 40% 60°/o 80% 100% 

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

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

I jämförelse med övriga kommunen har teknik och service bättre resultat på alla frågorna 

gällande dialog och samverkan. 

2 ·----- -
' VI har arbetsplatst"Hfar (APT) regelbundet 

Pa arbetsplatsträffarna (APT) ges m öjlighet till diskussion som gOr 
att jag känner mig d elaktig i aJbetsplatsens frågor 

Jag tar initiativ till samtal med min chef errer l<ollegor när Jag anser 
att något behöver l'örändras e ller åtga rdas på min a,betsprats 

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

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

På min arbetsplats mrvaratas m ina försrag o ch idE!er 

---Båstads korrnnun 

Bild 7: Dialog och samverkan jämförelse övriga kommunen. 

3 4 5 
----- --; 

4,9 

........_. Teknik och servi ce 

0% 

0% 

0% 

0% 

7% 

1% 

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

Medel-
värde 

Under medarbetarsamtalet har vi tagit fram individuella 
rnåfäktiviteter för mig 

Det vi planerade I milt medarbetarsamtal har jag fått möjlighet att 
genomföra 

Jag upplever att medarbetarsamtalet har bidragit till min 
utveckling 

T -~.---.-.- -, 0---

Bqs 73 medan;,et;;f8 som Ilar haft ett medarbetarsam/al under de seoasre 
12 m~nadema. 

Bild 8: Medarbetarskap svar från teknik och service 

64 . 

0% 20% 40% 

• Instämmer (4-5) (3) 

24 3.8 

25 Il 3.8 

31 Il 3,7 

60% 80% 100% 

• Instämmer inte (1-2) 

Vetej 

1% 

7% 

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

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

Jag upplever att medarbetarsamtalet har bidragit lill min utveckling 

2 

-e-Båstads kommun 

Bild 9: Medarbetarskap jämförelse övriga kommunen 

3 4 

11
3,8 

3.8 

3,7 

5 

-e- Teknik och service 

Under intervjuerna framkom det att cheferna uppfattar att de får stöd av HR-avdelningen 

med att strukturera upp arbetsplatsträffar och medarbetars~mtal. 

3.3.2. Bedömning 

Utifrån medarbe1arenkätens resultat och de svar vi fått på intervjuerna bedömer vi att det 
finns en ändamålsenlig intern kommunikation gällande arbetsplatsträffar och 
medarbetarsamtal. 

3.4. Synpunktshantering 

3.4. 1. Iakttagelser 

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

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

3.4.2. Bedömning 

Vi gör bedömningen att kommunen sedan förra granskningen har i11fört synpunktshantering 
och att de har en fungerande struktur. Ett felanmälningssystem som framförallt gäller 
kommunens fysiska struktur så som till exempel gator, parker, torg och belysning hade ökat 
effektiviteten och särskilt synpunkter från felanmälningar. 

Vi menar också att de synpunkter som inkommer borde ses som en tillgång för politiker och 

tjänstemän som vill följa upp verksamheterna. Vi rekommenderar därför att kommunstyrelsen 
säkerställer att synpunkter som inkommer sammanställs och rapporteras på en regelbunden 

basis. 

13 



469

469

Suili:ling a bette, 
W·rking WOr'ld 

3.5. Uppföljning av förra granskningen 

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

3.5.1. Iakttagelser 

Den styrande dokumentationen behöver förtydligas: 

"' I kommunstyrelsen reglemente finns numera inskrivet att kommunstyrelsen 
har ansvar för VA- och renhållningsverksamhet och gatu-, park- och 
väghållning inkl. skogs- och naturmark. 

Kommunstyrelsens delegationsordning har reviderats, verkställighet har 

rensats bort och den innehåller ingen blandad delegation. 

"' Målen i budgeten för 2015 är samma som redovisas i årsredovisningen för 
2015. 

Ekonomisk styrning och uppföijning 

"' Budgeten är fortfarande till största del periodiserad i 1 /12-delar. Vid intervju 
framgår det att kommunstyrelsens presidium inte ser detta som ett problem 

utan menar att den ekonomiska utvecklingen går att följa och att 
periodiseringen i oftast överensstämmer med verkligheten. 

Organisation 

"° Tekniska kontoret är uppdelat och arbetar utifrån den beställar
/utförarorganisation som de har valt. 

"° Ett system för synpunkter har införts. 

3.5.2. Bedömning 

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

14 



470

470

s.urldinq ;-: bette:· 
w(1,'"I~; i:11 (f wor!d 

4. Sammanfattande bedömning 

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

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

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

.. Finns det en tillfredställande struktur Ja, det finns dokumenterade listor och r 

mellan kommunstyrelsen och en enighet om hur strukturen ska se ut 
förvaltningen kring kommunicering när förvaltningen får uppdrag av 
av och beslut kring uppdrag och kommunstyrelsen. 
resultatuppföljning? 

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

utförarverksamheter inte åtföljs av en 
prisjustering eller budgetförändring. 

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

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

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

tänkt. 

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

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

15 
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Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

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

• på årsbasis sammanställa, utvärdera och följa upp de synpunkter som inkommer, 
"' överväga om samma eller högre effektivitet kan uppnås inom teknik och service 

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

budget- och prisjustering. 

B1'/sl o~ 7 oktober 2016 

~ dberg,EY 
Verksamhetsrevisor Räkenskapsrevisor 
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Bilaga 1 Källförteckning 

Intervjuade 

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

Dokumentation 

Budget 2016 plan 2017-2018 
Organisationsskiss teknik och service 
Bild över kommunens mål- och budgetprocess 
Bild över kommunens styrmodell 
Medarbetarenkät 2014 
Kostnadsfördelning (faktura) 
Internbeställning 
lnternatidsrapporter 
Huvudboksutdrag 
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Bilaga 2 Uppföljning maj 

Kostnader 
2012 

2013 
2015 
2401 
2501 
2502 
2503 
2504 
2505 
3401 
3402 
3403 
3404 
3409 
8104 
8651 
Totaler 

2012 

2013 
Totaler 

2013 

Centra Iför råd 
Park-, gata- och 
driftenh 
Exploateringsmark 
Väghållning 
Park, lekplats & strand 
Badständer & bryggor 
Utemiliö skolor mm 
Naturvärd 
Offentliga toaletter 
Idrottshallar 
Badanläaaningar 
Vandringsleder 
Elli usspår 
övriga tex Skatepark 
Torg & engagemang 
Administration 

Interna intäkter 
Centralförråd 
Park-, gata- och 
driftenh 

Externa intäkter 
Park-, gata- och 
driftenh 

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

5 670 44 326 

411 225 379 703 
0 28 321 

482 383 458 801 
996 685 1 251147 
257 225 267 421 
180 493 362 000 
381 728 203 815 
36 755 38 669 

5 285 0 
0 9 668 

3905 37 313 
2 635 0 

48 885 0 
0 28 321 

82109 0 
2 894 982 3109 505 

-285 705 -277 041 

-2 609 464 -2 832 468 
-2 895169 -3109 509 

-45 302 -104150 

Avvikelse 
under perioden ÅRSBUDGET 

38 656 106 400 

-31 522 911 430 
28 321 67 990 

-23 582 1101 290 
254 462 3 003 230 

10 196 641 910 
181 508 868 935 

-177 913 489 230 
1 914 92 820 

-5 285 0 
9 668 23205 

33408 89 570 
-2 635 0 

-48 885 0 
28 321 67 990 

-82 109 0 
214 524 7 464 000 

8 664 -665 000 

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

-58 848 -250 000 
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Bilaga 3 
För att få en bild av hur administrationen går till kommer vi visa exempel i form av både hyra 
av maskin samt personalkostnader för utförda uppdrag. Samtliga exempel är gulmarkerade 
enligt nedan. Först ser vi hur en internbeställning ser ut. Beställningen görs i ett 
Exceldokument där beställaren fyller i nödvändig information som behövs för att utföra 
uppdraget. 

1memoe1l&lll11ng 

8eJLdo1L UitfiiJf i;-il.lllt? IJon.t;;i /J. Onlotd.ilA .liuW;:diHn m 
!!~]- 1;)10e 2)1&-07--0f 

. -1ioffi /h.--- t.G16.Q'T-13.i---------< 

16011:i ,...., 
f6iOJ IS 

~6ll3 1S 

IEO.JI 
l~S16 

Jlll&.01-21 

BtsWII 

201mtJ1 HJI MIW 11,, Ini l&OSIC 

_.,.,.,_..........,__,~='----P:===-...,:~,_.;::,;;:;.:.:=.-;;:;,_;;;;..._...p=e...-+---'1"'=· ·"'125 -----J--+---+.r"'1rc11=1/JAr,;---~·-- -

Tabell 1: Internbeställning. 

2iJma29 ffiAf"lil~i!lJ!;n!~~:rt•. . u l';ys 

2C.1UH1 
N10""9-02 

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

Månad Ar 2016 Maskinrapport 
TIMMAR DENNA MÅNAD 0,0 

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

~ r+1•11 m;J m I a m.M0!1=mmm I 
1332 2501 218 34 14,0 sopor torekov 

1332 2501 218 26 6,0 sopor storahult 

1332 2501 171 21 32,5 park Båstads 

1332 2501 171 34 7,0 park torekov 

1332 2503 171 101 1,0 strandängskolan 

1332 2501 174 21/34 8,0 bänkar 

1332 2503 227 600 9,5 sandlykeskolan 

1317 2401 157 21 5,0 gata 

1332 2501 169 21 2,5 dammar 
Tabell 2: Mask,nrapport apnl 

0,0 

a 
14,0 

6,0 

32,5 

7,0 

1,0 

8,0 

9,5 

5,0 

2,5 

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

Fakturatyp 

Säljare 

8ASTADS KOMMUN 

Referens 

Datum frfu, Datum till 

Kund 

Bk,,AOS KOMMUN 

Avdelning/adress 

Vara/tjänst Pristext 

RMA1 PR" 

lastbil SAU 425 NORMALPRIS 

lastbil SAU 425 NORMALPRIS 

lastbil SAU 425 NORM!\LPRJS 

Bild 1: lnternfaktura/kostnadsfördelning 

Fakturanummer 

20 l 60429-145057-302 

Förfallodatum 

Anta! A-pris Summa 

14,00 300,00 4200,00 

6,00 300,00 ·1000,00 

32,50 300,00 9750,00 

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

Transaktionstext 

lastbil SAU 425 

Bokfbelopp 

9 608 

3 938 

16 065 

11m 
Tabell 3: Utdrag ur huvudboken 

Bokfkvant Valutakod 

30,5 SEK 

12,S SEK 

S1,0 SEK 

man 

Ansvar Konto Verksamhet Aktivitet 

1332 6132 2501 218 
1332 6132 2501 218 

1332 6132 2501 218 

m m m Pm 

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

TIMMAR DENNA MÅNAD 
Verks/ Akt/ Obj/ Proj/ 

Ansvar/ Kund Typ Akt Proj Obj TIM Anm: 

4/2 4/2 3/4 4/5 414 

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

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

1316 2013 001 8,5 utbildning heta arbeten 

20 

Objekt 

0021 

0021 

0021 -
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1332 2501 181 

1316 2013 210 

m m 1m 
1317 2401 158 

1317 2401 281 

1316 2013 223 

1316 2013 15Q 

1317 2401 157 

1317 2401 157 

1317 2401 155 

1332 2502 158 

Tabell 4: Tidrapport april 2016 

21 8,5 

2,0 

Dl 
21 2,0 

21 6,5 

21 6,5 

24 2,0 

28 2,0 

25 3,0 

21 1,0 

34 2,5 

städa efter stormen, gräsytor 

ATP 

so at Båstadsshem 

kört ut trafik öar 

rep av strandpromenaden med kuno 

kört till förslöv sönder maskin hem rep av 
haka maskiner 

Trafik öar till hemmeslöv·s vf 

suggor med skylt vägföreningen 

pollare vid station och ris vid bäckarna 

ta bort stolpe med skylt strandgatan 

livbåtar med stativ torekov och segelstorp 

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

månad. 

Koe C.rt.-11 d $fcirdafn ing 

F:.Jktur.:rtyp 

S!i.ljar e K ur,d 

B Å S TADS KOMMUN BÅSTADS KOMMUN 

R eferen s A v deJning,f.:adress 

Do.'lum f::-3 n Datum ,m V;or.a/,;Jllns>: 

PATAII< .JOHANSSON 

P A TRIK JOHANSSON 

PATRIK JOH ANSSON 

PATRIK JOHANSSO~J 

P A T RIK JOHANSSON 

PATRIK .JOHANSSON 

Bild 2: Faktura/kostnadsfördelning av personalkostnad 

Pris.text 

NORMALPRIS 

NOR MALPRlS 

NORMALPRl S 

NORMA LPRIS 

NORMAL PRIS 

NORMALPRIS 

F a k1. ... r.:1.1'l,un,m-e, 

2 0160 4 2 9-·"944 4 5-260 

F ö rfaltod.:.'hnn 

Ant..il A -p,1$ 

2 . 00 316,DO 

6~50 315,0D 

8,50 315,0 D 

8 ,50 3"15,00 

.?,DO 3 15,00 

2,00 3 1 5,00 

Sumn,i.-

6 30,00 

2 047,!50 

,! 677,50 

2 677,5D 

830,DO 

830,00 

Vidare kan man nedan följa hur medarbetarens timmar under april månad är registrerade i 
huvudboken. Det framgår att det är rätt fakturanummer från kostnadsfördelningen enligt 

ovan. 
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Internt företag Bokfper Bokfdag Vernr lns.datum Transaktions Bokfbelo~ Bokfkvant Val ut, Fakturanr 
r y r 

r82074 r20160429 1278001 201604 29 -2048 -6,5 SEK 20160429-094445-280 
r 

r201604 r29 r82074 y20160429 1278001 -945 -3,0 SEK 20160429-094445-280 
y 

"201604 
r r r 

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

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

"201604 
y 

"82074 
r 

1278001 29 20160429 -2048 -6,5 SEK 20160429-094445-280 
y y y y y 

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

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

7

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

y 

1278001 
201604 
"201604 

Tabell 5: Utdrag ur huvudbok 

29 
29 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-03-01 1 av 1

 

 

KS § 41  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 kombinerar 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 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.  
 
Förvaltningens förslag 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. 

 
Föredragande Projekt- och utredningsingenjör Ingemar Lundström föredrar ärendet. 
 
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 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  
 

1 (4) 

 
Datum: 2017-02-06 Till: Kommunfullmäktige 
Handläggare: Ingemar Lundström 
Dnr: KS 000603/2016 – 200 

 
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 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. 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 Nöttebackar 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 
”Kommunstyrelsen föreslås 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. 
 

Föreslagen 
sträcka med 
kombinerad gc-
väg och ridled på 
banvallen, etapp 
1. 

Föreslagen 
sträcka gc-väg 
på banvallen, 
etapp 1. 

Bild 1. Bildkollage över föreslagen sträckning där gc-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 investeringsbudget 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 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 t ex 
avverkning och komplettering med räcken. För etapp 1, Grevie till Båstad, bedöms 
investeringskostnaden vara ca 5 mkr varav 400 tkr är kostnader för ridled. Osäkerhet finns för 
korsningspunkt vid Nöttebackar. 
 
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 gc-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 5 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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Marie Silver 
Viktor Ewaldsväg 24 
26941 Östra Karup 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Medborgarförslag Bjäre ryttarförening, KS 000603/2016-200 
Bilaga 2. Banvallen som ridled, dnr KS 001229/2016-350  
 
Samråd har skett med: 
-- 
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Båstad kommun 

Vångavägen 2 

269 80 BÅSTAD 

Banvallen som ridväg m.m. 

BÅSTADS KOMMUN 

Sinarpsdalen den 7 april 2016 

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 

~a....lo,IV'1~ ,, t, Z5 1. ! 5 

A ceA--
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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 cykel vägar. 

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 gamlajärnvägskorsningen. 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 ridturism i bygden. 
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Båstad kommun 

Vångavägen 2 

269 80 BÅSTAD 

Banvallen som ridväg m.m. 

Sinarpsdalen den 7 april 2016 

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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BÅSTADS l<OMMUN 
Kommun~•,,•pl:: 'ln 

2016 -04- 2 9 
Dnr. k.~.QQ.Q.60 .;>/ .. 
........ 2.0.1 .. 6.:~.i.oo. .. 

Till den det berör/ansvarig på Båstads kon1mun, 

,I.IL.~ l LtJ .=.V l 0 

Då järn,iägsrälse11 mellan Grevie och Båstad inte längre skall finnas kvar är 
det Bjnre Ryttarförening och dess medlemmars uttryckliga ön skan att det 
blir möjligt att använda banmllen som ridväg. 

På hela Bjärehalvön finns det många hästar och ryttare, men som på många 
andra orter begränsade möjligheter till ute ridning. På flera andra s tällen har 
gnmla banvallar med framgång gjorts om till kombinerade gäng-, cykel- och 
ridvägar. Därför ser vi det som ett lyft för ridintressernde i trakten om en 
sådan kombinerad väg kan komma till stånd. Det skulle gynna både 
ungdomsryttare och vuxna. Det är också viktigt för trafiksäkerheten ntt det 
finns möjlighet att rida där biltrafik inte år tillåten, e fte1·som ridning inte ål' 

tillåten på cykelväga.r. 

Ridvägen skulle med fördel kunna börja vid Båstads Ridklubbs ridhus, dä 
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 gom.la jårnvågskorsningen . På sä sätt skulle ridvägen vnra lättillgänglig 
för fl~ r ekipage. 

Det borde också vara möjligt @r närliggande kommuner att koppia på 
ridvägen , för att på s.."'\ sätt få utökade möjligheter för ridturism i bygden. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-03-01 1 av 1

 

 

KS § 42  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 kombinerar 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 Tjänsteskrivelse från projekt- och utredningsingenjör Ingemar Lundström, 

daterad 2017-02-06. 
 Bilaga 1. Medborgarförslag Minna Lundgren, KS 000702/2016-350.  
 
Förvaltningens förslag 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. 

 
Föredragande  Projekt- och utredningsingenjör Ingemar Lundström föredrar ärendet. 
 
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 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  
 

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

1 (4) 

 
Datum: 2017-02-06 Till: Kommunfullmäktige 
Handläggare: Ingemar Lundström 
Dnr: KS 000702/2016 – 350 

 
Svar på medborgarförslag - Kombinerad gång-, cykel- och ridväg på gamla 
banvallen 
 
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 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.    
 
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 Nöttebackar 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 
”Kommunstyrelsen föreslås 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).  
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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 Nöttebackar och Grevie samhälle.  Angöring kan ske antingen från 
grusparkering vid Axelstorp och eventuellt från Grevie samhälle beroende på möjligheten att 
iordningställa en parkering. 
 

Föreslagen 
sträcka med 
kombinerad gc-
väg och ridled på 
banvallen, etapp 
1. 

Föreslagen 
sträcka gc-väg 
på banvallen, 
etapp 1. 

Bild 1. Bildkollage över föreslagen sträckning där gc-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 investeringsbudget 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 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 t ex 
avverkning och komplettering med räcken. För etapp 1, Grevie till Båstad, bedöms 
investeringskostnaden vara ca 5 mkr varav 400 tkr är kostnader för ridled. Osäkerhet finns för 
korsningspunkt vid Nöttebackar. 
 
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 gc-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 5 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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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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Till Kommunfullmäktige i Båstad kommun 

Angående banvallens användning. 

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

BÅSTADS KOMMUN 
Kommun styrelsen 

2016 -05- 2 3 
o~\ .. \;;:,';;,.~::\.\) ~ 
::b~~~:. .. :~ .... 5:t... -.. ""\ 

Vi har länge drömt om att banvallen skulle bli en kombinerad gång-, cykel- och ridväg. Detta skulle 
främja oss företagare, turismen och alla naturälskande 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 förstår 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 för 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 

' 

Minna Lundgren, Hä} tränare och tävlingsryttare 

Dalagårdens Veterinärpraktik och Islandshästar 
Ängelholmsvägen 234 

2 6942 BÅSTAD 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-03-01 1 av 1

 

 

KS § 43  Dnr KS 000717/2016 - 350 

Svar på medborgarförslag - Framtida användning av den nedlagda 
järnvägsbanan 

 
Beskrivning av ärendet Båstads kommun planerar för en gång- och cykelväg utmed vissa sträckor av 

banvallen. Medborgarförslaget har inkommit från Sinarpsdalens 
intresseförening, som framhåller önskan om dialog med berörda parter samt 
att leden ej ses enbart som ett stycke infrastruktur för pendling och 
förflyttning. Medborgarförslaget framhåller också vikten av att planera för 
rekreation, turism, kulturhistoria, djurhållning, lantburk och intilliggande 
villabebyggelse. Förvaltningen föreslår att de synpunker som framförs av 
Sinarpsdalens intresseförening ska beaktas.    

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från projekt- och utredningsingenjör Ingemar Lundström, 

daterad 2017-02-06. 
Bilaga 1. Medborgarförslag Sinarpsdalens intresseförening, KS 000717/2016-
350.  

 
Förvaltningens förslag 1. I samband med planering och byggnation av gång- och cykelväg längs 

banvallen får förvaltningen i uppdrag att ha dialog med Sinarpsdalens 
intresseförening och beakta de synpunkter som framförs i medborgarförslaget. 

 
Föredragande Projekt- och utredningsingenjör Ingemar Lundström föredrar ärendet. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 
1. I samband med planering och byggnation av gång- och cykelväg längs 
banvallen får förvaltningen i uppdrag att ha dialog med Sinarpsdalens 
intresseförening och beakta de synpunkter som framförs i medborgarförslaget.  
 
2. Medborgarförslaget anses härmed bifallet.   
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Datum: 2017-02-06 Till: Kommunfullmäktige 
Handläggare: Ingemar Lundström 
Dnr: KS 000717/2016 – 350 

 
Svar på medborgarförslag - Framtida användning av den nedlagda 
järnvägsbanan 
 
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 ha dialog med Sinarpsdalens intresseförening och beakta de 
synpunkter som framförs i medborgarförslaget.  
 
2. Medborgarförslaget anses härmed bifallet.   
 

Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun planerar för en gång- och cykelväg utmed vissa sträckor av banvallen. 
Medborgarförslaget har inkommit från Sinarpsdalens intresseförening, som framhåller önskan 
om dialog med berörda parter samt att leden ej ses enbart som ett stycke infrastruktur för 
pendling och förflyttning. Medborgarförslaget framhåller också vikten av att planera för 
rekreation, turism, kulturhistoria, djurhållning, lantburk och intilliggande villabebyggelse. 
Förvaltningen föreslår att de synpunker som framförs av Sinarpsdalens intresseförening ska 
beaktas.    
 

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 
”Kommunstyrelsen föreslås 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. Detta ärende avser ett 
tredje medborgarförslag. Medborgarförslaget är skrivet av Sinarpsdalens intresseförening (se 
bilaga 1), som framhåller önskan om dialog med berörda parter samt att leden ej ses enbart 
som ett stycke infrastruktur för pendling och förflyttning. Medborgarförslaget framhåller också 
vikten av att planera för rekreation, turism, kulturhistoria, djurhållning, lantbruk och 
intilliggande villabebyggelse.  
 

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 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 
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etapperna ska dock utredas närmare med avseende på sträckning samt standard.  Banvallen i 
sin helhet ligger på fastighet som ägs av Båstads kommun. 
 
I samband med planering för etapp 1, Grevie till Båstad har förutsättningarna för att anlägga en 
gång- och cykelväg på banvall 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. Ofta har man avsatt ett utrymme för ridning som varierar mellan 0,5-1 m. Det mest 
påkostade alternativet som studerats 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.  
 

Föreslagen 
sträcka med 
kombinerad gc-
väg och ridled på 
banvallen, etapp 
1. 

Föreslagen 
sträcka gc-väg 
på banvallen, 
etapp 1. 

Bild 1. Bildkollage över föreslagen sträckning där gc-väg kan kombineras med ridled, foto på befintlig 
banvall samt exempel från Höganäs kommun. 
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Syftet med planerad led i etapp 1 mellan Båstad och Grevie är att förbättra 
pendlingsmöjligheterna med cykel och skapa bättre förutsättningar för rekreation. Genom 
leden ökar också tillgängligheten till den vackra Sinarpsdalen. Förvaltningen instämmer med 
Sinarpsdalens intresseförening att banvallen ska ses som en strategisk satsning för 
kommunens utveckling. I medborgarförslaget framförs att banvallen ska ses som en upplevelse 
snarare än som ett stycke infrastruktur. Förvaltningen anser att dessa två funktioner inte är 
motstridiga utan anser att leden kan planeras utifrån att en gång-, cykel- och på vissa partier 
ridled kan anläggas där man tar hänsyn till de värden som finns utmed ledens sträckning och 
som framförs i medborgarförslaget. I linje med förslagsställarnas önskan kommer dialog att 
ske med berörda parter inom projektet.  
 
Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Banvallsleden kommer att skapa mycket goda förutsättningar för rekreation, turism och 
företagande.  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.  
 
Utmed leden finns ett flertal företag vars verksamhet och kunder kan gynnas av banvallen.  
 
 
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 är i linje med såväl vision som KF-
mål och ett flertal nämndsmål.  
 
Ekonomi 
Inom befintlig investeringsbudget 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 15 
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 t ex 
avverkning och komplettering med räcken.  För sträckan Grevie-till Båstad (Etapp 1) bedöms 
investeringskostnaden vara ca 5 mkr. 
 
 
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 gc-vägen inte 
halkbekämpas och snöröjs. För sträckan Båstad till Grevie uppskattas kostnaden till ca 40 tkr.   
 
Drifts- och investeringskostnader hanteras inom ordinarie budgetprocess. 
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Miljökonsekvensanalys 
Anläggandet av en gång- och cykelväg bedöms vara positivt ur ett miljöperspektiv då 
förutsättningar att cykelpendla förbättras vilket kan innebära mindre transporter. Leden 
anläggs på en befintlig banvall vilket innebär att någon ny mark inte behöver tas i anspråk. 
 
 
 
Ingemar Lundström 
Projekt och utredningsingenjör 
Teknik och service 
 
 
Beslutet skall expedieras till: 
Teknik och service, Båstads kommun 
 
Sinarpsdalens intresseförening 
c/o Lindegren 
Sinarpsv 164 
269 33 Båstad 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Medborgarförslag Sinarpsdalens intresseförening, KS 000717/2016-350  
 
Samråd har skett med: 
-- 
 
 

497

497



498

498

Kommunstyrelsen 

Båstads kommun 

269 80 Båstad 

I kopia till Planchef Olof Sellden 

BÅSTADS KOMMUN 

Medborgarforslag från Sinarpsdalens intressefiirening 

Synpunkter på den nerlagda järnvägsbanans framtida användning 

Sinarpsdalens intresseförening är en ideell förening som samlar de tio byarna runt 
Sinarpsdalen, från Varegården och Axelstorp i norr till Salomonhög och Grevie/Böske,i 
söder. Föreningen vill främja landskapets natur- och kulturvärden, byarnas historia, boende 
samt företagande och rekreation i det nästan 1500 hektar stora markområde som omger dalen. 

Frågan om banvallens framtida användning - i första hand från Grevie till Båstad -
diskuterades på föreningens årsstämma redan 2014. Ideer och synpunkter har sedan framförts 
från medlemmar i samband med aktiviteter, styrelsemöten och efterföljande årsmöten. Med 
detta brev vill styrelsen framföra till kommunen de förslag och tänkvärda saker som · 
medlemmarna gett uttryck för. 

Utgångspunkter 
Sinarpsdalen är ett spännande landskap, inte bara ifråga om natur, biologisk mångfald och 
visuella värden, utan även vad gäller agrarhistoria och järn vägshistoria. Dalen har sedan 
urminnes tider varit ett beteslandskap som brukats som utmark av alla de tio omkringliggande 
byarna. I denna utmark släpptes de betande djuren fritt med sina herdar. När byarna skiftades i 
början av 1800-talet delades all mark upp och flertaletjordägare fick då mark som gick i 
remsor på ömse sidor om dalgången. När järnvägen byggdes i slutet av 1800-talet s~ars 
marken av och brukandet försvårades. Spåren från jämvägsepoken är många, synliga och 
fascinerande. Sinarpsdalens intresseförening har samlat och dokumenterat mycket av bygdens 
historia i en liten bok. I alla tider har människor rört sig i dalgångens natur för dess skönhet. 
Stigar, leder och små brukningsvägar går kors och tvärs. Föreningen har medverkat till att den 
idag etablerade vandringsleden genom Sinarpsdalen har blivit till. Idag är dalgången längs 
hela sträckan från Båstad tätort, via Dala och bort till Grevie ett rekreationsområde. -På senare ,. 
år har landskapets kvaliteter även fått ekonomiska/kommersiella effekter ror de företag som 
verkar runt dalen. 
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Förslag 
Sinarpsdalens intresseförening har följande förslag att framföra till Båstad kommun i samband 
med planeringen för jämvägsbanans framtida användning: 

1. Banvallen - en unik tillgång för rekreation, turism och företagande på Bjäre 
I planeringen för vad som ska hända med den numera nerlagda järnvägs banan kan 
kommunen anlägga två olika perspektiv. Antingen väljer man att se banvallen som ett 
stycke infrastruktur för pendling och förflyttning där tekniska frågor om bredd, 
bärighet och materialval väger tungt. Eller så väljer man att se banvallen som en 
strategisk satsning till gagn för Båstad tätorts utveckling, för Bjärehalvöns växande 
vandrings- och cykelturism och för Grevie, Förslövs och de små byarnas rekreation 
och boendekvalitet. När banvallen ses som en upplevelse snarare än som infrastruktur 
öppnar sig helt nya möjligheter. 

2. Närrekreation och turism 
Föreningen ser gärna att dalgångens befintliga nät av leder och stigar utvecklas till 
gagn för rekreation och besöksnäring. Den gamla banvallen bör omvandlas till en 
gång- & cykelväg som utformas med tanke på de kvaliteter av tystnad och rofullhet 
som Sinarpsdalen numera erbjuder. En grusad eller möjligen till hälften asfalterad 
gång- och cykelväg som främjar strävande snarare än brådskande förflyttningar bör 
anläggas. Om detta går att kombinera med en ridväg vore det till stor glädje för de som 
håller med häst i landskapet. Sinarpsdalen är en av få platser på Bjärehalvöndär natten 
fortfarande kan upplevas svart och stjärnhimlen ses i all sin prakt. En permanent 
belysning längs banvallen är därför ej lämplig. Om banvallen ses som ett 
rekreationsstråk i ett landskap fullt av kulturhistoriska spår blir det naturligt att lyfta 
fram och visa dessa värden. Kommunen bör därför medverka till att dalgångens 
kulturhistoria görs tillgänglig genom tex kartmaterial, broschyr och skyltning från 
Båstad tätort till Grevie samhälle. Sinarpsdalens intresseförening medverkar gärna i 
detta arbete. En gång- och cykelväg längs banvallen bör också rent fysiskt kopplas 
samman med vandringsleden i Axelstorp och den befintliga leden i Sinarpsdalen. 
Likaså bör naturligtvis banvallen knytas till den cykelväg som redan idag går från 
Båstad tätort till Båstad Företagsby. Banvallens koppling till de företag som finns i 
området bör beaktas. Båstad Företagsby, Båstad öl, Lindegrens gårdsbutik mfl är 
företag som för både sin personal och besökare/kunder kan dra nytta av en gång- och 
cykelväg längs banvallen. Kommunen bör undersöka hur angöringen kan se ut för 
dessa målpunkter. 

3. Kulturhistoria 
I banvallens omedelbara närhet finns mängder av kulturhistoriska spår som rör 
j ämvägsepoken i sin helhet. Sinarpsdalens intresseförening anser att kommunen bör 
medverka till att några av dessa miljöer underhålls och görs tillgängliga. Detta gäller 
exempelvis den gamla rallarsmedjan vid Grevie, järnvägsbron som gjorde det möjligt 
för Salomonhögsborna att färdas till sin utmark och de många vackra grindar och 
övergångar som anlades utmed banan för lantbrukets behov. 

4. Djurhållning, lantbruk och intilliggande villabebyggelse 
Det finns idag mellan 10 och 15 aktiva lantbruk som odlar mark och håller mark för 
bete längs med banan från Båstad till Grevie. Under de senaste 130 åren har banvallen 
utgjort en korridor som har försvårat eller helt omöjliggjort ett rationellt brukande av 
marken. För att kunna släppa djur på bete har lantbrukare i alla tider låtit djuren gå ner 
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i dalgången för att drick ur källor och bäckar. När järnvägen anlades :torsvann 
vattenplatserna tar flertalet av fastigheterna på dalens södra sida. Sinarpsdalens 
intresseförening anser att gång- och cykel vägen bör anläggas så att det längs ett par 
sträckor går att ordna permanenta övergångar för de betande djuren. Detta kan 
exempelvis ske med hjälp av färister. Innan banvallen beläggs med grus bör 
kommunen även stämma av med berörda lantbrukare var kabelrör och vattenledningar 
bör grävas ner så att stängselström respektive dricksvatten för djur kan matas genom 
till motstående sida av dalen. De stängsel som idag gränsar till banvallen är längs 
långa sträckor i stort behov av renovering. När kommunen planerar för hur 
markområdet på ömse sidor om banvallen ska användas bör samråd ske med berfäda 
lantbrukare. Om nyuppforda stängsel placeras rätt kan de betande djuren sköta mycket 
av underhållet av vegetation/buskar längs med banvallen. Samma skötselproblematik 
finns även längs banvallens sträckning i tätorterna. Kommunen bör tex öppna upp för 
samtal med markägare om hur marken närmast banvallen kan skötas. Sådan mark som 
anses "överflödig" bör kommunen överväga att, där så är lämpligt, avyttra till 
intilliggande märkägare. 

Sammanfattningsvis ser Sinarpsdalens intresseförening stora kvaliteter och en betydande 
potential till utveckling av järnvägsbanan. För att lyckas i denna större ambition, både vad 
gäller planering och finansiering av åtgärder, uppmanas Båstad kommun att ta initiativ till 
samtal med berörda parter. Här bör ingå kommunens turistorganisation, föreningen Gamla 
Båstad, byaråd eller motsvarande i Grevie, Sinarpsdalens intresseförening, Båstad företagsby 
samt de företag och markägare som har verksamhet med tydlig koppling till banvallens 
utnyttjande. Genom samarbete kan en grund också finnas till bla extern finansiering. 

Styrelsen för Sinarpsdalens intresseförening, 2016-04~ 15 

Adress: Sinarpsdalens intresseförening, c/o Lindegren, Sinarpsv 164, 269 933 Båstad 
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Tommy Andersson, boende i Skeadal 
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