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FINANSUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 13/1976-77 

med anledning av ltm Stig Dahlens m.fl. 

hemställningsmotion om utredning av be

hovet och finansieringen av badplatser. 

Landstinget har över ovannämnda hemställningsmotion inbegärt finansut

skottets yttrande. Utskottet , som i ärendet hört byråchefen Jan-Erik 

Enestam samt per telefon regionplanechefen Stig Svahnström, får anföra 

följande . 

Utskottet vill red~n inledningsvis framhålla att frågan om anläggandet 

och finansieringen av badplatser är en i huvudsak kommunal angelägenhet. 

I anseende till den i motionen nämnda turismen har frågan givetvis även 

en regional betydelse och berör ur den synpunkten landskapsmyndigheterna. 

Utskottet har därför nedan berört ärendet såsom en kort redogörelse för 

föreliggande situation i fråga om inventering och finansiering. 

Inventering. 
- - - - -

Under år 1968 utfördes i regionplanebyråns regl en inventering av strand-

och andra markområden som inom kommilllerna kunde anses behövas som bad-

och rekreationsområden. Syftet var att fästa kommilllernas uppmärksamhet på 

frågan och att ge underlag för bedömning av behoven av ytterligare reser

veringar för badplatser och rekreationsområden . En slutlig bedömning har 

inte gjorts men utredningen bör ge en helhetsbild av situationen och till

räckligt underlag för beslut om erforderliga åtgärder . förutom såsom väg

ledning för kommunerna skulle fullföljandet av inventeringen kunna ge in

formation till landskaps- och turistmyndigheter . 

Finansiering. 

Ur landskapsmedel ges bidrag för allmänna badplatser ur anslagen för idrott 

och fysisk fostran . Ett betydande antal badplatser har också iordningställts 

med sådana bidrag. Bidraget förutsätter uppfyllande av vissa minimikrav och 

har uttryckligen avsetts för kommunens och den lokala befolkningens behov 

och i allmänhet avpassats därefter . Badplatserna är givetvis öppna för 

turister. I den mån kommunerna , med tanke på turismen , önskat större och 

mera omfattande arrangemang har detta inte beaktats i bidragshänseende . 

Utskottet finner för sin del , när det gäller dessa anslag, icke motiv för 

annat betraktelsesätt . Ytterligare kan nämnas .'li.t bevilj ct11Jet av bidrag fötJt-

sätter initiativ från kommun eller annan organisation enligt de för bidrag för j l 

idrottsanläggningar gängse normerna.Flertalet av nu existerande badplatser in

om kommunerna har initierats av Folkhälsan. I fråga om finansieringen kan 
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vidare nämnas att enligt landskapslagen om byggnadsverksamheten kan land

skapsbidrag ges för inlösen av områden för allmänt behov. Något sådant 

bidrag har enligt vad utskottet erfarit , hittills inte förekommit. 

Med hänvisning till det ovan sagda föreslår utskottet vördsamt 

att Landstinget hemställer att landskaps

styrelsen inom ramen för regionplanebyråns 

verksamhet låter komplettera tidigare ut

förd kartläggning av badplatser i lancl

sk<Jpct. 

Mariehanm den24mars 19, 7. 

På l 

Klas Eklund 

ordförande 

r: 

~~ 
sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordföranden Eklund, viceordföranden Olof Jansson 

samt ledamöterna Torvald Söderlund, Mattsson och Wiklöf . 
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