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Plan för studie- och yrkesvägledning 

Beskrivning av ärendet Att göra val inför framtiden är en ständigt pågående process. Elevens studie
och yrkesval har stor betydelse för hur livet kommer att utvecklas. Studie- och 
yrkesvägledning är en rättighet för eleven och skolan har ett viktigt och 
omfattande uppdrag att stödja eleverna i att göra väl underbyggda val. 
Skolverket och Skolinspektionen har i olika rapporter lyft fram att studie- och 
yrkesväglednlngen behöver utvecklas. Skolverket har därför tagit fram 
allmänna råd med kommentarer för att stötta kommunerna i arbetet med 
studie- och yrkesvägledning. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

För att säkra alla barn och elever i Båstads kommun en likvärdig tillgång till 
studie- och yrkesvägledning har en kommunövergripande plan tagits fram. 
Enligt kommunens dokumenthieraki ska en sådan plan fastställas av 
kommunstyrelsen och revideras under varje mandatperiod. 

Tjänsteskrivelse från skolchef Birgitte Dahlin och bildningschef Henrik 
Andersson daterad 2016-12-29 
Plan för studie- och yrkesvägledning, Båstads kommun 2017-2022 

Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Fastställa Plan för studie- och yrkesväglednlng. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 
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Sammanfattning av ärendet 

1 (1) i 

Att göra val inför framtiden är en ständigt pågående process. Elevens studie- och yrkesval har 
stor betydelse för hur livet kommer att utvecklas. Studie- och yrkesvägledning är en rättighet 
för eleven och skolan har ett viktigt och omfattande uppdrag att stödja eleverna i att göra väl 
underbyggda val. Skolverket och Skolinspektionen har i olika rapporter lyft fram att studie
och yrkesvägledningen behöver utvecklas. Skolverket har därför tagit fram allmänna råd med 
kommentarer för att stötta kommunerna i arbetet med studie- och yrkesvägledning. 
För att säkra alla barn och elever i Båstads Kommun en likvärdig tillgång till studie- och yrkes
vägledning har en kommunövergripande plan tagits fram. Enligt kommunens dokumenthieraki 
ska en sådan plan fastställes av Kommunstyrelsen och revideras under varje mandatperiod. 

Aktuellt 
Nu föreligger en väl genomarbetad plan för studie- och yrkesvägledning som även inkluderar 
barnen i förskolan. 

Övervägande/framtid 
För att få en likvärdig studie- och yrkesvägledning för alla barn och elever är en plan ett gott 
stöd för all personal i de olika skolformerna. Det är därför viktigt att planen snabbt implemen
teras i samtliga skolformer. 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att: 

1. Fastställa Plan för studie- och yrkesvägledning 

2. Paragrafen justeras omedelbart 

Birgitte Dahlin 
Skolchef 
Barn &skola 

Henrik Andersson 
Bildningschef 
Bildning & arbete 
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Inledning  
Planen syftar till att utveckla och säkerställa arbetet med studie- och yrkesvägledning i skolor-
nas dagliga verksamhet. Den utgår från skollagen, läroplanerna, övriga styrdokument och Skol-
verkets allmänna råd för arbete med studie- och yrkesvägledning.   Initiativförmåga och företa-
garanda är en av EU-kommissionens åtta nyckelkompetenser för ett livslångt lärande och social 
och medborgerlig kompetens en annan som vi strävar efter att tillgodose.  
 
Syfte 
“Syftet med studie- och yrkesvägledning är att ge eleverna förutsättningar att hantera frågor som 
rör val av studier och yrken.  Mångfalden av både yrken och utbildningar gör att eleverna kan upp-
leva det som komplicerat att överblicka sina olika möjligheter. 
En ständigt pågående samhällsutveckling och snabba förändringar på arbetsmarknaden bidrar 
ytterligare till svårigheter att förutse  villkoren i arbetslivet. Studie- och yrkesvägledning är en vik-
tig del i det livslånga lärandet och ett stöd i en individs ständigt pågående karriärprocess.” (All-
männa råd för arbetet med studie- och yrkesvägledning s.11) 
Studie- och yrkesvägledning är en rättighet för eleven och skolan har ett viktigt och omfattande 
uppdrag att stödja eleven i att göra väl underbyggda val. Skolverket och Skolinspektionen har i 
olika rapporter lyft fram att studie- och yrkesvägledningen behöver utvecklas. Skolan behöver 
bredda perspektivet och titta på hur arbetslivsfrågor kan integreras i utbildningen genom hela 
skoltiden. För det krävs både kunniga studie- och yrkesvägledare, engagerade pedagoger och 
skolledare som ser studie- och yrkesvägledningen som hela skolans ansvar.  
 
Styrdokument  
Skollag (2010:800) 2 kap. 29§ 
Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska ha tillgång till personal med så-
dan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverk-
samhet kan tillgodoses. Även den som avser att påbörja en utbildning ska ha tillgång till vägled-
ning. 
 
Läroplan för förskolan 1998/ reviderad 2010 (Lpfö 98/2010), utdrag från kap 1 och kap 2 

1. Förskolans värdegrund och uppdrag 

Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändigt i ett 
samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska 
lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma 
referensram som alla i samhället behöver. 

2.2 Utveckling och lärande 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den. För-
skolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmen 2011 (Lgr 11) utdrag från 
kap 2 
 
2.2 Kunskaper 
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola: 

● kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning. 

2.6 Skolan och omvärlden 
Skolans mål är att varje elev: 

● kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden, 
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● har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv och 

● har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder. 

 

Läroplan för gymnasieskolan 2011 (GY11)  utdrag från kap 2 
 
2.4 Utbildningsval – arbete och samhällsliv 

Gymnasieskolan ska nära samverka med de obligatoriska skolformerna, arbetslivet, universite-
ten och högskolorna samt med samhället i övrigt.  

Detta krävs för att eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet och få underlag för val av kurser 
inom utbildningen och för vidare studier eller yrkesverksamhet. Det är särskilt viktigt att skolan 
samarbetar med arbetslivet om yrkesutbildningen. 

Genom att arbetslivet fortlöpande förändras när det gäller behovet av kompetens och rekryte-
ring av arbetskraft inom olika områden har studie- och yrkesvägledning i vid mening stor bety-
delse.  

Universitet och högskolor, arbetsförmedlingar, näringsliv samt arbetsmarknadens parter och 
branschorganisationer har därför viktiga roller i informationen till skolan och eleverna. 

 

Läroplan för vuxenutbildningen 2012 ( Lvux12)  utdrag från kap 2  
 
2.2 Utbildningsval – arbete och samhällsliv 

En elev i vuxenutbildningen kan ha behov av att kombinera studier i flera av 
de skolformer som ingår i vuxenutbildningen. Det förutsätter att det finns en 
nära samverkan mellan de olika skolformerna. 
 
Vuxenutbildningen ska även samverka med verksamheter som hör till arbetslivet,  
yrkeshögskolan, folkhögskola och universitet och högskola samt med samhället i övrigt.  
 
Detta krävs för att eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet samt underlag för val av kurser 
inom utbildningen och för vidare studier eller yrkesverksamhet. 
Genom att arbetslivet fortlöpande förändras när det gäller behov av kompetens och rekrytering 
av arbetskraft inom olika områden har studie- och yrkesvägledning i vid mening stor betydelse 
för eleven.  
 
Det är särskilt viktigt att vuxenutbildningen samarbetar med arbetslivet när det gäller yrkesut-
bildning. 
 
Ansvarsfördelning enligt styrdokument 

Riktlinjer enligt Lpfö- 98/2010 

Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen  

- upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker. 

- ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenhet-

er och kunskaper 
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Riktlinjer enligt Lgr 11 

Alla som arbetar i skolan ska: 

● verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verk-

samheter utanför skolan som kan berika den som en lärandemiljö 

● bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av kön, sociala eller kulturell 

bakgrund 

Läraren ska: 

● bidra med underlag för varje elevs val av fortsatt utbildning 

● medverka till att utveckla kontakter med mottagande skolor samt organisationer, företag 

och andra som kan bidra till att berika skolans verksamhet och förankra den i det omgi-

vande samhället 

Studie- och yrkesvägledaren, eller den personal som fullgör motsvarande uppgifter, ska: 

● informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och yrkesinriktningen 

och särskilt uppmärksamma möjligheterna för elever med funktionshinder 

● vara till stöd för den övriga personalens studie- och yrkesorienterande insatser 

2.8 Rektors ansvar: 
 
Samverkan med skolor och arbetslivet utanför skolan utvecklas så att eleverna får konkreta er-
farenheter av betydelse för deras val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning, 
den studie- och yrkesorienterande verksamheten organiseras så att eleverna får vägledning in-
för de olika val som skolan erbjuder och inför fortsatt utbildning 
 
Riktlinjer enligt GY11 

Personalen ska, efter en av rektorn gjord arbetsfördelning:  

 
● bidra med underlag för elevernas val av utbildning och yrke 

●  informera och vägleda eleverna inför deras val av kurser, fortsatt utbildning och yrkes-

verksamhet och motverka sådana begränsningar i valet som grundar sig på föreställ-

ningar om kön och på social eller kulturell bakgrund 

● i informationen och vägledningen utnyttja de kunskaper som finns hos eleverna, hos sko-

lans personal och i samhället utanför skolan 

●  i undervisningen utnyttja kunskaper och erfarenheter från arbets- och samhällsliv som 

eleverna har eller skaffar sig under utbildningens gång 

●  utveckla kontakter med universitet och högskolor samt med handledare och andra inom 

arbetslivet som kan bidra till att målen för utbildningen nås 

● i utbildningen utnyttja kontakter med det omgivande samhället och dess arbets-, för-

enings- och kulturliv 

● bidra till att presumtiva elever får information om skolans utbildningar 
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Riktlinjer enligt Lvux12 

Personalen ska, efter en av rektorn gjord arbetsfördelning: 

●  bidra med underlag för elevernas val av utbildning och yrke 

●  informera och vägleda eleverna inför deras val av kurser, vidare utbildning och yrkes-

verksamhet samt motverka sådana begränsningar av valet som grundar sig på föreställ-

ningar om kön och på social eller kulturell bakgrund 

● i informationen och vägledningen utnyttja och ta till vara de kunskaper som finns hos 

eleverna och verksamhetens personal samt i samhället 

●  i undervisningen utnyttja kunskaper och erfarenheter från arbets- och samhällsliv som 

eleverna redan har eller skaffar sig under utbildningens gång 

● utveckla kontakter med universitet och högskolor samt med handledare och andra inom 

arbetslivet som kan bidra till att målen för utbildningen nås 

●  i utbildningen nyttja kontakter med det omgivande samhället och dess arbets-, för-

enings- och kulturliv, och bidra till att presumtiva elever får information om olika utbild-

ningsmöjligheter 

 

2.4 Rektorns ansvar 

Det pedagogiska arbetet ska ledas och samordnas av en rektor. Rektorn ansvarar 
för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen i förhållande 
till de nationella målen. Som pedagogisk ledare för vuxenutbildning och som 
chef för lärarna och övrig personal i verksamheten har rektorn ansvar för verksamhetens 
resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att:  
 

●  utbildningen organiseras så att den så långt möjligt anpassas efter elevernas önskemål 

och val av kurser 

●  lärarna anpassar undervisningens upplägg, innehåll och arbetsformer efter elevernas 

skiftande behov och förutsättningar 

● verksamhetens arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas 

● utbildningen utformas så att eleverna, för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, 

får tillgång till handledning och läromedel av god kvalitet samt andra lärverktyg för en 

tidsenlig utbildning, bl.a. bibliotek, datorer och andra tekniska hjälpmedel 

●  utbildningen utformas så att elever som är i behov av stöd får det 

● eleverna får information inför utbildningens början, en väl utformad introduktion i ut-

bildningen samt stöd när det gäller att formulera mål för sina studier 

●  verksamhetens personal i samverkan med eleven upprättar en individuell studieplan för 

eleven och reviderar den vid behov 

●  lärare, studie- och yrkesvägledare och annan personal får möjligheter till den kompe-

tensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter 

● samverkan mellan lärare i olika kurser kommer till stånd så att eleven får ett samman-

hang i sina studier 

●  samverkan med universiteten och högskolorna och arbetslivet utvecklas så att eleverna 

får en kvalitativt god utbildning samt en förberedelse för yrkesverksamhet och vidare 

utbildning 

●  studie- och yrkesvägledningen organiseras så att eleverna får information om och väg-

ledning inför de olika val som vuxenutbildningen erbjuder samt inför val av framtida ut-

bildning och yrke 
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● stimulera till internationella kontakter, samverkan och utbyten i utbildningen 

● skolpersonalen får kännedom om de internationella överenskommelser som Sverige har 

förbundit sig att beakta i utbildningen 

● vårdnadshavare, i förekommande fall, får insyn i elevens skolgång 

●  arbete med ett kunskapsområde som omfattar flera ämnen bedrivs så att eleven får en 

helhetsbild av området 

Målsättning med studie- och yrkesvägledning 

Förskolan 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den. 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga 

Arbetslaget i förskolans ansvarar för att: 

● Lyssna in och utmana barnens tankar och frågor kring olika yrken utifrån ett normkrea-

tivt förhållningssätt. 

● Skapa nyfikenhet och insikt kring olika yrken genom att tydliggöra dem i vardagen. Detta 

sker både spontant och planerat genom t.ex. samtal, böcker, rekvisita och temaarbete. 

Grundskola 1-3 samt förskoleklass och fritidshem 

Skolans mål är att varje elev: 

● Får kunskap om sig själv 

● Tränar förmågan att göra olika val 

● Känner till olika yrken i sitt närområde 

Grundskola 4-6 samt fritidshem 

Skolans mål är att varje elev: 

● Får kunskap om sig själv 

● Utvecklar sin förmåga att göra olika val och ta ställning 

● Får kännedom om olika yrken i sin omvärld 

● Har kännedom om möjligheter till olika utbildningar 

Grundskola 7-9 

Skolans mål är att varje elev: 

● Får kunskap om sig själv 

● Känner till och har förmågan att kritiskt granska olika valalternativ inom utbildning och 

yrken 

● Kan göra väl ett väl grundat val till gymnasiet där eleven är medveten om valets konse-

kvenser för fortsatt utbildning och yrkesval 
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● Utvecklar sin förmåga att väga samman personliga faktorer med valalternativen 

● Har lärt sig att fatta beslut och genomföra dem 

Gymnasieskolan 

Skolans mål är att varje elev: 

● utvecklar sin självkännedom och förmåga till studieplanering, 

● medvetet kan ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning på grundval av samlade 

erfarenheter och kunskaper, 

● ökar sin förmåga att analysera olika valmöjligheter och bedöma vilka konsekvenser 

dessa kan ha, 

● har kännedom om arbetslivets villkor, särskilt inom sitt studieområde, samt om möjlig-

heter till fortsatt utbildning, praktik och arbete i Sverige och andra länder, och 

● är medveten om att alla yrkesområden förändras i takt med teknisk utveckling, föränd-

ringar i samhälls- och yrkesliv samt ökad internationell samverkan och därmed förstår 

behovet av personlig utveckling i yrket. 

Vuxenutbildningen 

Skolans mål är att varje elev: 

● får information om arbetslivets aktuella och förväntade kompetensbehov 

● ges möjlighet att få sina kunskaper och kompetenser validerade 

● utvecklar sin självkännedom och förmåga till studieplanering 

● medvetet kan ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning på grundval av samlade 

erfarenheter och kunskaper 

● ökar sin förmåga att analysera olika valmöjligheter och bedöma vilka konsekvenser 

dessa kan få 

●  har kännedom om arbetslivets och arbetsmarknadens villkor när det gäller bl.a. arbets-

rätt och arbetsmiljö generellt och om möjligt, inom sin studieinriktning 

●  har kännedom om möjligheter till vidare utbildning, praktik och arbete i Sverige och 

andra länder, och är medveten om att alla yrkesområden förändras i takt med teknisk 

utveckling, förändringar i samhälls- och arbetsliv samt ökad internationell samverkan 

och därmed förstår behovet av personlig utveckling i yrket 
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BILAGA 

Aktiviteter för att nå målsättningen med Studie- och yrkesvägledning i Båstad kommun 

All verksamhet utgår från skollag och läroplan samt Skolverkets allmänna råd. Nedan ges exem-
pel på aktiviteter som kan stödja eleven i den ordinarie undervisningen,  

Förskola 

Miljö och material som t.ex. rekvisita, litteratur och digitala verktyg som stimulerar och ger för-
utsättningar för samtal och till olika yrkeslekar. 

I temaarbete uppmärksammas yrken och olika yrkeskategorier bjuds in och besöks utifrån bar-
nens intressen och frågeställningar. 

I vardagen möter barnen olika yrkesgrupper som intresserar och uppmärksammas. 

Grundskola 

Årskurs 1-3 samt förskoleklass och fritidshem 

● Självporträtt 

● Presentera sig själv 

● Värderingsövningar 

● Tema Bjäre, yrken och samhällsfunktioner, samt yrken förr & nu 

● Lek och övningar som syftar till att samtala om olika yrken 

● Studiebesök 

● Tänka & drömma om framtiden, rita och skriva om drömyrket            

Årskurs 4-6 samt fritidshem 

● Självporträtt 

● Presentera sig själv 

● Värderingsövningar 

● Prata kring alla yrken i de arbetsområden vi tar upp samt om yrkens utveckling 

● Besök av förälder och/eller annan yrkesverksam 

● Studiebesök 

● Tänka & drömma om framtiden, skriva & rita om drömyrket 

● Besök av studie- och yrkesvägledare 

Årskurs 7-9 

● Koppla alla ämnen till yrkeslivet 

● Ergonomi 
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● Arbetsmarknadstema i samarbete med det lokala näringslivet 

● CV, jobbansökan och öva anställningsintervju 

● LUNE, Naturvetenskapsshower på Lunds universitet 

● Andra aktiviteter t.ex. Framtidståget, På Väg, Arbetsförmedlingen och andra inspirations-

föreläsningar 

● Andra aktiviteter t.ex. Yrkescafé/Speeddating med olika yrkesroller 

● Prao. En vecka på vårterminen i åk 8 och en vecka på höstterminen i åk 9. 

● Studiebesök 

● Gymnasiemässa årskurs 8 och årskurs 9 

● Gymnasieinformation samt information om det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) av 

Akademi Båstad Gymnasiums rektor för elever och föräldrar åk 8 och 9 

● Besök på Akademi Båstad Gymnasium 

● Enskilda vägledningssamtal i åk 9 

● Skugga en elev/ett program på gymnasieskolor 

● Kompensatoriska vägledningsinsatser 

Gymnasieskola 

IM-programmet 

● Individuell studieplanering 

● Eleverna erbjuds individuell vägledning 

● Eleverna får fortlöpande information om gymnasieskolan – och/eller i grupp samt erbjuds 

och uppmanas att besöka gymnasiemässan och öppet hus på gymnasieskolor. 

● Eleverna erbjuds studiebesök/praktik på arbetsplatser 

● Eleverna får möjlighet till studiebesök på gymnasieskolor/folkhögskolor samt information 

om vuxenutbildning och övriga utbildningsalternativ. 

● Eleverna erbjuds information om och träning i att söka arbete. 

● SYV ger riktad information om Arbetsförmedlingens verksamhet och deltar i överläm-

nande till AF. 

Nationella program 
 

● Individuell studieplanering 

● Studiebesök, arbetsplatsbesök och yrkesintervjuer 

● Företrädare för olika yrken, branscher och fackliga organisationer bjuds in 

70

70



 

 

 

10 (11) 

● Studie- och yrkesvägledning genomförs klassvis, gruppvis och individuellt 

● Lärare och SYV deltar aktivt i programrådets arbete 

● Information om arbete och studier utomlands 

● UF erbjuds 

● Besök på utbildningsmässor 

● Gymnasieprojekt visas på särskild anordnad mässa 

● Information från olika myndigheter t ex arbetsförmedlingen, försäkringskassan 

● Information och vägledning om studier vid universitet/högskola/yrkeshögskola och andra 

utbildningar 

● APL på yrkesprogram 

● Gemensamma temaveckor gymnasiet/vuxenutbildningen 

● Anordnande av yrkesutbildningsmässor och jobbsökarmässor i samverkan med familjen 

Helsingborg, AF och AME 

Vuxenutbildningen 

● Individuell studieplanering 

● Studiebesök och arbetsplatsbesök  

● Individuella Studie- och yrkesvägledningssamtal  

● Information från fackliga organisationer, Arbetsförmedling, Försäkringskassan m.fl. 

● Information och vägledning (individuellt eller i grupp) om studier inom vuxenutbildning, 

universitet/högskola/yrkeshögskola och andra utbildningar för boende i Båstads kommun 

med avsikt att börja studera. 

● Kontakter med arbetsförmedling och integrationsenhet 

● Anordnande av yrkesutbildningsmässor och jobbsökarmässor i samverkan med familjen 

Helsingborg, AF och AME 

● Gemensamma temaveckor gymnasiet/vuxenutbildningen 

● Praktik för studerande inom yrkesprogram 

SFI 
 

● Eleverna erbjuds individuell studie- och yrkesvägledning 

● Eleverna erbjuds information om det svenska skolsystemet, arbetsmarknad, studiefinan-

siering m.m. 

● Språkpraktik 
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● Eleverna får möjlighet att göra studiebesök på arbetsplatser med anknytning till under-

visningen. Språk/yrkespraktik anordnas. 

● Studie- och yrkesorientering ingår som en naturlig del i undervisningen via val av arbets-

material, information om olika samhällsföreteelser m.m. och får ett ökat fokus vid tema-

veckor. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Utbildningsnämnden 2017-01-10 3 av6 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

UN §5 Dnr UN 000666/2016 - 600 

Samverkan med Laholms kommun om grundskola F-9 

Beskrivning av ärendet I det nya bostadsområdet vid Båstads station byggs det både i Båstads kommun 
och I Laholms kommun. Kommande inflyttning prognosticerar att det blir ett 
behov av grundskoleplatser. Detta behov identifieras I båda kommunerna 
varför tanken om en gemensam grundskola F-9 tagit form. Möten mellan 
politiska företrädare från båda kommunerna har genomförts. Vid mötet 2016-
07-12 fick skolcheferna i uppdrag att ta fram ett Letter of intent beträffande 
grundskolesamarbete. Då grundskolan är reglerad enligt Jag var det dessutom 
viktigt att ta reda på vilka samverkansmöjligheter som skulle kunna tillämpas 
kring en gemensam grundskola. Skoljuristen i Laholms kommun kunde se en 
framkomlig och lagenlig väg för ett sådant samarbete - dvs upprättandet av ett 
sanwerkansavtal kommuner emellan. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

~ 

Presentationen av detta samt av förslaget till Letter of intent presenterades för 
båda kommunledningarna 2016-10-10. Sedan dess har det i grunden inte hänt 
något kring ytterligare planering av en gemensam grundskola men för att 
komma vidare med planeringen av grundskoleplatser i området måste en 
färdväg utstakas. Första steget är därför att komma överens om ett letter of 
intent som förvaltningen kan arbeta utifrån för att påbörja det praktiska 
arbetet. Det kommer dock flera dokument under planeringsfasen vilka också 
måste godkännas i båda kommunerna. 

Tjänsteskrivelse från skolchef Birgitte Dahlin daterad 2017-01-03 
Letter of intent gällande samverkan med Laholms kommun om grundskola F-9, 
2016-12-19 

Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Fastställa Letter of intent gällande grundskoleplatser i Hemmeslövsområdet. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

fusterandes signaturer Utdral!sbestvrkande 

~ 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2017-01-03 
Handläggare: Birgitte Dahlin 
Dnr: UN 000666/2016 - 600 
Till: Kommunstyrelsen 

Beslutet skall expedieras till: 
Grundskolans rektorer 
Teknik & service 

Bilagor til I tjänsteskrivelsen: 
Letter of intent 

Samråd har skett med: 
Skolchef Per Jangen, Laholms kommun 

Tjänsteskrivelse 

Samverkan med Laholms kommun om grundskola F-9 

Sammanfattning av ärendet 

1 (1) 

I det nya bostadsområdet vid Båstads station byggs det både i Båstads kommun och i Laholms 
kommun. Kommande inflyttning prognosticerar att det blir ett behov av grundskoleplatser. 
Detta behov identifieras i båda kommunerna varför tanken om en gemensam grundskola F-9 
tagit form. Möten mellan politiska företrädare från båda kommunerna har genomförts. Vid 
mötet 2016-07-12 fick skolcheferna i uppdrag att ta fram ett Letter of intend beträffande 
grundskolesamarbete. Då grundskolan är reglerad enligt lag var det dessutom viktigt att ta 
reda på vilka samverkansmöjligheter som skulle kunna tillämpas kring en gemensam grund
skola. Skoljuristen i Laholms kommun kunde se en framkomlig och lagenlig väg för ett sådant 
samarbete - dvs upprättandet av ett samverkansavtal kommuner emellan. 
Presentationen av detta samt av förslaget till Letter of intend presenterades för båda kommun
ledningarna 2016-10-10. Sedan dess har det i grunden inte hänt något kring ytterligare plane
ring av en gemensam grundskola men för att komma vidare med planeringen av grundskole
platser i området måste en färdväg utstakas. Första steget är därför att komma överens om ett 
letter of intend som förvaltningen kan arbeta utifrån för att påbörja det praktiska arbetet. Det 
kommer dock flera dokument under planeringsfasen vilka också måste godkännas i båda 
kommunerna. 

Aktuellt 
Förslag till Letter of intend föreligger och bör fastställes för att komma vidare med planerings
arbetet för grundskoleplatser i de nya bostadsområden i Hemmeslöv och Allarp. 

Övervägande/framtid 
Ur ett både praktiskt och ekonomiskt perspektiv är det positivt med en långsiktig samverkan 
över kommungränserna. 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta: 
1. Fastställa Letter of intent gällande grundskoleplatser i Hemmeslövsområdet. 

Birgitte Dahlin 
Skolchef 
Barn &skola 
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2016-12-19 
 
Letter of intent! 

 
 
Grundskola – gemensamt för Båstad och Laholms kommuner. 
 
 

Bakgrund 
De nya områden – Allarp, Tuvelyckan och Heden ligger så pass nära varandra att kommande 
kommuninvånare knappast kan se var kommungränsen finns. Förväntningar på en god kommu-
nal service finns – oavsett i vilken komman man bor.  
 

Parternas avsikt 
Prognoserna för de två kommunerna visar tydligt på en inflyttning som kommer att kräva bygg-
nation av en grundskola F-9. Elevunderlaget räcker till en gemensam grundskola med en tillräck-
lig volym för en optimal organisation och framtida kompetensförsörjning. Elevunderlaget räcker 
knappt till två grundskolor. Det kan därtill finnas många fördelar med att samarbete om en 
större investering som nybyggnation av en grundskola alltid är. Avsikten är att etabelra en ge-
mensam grundskola F-9. 
 

Parternas processbeskrivning 
Första steget är att fastställa vilken ambitionsnivå kommunerna är överens om i fråga om kvali-
tén på en gemensam grundskola. Ambitionsnivån måste vara den samma för båda kommunerna 
om en samverkan kring en gemensam grundskola ska kunna fungera i praktiken – oavsett hu-
vudman.  
Andra steget blir att ta fram ett samverkansavtal som även reglerar kostnaderna för fastigheten. 
Tredje steget är att komma överens om var den gemensamma grundskolan ska placeras.  
Fjärde steget är att bestämma vilken kommun som ska vara huvudman för grundskolan. 
Femte steget är att besluta om vem som ska bygga grundskolan. 
Sjätte steget ska belysa andra viktiga faktorer som kan påverka en ny stadsdel. Det är förhållan-
den som bibliotek, fritidsgård och andra mötesplatser. 
Sjunde steget blir att besluta om grundskolans upptagningsområde. 
 

Det praktiska arbetet 
Respektive kommun utser representanter från varje berörd verksamhet som samarbetar i enlig-
het med denna avsiktsförklaring. 
 
 
 
 
Per Jangen och Birgitte Dahlin. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Utbildningsnämnden 2017-01-10 5 av6 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

UN § 7 Dnr UN 000696/2016 - 460 20'i7 -01- 11 
~l::?. ~~>..?..$ 
...... .. $?. ..... >..:: ........ ks:J ... 

Motion - Skolbusstrafik 

Beskrivning av ärendet Socialdemokraterna inkom 2015-12-16 med en motion om att inlemma 
skolskjutsverksamheten i den övriga kollektivtrafiken och att i avvaktan på 
detta ändra skolskjutsreglementet så att syskon där både är 
skolskjutsberättigade kan åka hem tillsammans dvs syskonåkning och även 
kamratåkning. 

Underlag till beslutet 

Beslut 

Som grund för kommunens ansvar för skolskjuts i grundskolan finns primärt i 
Skollagen kap 10 § 32. Av lagen framgår det att: "Elever i grundskola med 
offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts i anslutning till elevens 
hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om en sådan skjuts 
behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller någon annan omständighet. Denna rätt gäller dock 
inte elever som väljer att på i en annan skola än den där kommunen annars 
skulle ha placerat dem ... " 
Det finns även en Förordning om skolskjutsning som bland annat definierar 
begreppet att det gäller till och från skolan. I praktiken till skolan när den 
obligatoriska skoldagen börjar och från skolan när den obligatoriska skoldagen 
slutar. 

Kommunfullmäktige beslutar om ett skolskjutsreglemente som anpassas till de 
i kommunen rådande förhållanden. 
Viktigt är att likställighetsprincipen enligt Kommunnallagen kap 2 § 2 alltid 
beaktas. I korthet går denna princip ut på att det inte är tillåtet för kommuner 
och landsting att särbehandla vissa kommunmedlemmar eller grupper av 
kommunmedlemmar på annat än objektiv grund. Om en kommun vid ett visst 
tillfälle tillhandahåller vissa tjänster är grundprincipen att kommunen senare 
bereder även andra medlemmar samma nyttigheter. När det gäller 
myndighetsutövande uppgifter kräver llkställighetsprinclpen en objektiv och 
rättvis behandling av alla kommunmedlemmar. 

Tjänsteskrivelse från skolchef Birgitte Dahlin daterad 2016-12-29 
Motion - skolbusstrafik, daterad 2015-12-01 

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Avslå motionen. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

usterancles si naturer Utdra sbes rkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2016-12-29 
Handläggare: Birgitte Dahlin 
Dnr: UN 000696/2016 - 460 
Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 
Skolskjutsansvarige 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion från Socialdemokraterna 

Samråd har skett med: 
Skolskjutsansvarige och skolexpert/utredare 

Motion - Skolbusstrafik 

Sammanfattning av ärendet 

Tjänsteskrivelse 
1 (3) 

Socialdemokraterna inkom 2015-12-16 med en motion om att inlemma skolskjutsverksamhet
en i den övriga kollektivtrafiken och att i avvaktan på detta ändra skolskjutsreglementet så att 
syskon där både är skolskjuts berättigade kan åka hem tillsammans dvs syskonåkning och även 
kamratåkning. 
Som grund för kommunens ansvar för skolskjuts i grundskolan finns primärt i Skollagen kap 
10 § 32. Av lagen framgår det att: "Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till 
kostnadsfri skolskjuts i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och 
tillbaka, om en sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, ele
vens funktionsnedsättning eller någon annan omständighet. Denna rätt gäller dock inte elever 
som väljer att på i en annan skola än den där kommunen annars skulle ha placerat dem ... " 
Det finns även en Förordning om skolskjutsning som bland annat definierar begreppet att det 
gäller till och från skolan. I praktiken till skolan när den obligatoriska skoldagen börjar och 
från skolan när den obligatoriska skoldagen slutar. 
Kommunfullmäktige beslutar om ett skolskjutsreglemente som anpassas till de i kommunen 
rådande förhållanden. 
Viktigt är att likställighetsprincipen enligt Kommunnallagen kap 2 § 2 alltid beaktas. I korthet 
går denna princip ut på att det inte är tillåtet för kommuner och landsting att särbehandla vissa 
kommunmedlemmar eller grupper av kommunmedlemmar på annat än objektiv grund. Om en 
kommun vid ett visst tillfälle tillhandahåller vissa tjänster är grundprincipen att kommunen 
senare bereder även andra medlemmar samma nyttigheter. När det gäller myndighetsutö
vande uppgifter kräver likställighetsprincipen en objektiv och rättvis behandling av alla kom
munmedlemmar. 

Bakgrund 
Skolskjutsningen i Båstads kommun utförs av flera aktörer: Skånetrafiken, upphandlad buss, 
upphandlad taxi och kommunens egna skolbussar. Bakgrunden till detta är främst vägnätets 
kondition och var eleverna bor. Skånetrafikens bussar kan helt enkelt inte åka på de mindre 
vägarna i kommunen på grund av bussarnas storlek. Därför behövs de mindre bussarna till 
stora delar av kommunen. Taxi används när det finns enstaka elever långt från skolbussarnas 
turer eller det finns elever med funktionsnedsättning, samt i vissa fall vid växelvis boende. 
Avståndet mellan elevens bostad och skolan ligger främst som grund för att få rätt till skol
skjuts. Sedan tas även hänsyn till trafikförhållanden. 
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För att eleverna kan åka med Skånetrafikens bussar krävs terminskort som kommunen till
handahåller. Övriga elever åker antingen med kommunens skolbuss eller med taxi utifrån en 
skolskjutslista som varje chaufför måste ha tillgång till. 

Aktuellt 
De fyra olika systemen för skolskjutsning ger olika förutsättningar i fall kamrater och syskon 
ska kunna åka med hem. I taxi kan det lätt vara fullt. På vissa turer med upphandlade bussar 
och i egna bussar är det vissa dagar i det närmaste fullt. På Skånetrafikens bussar krävs giltigt 
färdbevis. 
Det ska påpekas att alla skolskjutsar är under kommunens ansvar - dvs att kommunen har 
ansvar för de skolskjuts berättigade eleverna från hållplatsen där eleverna går på och av fordo
nen. 
När det gäller kamratåkning har de olika chaufförerna och aktuell skola ansvar för att veta 
vilka elever som finns ombord på fordonet. Detta är av stor vikt i fall det skulle ske en olycka. 
Det föreligger en betydande organisatorisk svårighet att säkerställa vilka elever som finns med 
om även kamrater får åka. Frågan är om tiden för skolturerna räcker till eller skoltiderna 
måste ändras för få tid till detta nya uppdrag. Det finns även en arbetsmiljöaspekt för chauffö
rerna när ett sådant ansvar ska läggas på dem. Det kommer att bli gränsdragningsfrågor och 
tidsödande diskussioner när platserna inte räcker till. Vilken kamrat ska stanna kvar? Även om 
detta löses så att ingen får kompisåka när platserna inte räcker till, finns en uppenbarlig risk 
att de yngre och svagare eleverna avstår att kompisåka för att äldre och mer dominanta elever 
ska kunna åka med. Vems ansvar är det att informera föräldrarna att deras barn inte åker hem 
till en kamrat? 
Kommunen tecknar en försäkring som gäller under skoldagen - på verksamhetstid. För elever 
utan rätt till skolskjuts, gäller försäkringen från det att eleven kommer till skolan till dess att 
elever lämnar skolan. Om en elev som inte är skolskjutsberättigad ska åka till en kamrat, eller 
om en elev är skolskjuts berättigad men slutar skoldagen med fritids och sedan åker med skol
skjuts hem gäller inte kommunens försäkring. Den trafikförsäkring som gäller alla ombord på 
skolbussen är inte lika omfattande. 

Övervägande/framtid 
Om syskon- och kamratåkning tillåts finns det risk för att trycket ökar mot skolskjutsen inte 
bara för att elever väljer att åka till kompisar utan också för att de elever som precis bor precis 
innanför gränsen för att få skolskjuts nyttjar möjligheten att komma hem. Detta är erfarenhet
er från andra kommuner som tillåter kamratåkning. 
Den likabehandlingsplan som varje skola har, gäller för skolskjutsberättigade elever under 
tiden i skolskjutsen, men gäller inte på fritiden för övriga elever som nyttjar kompisskjuts eller 
syskonåkning. Vid konflikter som lätt uppstår under skolskjutsning gäller olika regelsystem för 
olika elever, vilket för busschauffören och andra elever blir oförståeligt och ohållbart. 
Om kamrater och syskon som varit på fritids ska tillåtas att åka hem med skolskjutsarna måste 
organisationen utökas. Det måste upphandlas buss och taxi. Kommunens skolbussar kommer 
inte att räcka till. Kommunen måste göras ännu flera tillköp från Skånetrafiken. Kommunen 
måste köpa flera terminskort. Om syskon på fritids och kamrater ska tillåtas att åka hem med 
skolskjutsarna måste kommunens elevförsäkring förändras så att försäkringen även gäller på 
elevernas fritid. Nuvarande budget för skolskjuts räcker inte till detta. 
Då hänsyn måste tas till Kommunallagen kap 2 § 2 behöver övriga fritidselever ges samma rätt 
till skolskjuts, även om de inte råkar ha syskon som har rätt till skolskjuts. 
En ändring av reglementet för att tillgodose skjutsning av kamrater och syskonåkning kommer 
att innebära ökade och omfattande kostnader. Utifrån Kommunallagen kap 2 § 2 kommer inte 
kostnaderna stanna enbart vid kompis- och syskonåkning utan också av alla skolskjuts berätti
gade fritids barn som inte har syskon att åka hem med. Nuvarande rambudget för Barn & skola 
klarar inte ökade kostnader utan att medel tillförs som täcker dessa. 
Tanken att inlemma skolskjutsningen i den övriga kollektivtrafiken är mycket god och kan på 
sikt öka tillgången på kollektivtrafik i hela kommunen. Samtidigt är det så att merparten av 
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vägarna i kommunen inte kan trafikeras av Skånetrafiken varför det även i framtiden måste 
användas olika fordonsslag. 
Det ska tilläggas att tjänstepersoner inom kommunen i flera år har försökt att få Skånetrafiken 
att ta ansvar för skolskjutsningen. Skånetrafiken har inte visat intresse för att medverka till en 
lösning av detta. Om det från kommunens sida ska arbetas aktivt med denna fråga måste re
surser avsättas så att ett gediget arbete kan genomföras. Parallellt med ett sådant arbete måste 
även kommunens skolskjutsreglemente ses över och anpassas till nya förutsättningar när 
dessa är fastställda. 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att: 

1. Avslå motionen. 

Birgitte Dahlin 
Skolchef 
Barn &skola 
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·Q~· e socialdemokraterna 

Motion - skolbusstrafik 

BÅSTADS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

~ 2015 -12- 0 1 
Dnr .. S~ ... ~~ ... $..~ ~ 
~S;.\$. -: .. ~.{.;.S>. ..... 

Enligt kommunens skolskjutsreglemente kan endast barn som har rätt till skolskjuts åka med i kom
munens skolbussar och då i samband med skoldagens början eller slut. 

När det finns flera barn i familjen är det vanligt att det yngsta barnet slutar tidigast och då går till fri
tidsverksamheten. När sen det äldre barnet slutar skoldagen vill föräldrarna att det äldre barnet ska 
hämta det yngre barnet på fritids och att barnen sen ska åka hem tillsammans i skolbussen. Proble
met är då att det yngre barnet ej kan åka med bussen då man endast kan åka med skolskjutsen i an
slutning till skoldagens slut och ej efter att man tillbringat någon timme på fritids. 

Under höstterminen i år har barn och föräldrar som bor utanför kommunens tätorter också upplevt 
det som ett problem att kamrater till barnen inte kan åka med i skolskjutsarna om kamraten ej är be
rättigad till skolskjuts. 

För att komma tillrätta med dess olägenheter för föräldrarna och dessutom minska bilberoendet i 
kommunen vill Socialdemokraterna 

Att man så snart det är möjligt inlemma skolskjutsverksamheten i den övriga kollektivtrafiken så 
att alla mot avgift kan nyttja skolbussarna. 

Att man i avvaktan på detta ändrar skolskjutsreglementet så att syskon där båda är skolskjutsbe
rättigade kan åka hem tillsammans även om ett av barnen mellanlandat på fritids. 
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[/~ ] BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Utbildningsnämnden 2016-12-13 

UN § 131 Dnr UN 000664/2016 - 460 

Motion - Skolskjutsar och kamrater 

7av13 

BÅSTADS l<OMMUN 
Kommunstyrelsen 

2016 -12- 2 1 
\. . ~ 

onr':/:~?. .. s;f;~?':::s~ 
.~9.S\rr. .::: .5 .. ~~·· · ····· 

Beskrivning av ärendet Centerpartiet inkom 2016-03-22 med en motion om skolskjutser och kamrater. 

Underlag till beslutet 

Förvaltningens fö rslag 

Föredragande 

Ajournering 

Yrkanden 

I motionen yrkar Centerpartiet att 1) Att skolskjutsar under kommunens 
ansvar, om möjligt, tillåter kamrater resa med skolskjutsar och 2) Att 
reglementet förändras, om så behövs, för att möjliggöra detta. 

Som grund för kommunens ansvar för skolskjuts i grundskolan finns primärt i 
Skollagen kap 10 § 32. Av lagen framgår det att: "Elever i grundskola med 
offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts i anslutning till elevens 
hem till den plats där utbi ldningen bedrivs och tillbaka, om en sådan skjuts 
behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller någon annan omständighet. Denna rätt gäller dock 
inte elever som väljer att på i en annan skola än den där kommunen annars 
skulle ha placerat dem ... ". Det finns även en Förordning om skolskjutsning som 
bland annat definierar begreppet att det gäller till och från skolan. I praktiken 
till skolan när den obligatoriska skoldagen börjar och från skolan när den 
obligatoriska skoldagen slutar. Kommunfullmäktige beslutar om ett 
skolskjutsreglemente som anpassas till de i kommunen rådande förhållanden. 

Dessutom måste likställighetsprincipen enligt Kommunnallagen kap 2 § 2 alltid 
beaktas. I korthet går denna princip ut på att det inte är tillåtet för kommuner 
och landsting att särbehandla vissa kommunmedlemmar eller grupper av 
kommunmedlemmar på annat än objektiv grund. Om en kommun vid ett visst 
tillfälle tillhandahåller vissa tjänster är grundprincipen att kommunen senare 
bereder även andra medlemmar samma nyttigheter. När det gäller 
myndighetsutövande uppgifter kräver likställighetsprincipen en objektiv och 
rättvis behandling av alla kommunmedlemmar. 

Motionen från Centerpartiet. 

Avslå motionen. 

Skolchef Birgitte Dahlin. 

Sammanträdet ajourneras. 

Liberalerna, centerpartiet och socialdemokraterna yrkar på återremiss och att 
uppdra till förvaltningen att på försök införa kompisåkning kopplat till Västra 
Kamps skola. Se skriftligt yrkande på sidan 11. 

Ordförande Helena Stridh (BP) yrkar på a tt ärendet ska beslutas på dagens 
sammanträde. 

Ordförande Hel ena Stridh (BP y rkar bifall till förvaltningens forsla . 
juste rnnd es s ignaturer Utdra sbes •rkancl e 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Utbildningsnämnden 

Propositionsordning 1 

Omröstningsresultat 

Propositionsordning 2 

Beslut 

Reservation 

2016-12-13 8av13 

Ordförande Helena Stridh ställer proposition på liberalerna, centerpartiet och 
socialdemokraternas yrkande och Helena Stridhs (BP) yrkande och finner bifall 
för Helena Stridhs (BP) yrkande. 

Omröstning begärs. Utbildningsnämnden beslutar anta följande beslutsgång: 
ja-röst för Helena Stridhs (BP) yrkande. 
Nej-röst för liberalerna, centerpartiet och socialdemokraternas yrkande. 

Omröstningen faller ut med 5 ja-röster och 4 nej-röster enligt följande: 

Ledamot Ja Nej Avstår från att rösta 

Marie-Louise Nilsson (BP) X 

Ingrid Zäther (S) X 

Adem Qerimaj (S) X 

Stefan Olsson (C) X 

Susanne )ung (M) X 

Mats Lundberg (L) X 

Kerstin Johansson (BP) X 

Linda Ivarsson (M) X 

Helena Stridh (BP) X 

Utbildningsnärnnden beslutar att ärendet ska beslutas på dagens sammanträde. 

Ordförande Helena Stridh ställer proposition på eget yrkande och finner bifall 
för detsamma. 

Utbildningsnänmden föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Avslå motionen. 

Mats Lundberg (L) reserverar sig mot beslutet. 

Justerand es signaturer Utdragsbes tyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2016-12-02 
Handläggare: Birgitte Dahlin 
Dnr: UN 000664/2016 - 460 
Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet skall expedieras till: 
Sko lskj u tsansvarige 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motionen från Centerpartiet 

Samråd har skett med: 
Skolskjutsansvarige 

Tjänsteskrivelse 

Motion - Skolskjutsar och kamrater KS 000428/ 2016-460 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

Centerpartiet inkom 2016-03-22 med en motion om skolskjutser och kamrater. 1 motionen 
yrkar Centerpartiet att 1) Att skolskjutsar under kommunens ansvar, om möjligt, tillåter kam
rater resa med skolskjutsar och 2) Att reglementet förändras, om så behövs, för att möjliggöra 
detta. 
Som grund för kommunens ansvar för skolskjuts i grundskolan finns primärt i Skollagen kap 
10 § 32. Av lagen framgår det att: "Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till 
kostnadsfri skolskjuts i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och 
tillbaka, om en sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, ele
vens funktionsnedsättning eller någon annan omständighet. Denna rätt gäller dock inte elever 
som väljer att på i en annan skola än den där kommunen annars skulle ha placerat dem .. . " 
Det finns även en Förordning om skolskjutsning som bland annat definierar begreppet att det 
gäller till och från skolan. I praktiken till skolan när den obligatoriska skoldagen börjar och 
från skolan när den obligatoriska skoldagen slutar. 
Kommunfullmäktige beslutar om ett skolskjutsreglemente som anpassas till de i kommunen 
rådande förhållanden. 
Dessutom måste likställighetsprincipen enligt Kommunnallagen kap 2 § 2 alltid beaktas. I 
korthet går denna princip ut på att det inte är tillåtet för kommuner och landsting att särbe
handla vissa kommunmedlemmar eller grupper av kommunmedlemmar på annat än objektiv 
grund. Om en kommun vid ett visst tillfälle tillhandahåller vissa tjänster är grundprincipen att 
kommunen senare bereder även andra medlemmar samma nyttigheter. När det gäller myndig
hetsutövande uppgifter kräver likställighetsprincipen en objektiv och rättvis behandling av alla 
kommunmedlemmar. 

Bakgrund 
Skolskjutsningen i Båstads kommun utförs av flera aktörer: Skånetrafiken, upphandlad buss, 
upphandlad taxi och kommunens egna skolbussar. Bakgrunden till detta är främst vägnätets 
kondition och var eleverna bor. Skånetrafikens bussar kan helt enkelt inte åka på de mindre 
vägarna i kommunen på grund av bussarnas storlek. Därför behövs de mindre bussarna till 
stora delar av kommunen. Taxi används när det finns enstaka elever långt från skolbussarnas 
turer eller det finns elever med funktionsnedsättning. 
Avståndet mellan elevens bostad och skolan ligger främst som grund för att få rätt till gratis 
skolskjuts. Sedan tas även hänsyn till trafikförhållanden. 
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För att eleverna kan åka med Skånetrafikens bussar krävs terminskort som kommunen till
handahåller. Övriga elever åker antingen med kommunens skolbuss eller med taxi utifrån en 
skolskjutslista som varje chaufför måste ha tillgång till. 

Aktuellt 
De fyra olika systemen för skolskjutsning ger olika förutsättningar i fall kamrater ska kunna 
åka med hem. I taxi kan det lätt vara fullt. På vissa turer med upphandlade bussar och i egna 
bussar är det vissa dagar i det närmaste fullt. På Skånetrafikens bussar krävs giltigt färdbevis. 
Motionen använder begreppet 'skolskjuts under kommunens ansvar'. Det ska påpekas att alla 
skolskjutsar är under kommunens ansvar - dvs att kommunen har ansvar för de skolskjuts be
rättigade eleverna från och till hållplatsen där eleverna går på och av fordonen. 
De olika chaufförerna har ansvar för att veta vilka elever som finns ombord på fordonet. Detta 
är av stor vikt i fall det skulle ske en olycka. Det föreligger en betydande organisatorisk svårig
het att säkerställa vilka elever som finns med om även kamrater får åka. Frågan är om tiden för 
skolturerna räcker till eller skoltiderna måste ändras för få tid till detta nya uppdrag. 
Det finns även en arbetsmiljöaspekt för chaufförerna när ett sådant ansvar ska läggas på dem. 
Det kommer att bli gränsdragningsfrågor och tidsödande diskussioner när platserna inte räck
er till. Vilken kamrat ska stanna kvar? Vem informerar föräldrarna att barnet inte åker hem till 
en kamrat? 
Kommunen tecknar en försäkring som gäller under skoldagen - på verksamhetstid. För elever 
utan rätt till skolskjuts gäller försäkringen från det att eleven kommer till skolan till dess att 
elever lämnar skolan. Om en elev som inte är skolskjuts berättigad ska åka med skolskjuts hem 
till en kamrat gäller inte kommunens försäkring. 

Övervägande/framtid 
Om kamrater ska tillåtas att åka hem med skolskjutsarna måste organisationen utökas. Det 
måste upphandlas buss och taxi. Kommunens skolbussar kommer inte att räcka till. Kommu
nen måste görs ännu flera tillköp från Skånetrafiken. Kommunen måste köpa flera terminskort. 
Om kamrater ska tillåtas att åka hem med skolskjutsarna måste kommunens elevförsäkring 
förändras så att försäkringen även gäller på elevernas fritid. Nuvarande budget för skolskjuts 
räcker inte till detta. 
En ändring av reglementet för att tillgodose skjutsning av kamrater kommer att innebära 
ökade kostnader. Nuvarande rambudget för Barn & skola klarar inte ökade kostnader utan ett 
tillföras medel som täcker dessa. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 

1. Avslå motionen 

Birgitte Dahlin 
Skolchef 
Barn & skola 
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CENTERPARTIET 

BÅSTAD 

Motion 

BÅSTADS KOMMUN 

~016 -03- 2 2 
~ .. ~S ... ~~>:J~~ ~ 
...... ~ ... . \o.:-.. ~. ~.~ .. 

Skolskjutsar och kamrater 

Centerpartiet är allvarligt oroade över att skolskjutsarna inte tillåter att 
kompisar får åka med på bussarna. 

Skolan, har till uppgift att ge lärdom och skapa förutsättningar för att söka 
lärdom. I detta uppdrag ingår social träning. Här ingår att träffa kamrater 
och skapa ett socialt nätverk och genom gemensamma aktiviteter lära sig 
förstå andra människor och indirekt träna samarbete. 
Centerpartiet ser det som en naturlig förutsättning att elever kan ta 
kamrater med sig i skolskjutsen. 

Det kan inte vara en försäkringsfråga på annat sätt än möjligen prisfråga. 
Kanske krävs en ny upphandling. 

Centerpartiet yrkar 
Att skolskjutsar under kommunens ansvar, om möjligt, tillåter kamrater 
resa med skolskjutsar 
Att reglementet förändras, om så behövs, för att möjliggöra detta 

Båstad 
20160321 

(}/~~·(}~/ 
Gösta Gebauer 

I 0 
Ledamot Kommunfullmäktige 

Ordf Centerpartiet Bastad / . 

(?/ ;! '~f~#tt# 
~CUt ()/~ / / 

Ut~/ 

', --~} terpartiet Båstad 

"!Il --
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 Tjänsteskrivelse  
 

170110\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
 

Datum: 2017-01-10 
Handläggare: Filippa Swanstein 
Dnr: KS 000285/2015 – 600 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Miljöpartiet, integrationschef Filippa Swanstein, bildningschef Henrik Andersson 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Bilaga 1. Inkommen motion från Miljöpartiet, daterad 2015-02-25 
Bilaga 2. Regler för integrationspris i Båstads kommun  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Svar på motion - Införande av integrationspris i kommunen 
 

Sammanfattning av ärendet 
2015-02-25 inkom Miljöpartiet i Båstad genom Katarina Toremalm med en motion om att in-
föra ett integrationspris, för att uppmuntra de krafter som engagerar sig för andra och för att 
främja integrationen i kommunen. 
 
Vid kommunstyrelsen sammanträde 2016-09-28, § 191, föredrogs huruvida om ett integrat-
ionspris ska införas i kommunen.  Ärendet återremitterades och förvaltningen fick i uppdrag 
att utarbeta formerna för priset samt ta fram och föreslå mer precist vad priset skulle bestå av.   
 

Bakgrund 
Båstads kommun har tagit emot flyktingar under många år. De flyktingströmmar som nått Sve-
rige har också påverkat Båstad. Sedan 2006 har kommunen haft avtal med Migrationsverket 
om flyktingmottagande och från 2010 har kommunen också haft en överenskommelse om mot-
tagande av ensamkommande barn.  
 
Aktuellt 
Miljöpartiet föreslår att ett integrationspris ska delas ut till företag, organisation, förvaltning, 
nätverk eller förening som sporre och symbol för framgångsrikt arbete för ökad integration. 
Kommunernas flyktingmottagande bygger inte längre på i huvudsak frivilliga avtal eller över-
enskommelser.  Årligen fastställs på nationell nivå hur stort respektive kommuns anvisnings-
mottagande ska vara.  
 

Övervägande/framtid 
Att arbeta genomtänkt med integration av nyanlända är en av de stora utmaningarna för sam-
hället under lång tid framöver. Offentlig verksamhet på alla nivåer kommer att behöva sam-
verka med både civilsamhälle och näringsliv för att lösa komplexa frågor. Ett integrationspris 
kan lyfta fram goda exempel på detta. 
Det finns inga särskilda medel anslagna för ändamålet och priset bör i huvudsak ha symboliskt 
värde. 
 
I bifogat dokument benämnt ”Regler för integrationspris i Båstads kommun” (bilaga 2) har 
förvaltningen tagit fram ett regelförslag kring instiftandet av ett integrationspris, som består 
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av; 1) en sammanfattning av formerna för integrationspriset 2) vilka kriterier som är kopplat 
till priset 3) vad priset kan bestå utav. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Motionen bifalls. 
 
2. Anta dokumentet ”Regler för integrationspris i Båstads kommun”.   
 
 
 
Båstad 2017-01-10 
 
 
Filippa Swanstein 
Integrationschef 
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1 (2) 

 
Regler för integrationspris i Båstads kommun 

 
 
Instiftandet av ett integrationspris  
”Integration” 1 är i grunden någonting som inte enbart berör nyanlända, utan handlar om 

vilket samhälle en vill ha. ”Integration” kan bytas ut mot ordet inkludering, för att tydlig-

göra vad det handlar om. Det finns flera grupper som av olika skäl kan behöva olika extra 

stöd och resurser från samhället eller kommunen för att få sina behov tillgodosedda, vara 

aktiva, jämlika eller känna gemenskap och delaktighet så som exempelvis långtidsarbets-

lösa, funktionsnedsatta eller missbrukare. Då ”integration” eller inkludering, beaktas uti-

från ett bredare perspektiv än endast som en fråga som rör nyanlända i den föreslagna 

integrationsplanen, bör integrationsbegreppet beaktas på samma sätt i fråga till detta 

pris.  

 

Inkludering eller integration är en fråga som rör hela samhället då det handlar om viktiga 

frågor, som rör alla, hur varje individ får möjlighet att utveckla sin egen förmåga och ka-

pacitet, hur ett helt samhälle håller ihop långsiktigt, hur resurser används på bästa sätt 

och hur delaktighet och gemenskap skapas för alla som bor och verkar på en plats. Det är 

dessa ramar som utgör essensen för prisets andemening och vara.  

 

Sammanfattning av formerna för integrationspriset  

Ett integrationspris har som främsta syfte att; a) uppmärksamma goda krafter som på 

olika sätt arbetar för att främja gemenskap och delaktighet för olika målgrupper i kom-

munen b) att visa på att Båstads kommun uppskattar positiva insatser som syftar till att 

skapa ett varmt och välkomnande Båstad c) utgöra en symbol för en insats som skapar 

delaktighet och gemenskap mellan människor.  

Målgruppen ska vara någon grupp som forskning och rapporter visar oftare befinner sig i 

ett ”utanförskap” och har större svårigheter att inkluderas i ett samhälle på både kort och 

lång sikt. Det innebär att målgrupperna som ligger till grund för engagemanget kan vara 

olika. Det kan vara asylsökande, ensamkommande eller nyanlända. Men det kan också 

vara exempelvis funktionsnedsatta eller långtidsarbetslösa. Det är i första hand inte utfö-

raren, som är intressant, utan utfallet och resultatet av insatsen, aktiviteten eller arbetet. 

Det innebär att ”de goda krafterna” kan komma från olika håll exempelvis från förvalt-

ning, näringslivet, föreningar, organisationer, nätverk eller privatpersoner.   

 

                                                           
1
 Integration är en process som handlar om att invånare (i en kommun exempelvis) bl.a. 

ska känna sig och/eller vara delaktig, känna tillit till sitt samhälle och sträva efter jämlik-
het mellan befolkningsgrupper som identifieras genom klass, etnicitet eller andra fak-
torer som kan ligga till grund för social samhörighet (Scaramuzzino , (2013) I statens 
tjänst – så påverkas invandrarorganisationer av politiska krav och förväntningar, Sek-
tor3). 
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Priset är ett vandringspris, som delas ut en gång per år till den kraft som för året gjort 
den insats som juryn beslutat haft störst inverkan i arbetet för att främja integrationen i 
kommunen.  
 
Allmänheten eller vem som helst kan nominera sin kandidat till priset via en nomine-
ringsblankett som finns tillgänglig på kommunens hemsida. När nomineringsperioden är 
avslutad så fattar juryn beslut om pristagare. Juryn består av ledamöterna i kommunsty-
relsens arbetsutskott.   
 

Kriterier kopplat till priset  

Integrationspriset har som övergripande syfte att uppmärksamma goda krafter som ar-

betar för inkludering i Båstads kommun. För att vara en kandidat till integrationspriset 

ska följande kriterier vara uppfyllda: a) insatsen/aktiviteten/arbetet ska ha genomförts i 

Båstads kommun b) insatsen/ aktiviteten/arbetet ska ha gjort en positiv skillnad i varda-

gen, vid ett särskilt tillfälle eller mer långsiktigt för en minoritetsmålgrupp som bor i 

kommunen c) insatsen/aktiviteten/arbetet ska ha bidragit till att skapa ett mer inklude-

rande Båstad.  

 

Innehållet av priset  

Priset kan till sin grund bestå av några delar, så som: ett diplom, en blomsterbukett och 

ett uppmärksammande på hemsida, press mm. Utöver kan priset innehålla ytterligare 

delar som kan kombineras ihop eller väljas enskilt efter beslut:   

  

1) En ”vandringspokal/konstverk” som någon lokal konstnär designat 

a. Verket vandrar sedan mellan pristagarna 

 

2) En middag tillsammans med juryn på lokal restaurang  

a. Ny kunskap, erfarenhet och perspektiv frodas ofta över en bit mat  

 

3) Pristagaren får 5 000 kr att donera till en ideell förening i kommunen   

a. Som arbetar med att skapa delaktighet och gemenskap   

 

4) Pristagaren, alternativt representant från pristagaren, får komma med input när 

juryn beslutar om kommande års pristagare 

a. För att öka inflytandet, perspektiven och delaktigheten kring priset  
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Motion från MP Båstad I Bjäre 2015-02-25 

BASTADs KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

2075 -02- 2 
_ Dnr./.r.i.'..'?;§!.0 
I' 'S ...... , . 
...... _ 6 00 ............ -.... . 

Båstad kommun tar emot ensamkommande flyktingbarn och inom kort öppnar en flykting
förläggning i kommunen. Båstad har även under senaste året fler och fler EU -emigranter 
Dessa människor lämnar svåra förhållanden för att söka hjälp och har förhoppningar om 
ett bättre liv i vårt land och vår kommun. 
Alla behöver engagera sig för att se möjligheter och hitta bästa tänkbara lösningar. Därför vill 
miljöpartiet Båstad /Bjäre att kommunen främjar arbete för ökad integration genom 

Att Båstad kommun inför ett integrations pris. 
Priset ska kunna delas ut till företag, organisation , förvaltning, nätverk, eller föreningar 
som sporre och symbol för framgångsrikt arbete för ökad integration. 

Katarina Toremalm 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Vård- och omsorgsnämnden 2016-12-12 9av13 

BÅSTADS KOMMUN 

VN § 119 Dnr VN 000099/2016 - 700 ~~~ ... ?..~.~.??. .. is 
2016 -12- 1 9 \ 

: .. h$;)..\..\a..:-:-.... ~~:D 

Motion från Moderaterna - Anhörigverksam het 

Beskrivning av ärendet Moderaterna har den 20 april 2016 lämnat in en motion om att kommunen 
utreder hur Båstads kommun fullföljer socialtjänstlagens krav och intentioner. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse daterad elen 5 december 2016. 

Beslut Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionen bifalls. 

ustcrandes si naturer 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Tjänsteskrivelse 
1 (1) 

Datum: 2016-12-05 

Handläggare: Ingrid Pettersson 

Dnr: VN 000099 /2016-700 

Till: Kommunfullmäktige 

Beslutet ska expedieras till: 
Kerstin Gustafsson 
Christer de la Motte 
Mona Källbäck 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion "Anhörigverksamhet" 

Svar på motion "Anhörigverksamhet" 

Sammanfattning av ärendet 
Moderaterna har den 20 april 2016 lämnat in en motion om att kommunen utreder hur 
Båstads kommun fullföljer socialtjänstlagens krav och intentioner. I budget 2016 togs 1 750 tkr 
från anhörigverksamheten och socialt innehåll och Moderaterna frågar om det är rimligt 
utifrån Socialtjänstlagen att Båstads kommun inte ska följa Socialtjänstlagen. Se bilaga. 

Aktuellt 
Socialtjänstlagen reglerar frågan kring anhörigverksamhet i 5 kap 10 §Personer som vårdar 
eller stödjer närstående, Socialtjänstlagen. 
Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar närstående som är 
långvarigt sjuk eller äldre eller stödjer en närstående som har funktionshinder. Lag (2009:549). 
Dock är det så att även om stödet regleras som en skyldighet för socialnämnden kan den när
stående aldrig grunda en rättighet att få stöd direkt enligt 5 kap 10 § SoL. Sådan rätt kan dock 
den närstående ha enligt 4 kap. 1 § SoL, om ett behov av bistånd föreligger och om behovet 
inte kan tillgodoses på annat sätt. Den närstående kan alltid söka bistånd. 
Bistånds bedömning ska alltid ske utifrån närståendes behov. Biståndet ska tillförsäkra den 
närstående en skälig levnadsnivå och utformas så att den stärker hans eller hennes möjligheter 
att leva ett självständigt liv. 

Vård och omsorg kommer att genomlysa verksamheten som en del i att få en budget i balans 
och där kommer även anhörigverksamheten genomlysas. 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 

1. Motionen bifalls. 

Båstad enligt ovan 

Ingrid Pettersson, Vård och omsorg 
Sas 

Emma Pihl 
Vård- och omsorgschef 
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Motion 11 Anhörigverksam het". 

Den 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i 5 kap. 10§ socialtjänstlagen SOL, med 

innebörden "socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar 

en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har 

funktionshinder". 

I socialstyrelsens vägledningsskrift påtalas bl.a. vikten att varje kommun måste informera 

invånarna om möjligheten att man som anhörig kan få stöd enligt socialtjänstlagen. Vidare 

står det att det är viktigt att följa upp och analysera anhörigas situation om hur anhöriga 

upplever sin situation och hur kommunens stöd motsvarar anhörigas behov av stöd. 

Syftet med stödet till anhöriga är främst att minska de anhörigas fysiska och psykiska 

belastning. Utbildning, avlösning och möjlighet att träffa andra i samma situation är också 

viktigt. Något som bryter vardagsmönstret, ger vila, stimulans och omväxling är ovärderligt 

för anhörigvårdarna. 

Fullmäktige i Båstads kommun har enhälligt antagit ett långsiktigt program för Vård- och 

omsorg 2013-2020. Därefter har kommunstyrelsen tagit fram en handlingsplan som årligen 

ska revideras i samband med budget. 

I Vård- och omsorgsprogrammet framgår det bl.a. i inriktningsmålen att "Inom ramen för det 

förebyggande hälsoarbetet arbeta aktivt med utveckling av stöd till närstående utifrån lagar 

och förordningar. Samt att se närstående som en viktig resurs och samarbetspartner och 

också utforma stödet utifrån dennes behov" . 

I majoritetens "Budget 2016" har all ekonomiskt stöd, motsvarande 1 750 tkr, tagits bort 

från anhörigverksamheten och frågan är om det är rimligt utifrån SOL att Båstads kommun 

inte ska följa socialtjänstlagen. I budgeten finns det en reserv på 870 tkr vilka omedelbart 

bör aktiveras för att enligt lag stödja Båstads kommuns anhörigverksamhet. 

Yrkar därför 

Att en utredning görs för att tydliggöra hur Båstads kommun fullföljer socialtjänstlagens krav 

och intentioner samt konsekvenser utifrån noll budget och halverad budget till 870 tkr. Av 

konsekvensbeskrivningen ska det även framgå om kostnader som 2015 budgeterats inom 

anhörigstöd har omfördelats till annan verksamhet inom ex. biståndsbedömning. 

Mona Britt Källbäck För moderaterna, Kerstin Gustafsfc_on 

Christer de la Matte / 1 . _ 
Gruppledare {. ( J( ( 

/ 
----- -

MUN 
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2017-01-08 
Handläggare: Patrik Johansson 
Dnr: KS 000060/2016 – 901 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Miljöpariet, ledningsstrateg Patrik Johansson 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkommen motion från Miljöpartiet, daterad 2015-12-14  
 

Samråd har skett med: 
Kommunchef 
 

 
Svar på motion - Utvärdering av tjänsteproduktionen i Båstads kommun 
 
Sammanfattning av ärendet 

För utvärdering av tjänsteproduktionen i Båstads kommun har Miljöpartiet lagt följande 
motion: 
 
1. Förvaltningen skall identifiera 5-10 Svenska kommuner som är relevanta att jämföra med 

verksamheterna Båstads Kommun både i avseende på storlek, struktur och innehåll. 

 

2. Med underlag från det material som finns hos SKL skall Båstad Kommun utvärderas, i alla 

sina delar, avseende på kvalitet, resultat, resurser och utfall. 

 

Studien skall också analysera och redovisa orsaken till de olikheter som redovisas. 

Vissa jämförelse med andra kommuner görs redan idag. SKL har bl.a erfarenheten att 

skillnaden inom en kommun ibland kan vara större än mellan kommuner. 

 

Den föreslagna jämförelsen (benchmarking) skall ske årligen och vara en naturlig del av 

förvaltningens arbetsuppgifter. Kommunerna gör ofta på samma sätt när taxor eller 

avgifter justeras. Vad kostar det eller hur gör grannkommunen? 

 

Det tillvägagångssätt eller den metodik som helt dominerar, när man budgeterar och tar 

fram kostnader för en verksamhet idag, är helt enkelt att jämföra kostnad och utfall med 

föregående år. Denna låga ambitionsnivå kan inte vara tillräcklig framöver när varje 

verksamhet med tillhörande resurser kommer att nagelfaras på alla plan. 

 

3. Samma resonemang och krav som ställs på den skattefinansierade verksamheten ovan bör 
naturligtvis också ställas på kommunens helägda bostadsbolag. Enbart det faktum att 
Båstadhem har en hyresnivå som ligger bland de högsta, av de allmännyttiga bostadsbolagen i 
landet, utanför Stockholm, väcker en viss nyfikenhet.  
 

Aktuellt 
En kontinuerlig utvärdering och resultatuppföljning är en av grundstenarna i Båstads kommun 
styrmodell. Utvärdering av resultat görs i resultatstyrningsarbetet, budgetprocessen samt i 
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förvaltningens verksamhetsutveckling. Som underlag används SKL:s jämförelser via Kolada 
(Kommuners och landstingsdatabasen) samt KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) Med dessa 
verktyg tillhandahålls över 3000 jämförande nyckaletal tillgängliga för både medarbetare, 
chefer och förtroendevalda. I Kolada finns färdiga övergripande jämförelser som är lätta att ta 
del av. I budgetprocessen gör förvaltningen, med dessa nyckeltal som grund, fördjupade 
analyser som ställs mot de av kommunfullmäktige beslutade målen. Förvaltningen använder 
till yttermera visso dessa underlag i den kontinuerliga verksamhets- och individuella 
medarbetarutvecklingen. 
 
I Båstads kommuns styrmodell, som utgår från resultatskapandet och baseras på kommunens 
mål, är det enkelt att följa uppdraget från visionen till den enskilde medarbetaren. Det krävs en 
tydlighet i prioritering från både politik och från förvaltningsledning samt inte minst en god 
förståelse över ansvars/rollfördelning och det övergripande syftet, att skapa 
mervärdesbringande aktiviteter för medborgarna.  
 
Det går alltid att analysera mera, men med bakgrund av Båstads kommuns storlek och 
ekonomiska förutsättningar samt uppdraget att skapa god ekonomisk hushållning, har 
styrmodellen fått agera ramverk. Analyser som har genomförts har gett för handen att mera 
analyser tjänar sitt syfte först sedan en ytterligare stringens i styrningen gör sig påmind. Att 
följa beslut och att alla nivåer, såväl politik som förvaltning, agerar gemensamt i förtroendefullt 
samarbete, skapar långt större effekter för både ekonomi såväl som för den enskilde 
medborgaren; än vad ytterligare analyser ger för handen. Båstads kommun behöver agera och 
exekvera insatser som tidigare analyser pekat på först, innan ytterliga resurser läggs på fler 
jämförelser. 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Motionen avslås med hänvisning till vad som redovisats i tjänsteskrivelse daterad 2017-01-
08.    
 
 
 
Båstad 2017-01-08 
 
 
Patrik Johansson 
Ledningsstrateg
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Utvärdering av tjänsteproduktionen i Båstads Kommun 

BÅSTADS \\C:v:i'v1U\\I 

2016 -01- 1 3 
Dn~~S ... 9.~~~.(, ~ 
l'\ s::J.~~::.~':':-.';:)~ tlD~ 1 

Det är inte synd om oss som bor på Bjärehalvön. Vi bor på en fantastisk plats . I dagarna har vi 

dessutom invigt en järnvägstunnel och 2 järnvägsstationer. På "köpet" har vi fått möjlighet att 

etablera en helt ny stadsdel för såväl bostäder som verksamheter. 

Men även Båstads Kommun står naturligtvis inför utmaningar och vi vet att det kommunala 

uppdraget kommer att kräva ökande resurser framöver. 

Exempelvis vet vi att .. . 

-Gruppen äldre människor i Sverige ökar kraftigt. De äldre (65+) svarar, redan idag, för 25 % av den 

totala hälso- sjuk och omsorgskostnaden . Eftersom vi i Båstad har Skånes näst äldsta befolkning blir 

den ekonomiska konsekvensen, med en allt äldre befolkn ing, stor för vår kommun. 

-Vi går mot ett ökat teknikstöd inom hälso- sjuk och omsorg. Kan vi dra nytta av den nya tekniken för 

att effektivisera verksamheten eller kommer den nya tekniken att medföra ett ännu större 

resursbehov? 

-Ständigt uppkopplade människor kommer att ställa nya krav på samhället. Detta får stor betydelse, 

inte minst inom skolan. Beslutet om Båstads nya skolstruktur måste ta stor hänsyn till all den nya 

teknik som nu vinner terräng på kort tid . 

-Vi ser också tydligt att samspelet mellan privat och offentlig sektor kommer att öka. Här måste 

kommunerna öka sin beställarkompetens men också öka kunskapen om motpartens beslutskultur. 

-Ett av fullmäktiges 3 verksamhetsmål är att Båstads Kommun skall ha en ekonomi i balans. Vi vet att 

driftbudgeten år 2015 ser ut att bli ett "nollsummespel" . 

Vi vet också att åren 2016 och 2017 ekonomiskt ser mycket besvärliga ut. Detta mot bakgrunden att 

Båstad har en kommunalskatt som ligger högre än ett 10-tal andra kommuner i länet, trots att vår 

skattekraft är god och ligger topp 10 i landet. 

Sammantaget menar vi att det finns ett stort behov av att utvärdera vår tjänsteproduktion i Båstad 

Kommun. Det finns däremot inget underlag eller kunskap för att påstå att vi är ineffektiva eller att vi 

skall höja eller sänka skatten. 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) förfogar över ett omfattande statistikmaterial som vi 

framöver bör använda oss av. 

Mot bakgrund av ovanstående och den mycket stora förändringshastigheten i det Svenska samhället, 

kommer det framöver bli betydligt svårare att agera i såväl politikerrollen som i tjänstemannarollen. 

Inte minst behöver lekmannarollen få ett kunskapsstöd för att lättare kunna värdera verksamheterna 

i sina delar. Men naturligtvis också för att få en bättre känsla för helheten och därmed få ett bättre 

underlag för att avsätta resurser till angelägna prioriteringar. 
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Vi vill lägga följande motion: 

1. Förvaltningen skall identifiera 5-10 Svenska kommuner som är relevanta att jämföra med 
verksamheterna Båstads Kommun både i avseende på storlek, struktur och innehåll. 

2. Med underlag från det material som finns hos SKL skall Båstad Kommun utvärderas, i alla 
sina delar, avseende på kvalitet, resultat, resurser och utfall. 

Studien skall också analysera och redovisa orsaken till de olikheter som redovisas. 
Vissa jämförelse med andra kommuner görs redan idag. 

SKL har bl.a erfarenheten att skillnaden inom en kommun ibland kan vara större än mellan 
kommuner. 

Den föreslagna jämförelsen (benchmarking) skall ske årligen och vara en naturlig del av 
förvaltningens arbetsuppgifter. Kommunerna gör ofta på samma sätt när taxor eller 
avgifter justeras. Vad kostar det eller hur gör grannkommunen? 

Det tillvägagångssätt eller den metodik som helt dominerar, när man budgeterar och tar 
fram kostnader för en verksamhet idag, är helt enkelt att jämföra kostnad och utfall med 
föregående år. Denna låga ambitionsnivå kan inte vara tillräcklig framöver när varje 
verksamhet med tillhörande resurser kommer att nagelfaras på alla plan. 

3. Samma resonemang och krav som ställs på den skattefinansierade verksamheten ovan bör 
naturligtvis också ställas på kommunens helägda bostadsbolag. Enbart det faktum att 
Båstadhem har en hyresnivå som ligger bland de högsta, av de allmännyttiga 
bostadsbolagen i landet, utanför Stockholm, väcker en viss nyfikenhet. 

2015-12-14 

~~:.~~~? 
\-\6'. \I\.. s E ~ ~ .

1 
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Datum: 2016-12-12 
Handläggare: Katarina Pelin 
Dnr: KS 001448/2016 – 900 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Verksamhetsområdeschefer 
Chefssekreterare Marianne Fredriksson 
HR-avdelningen 
Författningssamling 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Gällande anvisningar angående uppvaktning vid födelsedagar och avgång  
 

Samråd har skett med: 
Ledningsgruppen 
 

 
Ändring av anvisningar angående uppvaktning vid födelsedagar och avgång 
 

Sammanfattning av ärendet 
Anvisningar angående uppvaktning vid födelsedagar och avgång, antagen av Kommunstyrelsen 
2007-02-07, § 37, samt reviderad av Kommunstyrelsen 2009-05-06, § 112, reglerar 
uppvaktning vid födelsedagar och avgång för anställda och förtroendevalda.  
Förvaltningen föreslår nu en revidering av stycket om gemensam sammankomst vid 25 års 
tjänstgöring.   
 

Bakgrund 
Vid 25 års tjänstgöring har gratifikation delats ut vid en gemensam sammankomst.  
 

Aktuellt 
Förvaltningen föreslår att stycket om gemensam sammankomst vid 25 års tjänstgöring tas 
bort. Anledningen är att det inte går att få ut relevant information om anställningstiden från 
lönesystemet. Istället förslås att gåva delas ut av respektive chef vid avgång.  
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:  
 
1. Revidera anvisningar angående uppvaktning vid födelsedagar och avgång enligt 
förvaltningens förslag; stycket om gemensam sammankost vid 25 års tjänstgöring tas bort.    
 
 
 
Båstad 2016-12-12 
 
 
Katarina Pelin 
Kommunchef 
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.~ BÅSTADS KOMMUN 
·"~:.__ Fötfattningssamling 

1 (3) 

Nr: 9.19 
Antagen av kommunstyrelsen den 7 februari 2007, § 37. Dnr: 77/07-900 
Korrigering (avgång anställda) av kommunkansliet den 6 mars 2007 
Reviderad av kommunstyrelsen den 6 maj 2009, § 112. Dnr: 77/07-900 

ANVISNINGAR ANGÅENDE UPPVAKTNING VID 
FÖDELSEDAGAR OCH AV GÅNG - FÖRTROENDEVALDA OCH 
ANSTÄLLDA 

-FÖRTROENDEVALDA 

Vem uppvaktas? 

Ordförande, 1 :e och 2:e vice ordförande i fullmäktige, styrelser och nämnder 
(kommunala) samt ordinarie ledamöter i dessa organ. 

Uppvaktning när? 

Födelsedag 

Avgång 

Kort? 

Vid 50 år sker uppvaktning genom respektive 
styrelse och nämnds försorg. Blomstergrupp för en kostnad av 
500 kronor. Istället för blomstergåva kan givetvis annan gåva 
köpas för motsvarande summa. 

Ordförande 

12 år 3.000 :-
8 år 2.000 :-
4 år 1.000 :-

Ledamöter 

16 år 3.000 :-
12 år 2.000 :-
8 år 1.000 :-

Vid kortare tid än 4-år som ordförande eller 8 år som ledamot, 
dock minst 1 år, utdelas blommor till en kostnad av ca 300 kr. 
Vid mer än 16 år som ledamot eller 12 år som ordförande utgår 
ingen ytterligare gåva. 

Avskedsgåvor utdelas som regel vid fullmäktiges julmiddag det 
år som uppdraget avslutas. 

Båstads kommuns "uppvaktningskort" användes. Erhålles vid förfrågan från kommun
kansliet/kontorsservice. Undertecknas av ordförande eller vice ordförande i respektive 
nämnd som uppvaktar. 

Vem betalar? 

Kostnad för uppvaktning vid födelsedag debiteras respektive styrelse/nämnd. 

100

100



Avgång debiteras kommunfullmäktige om uppdragstiden är från 12 år och uppåt i 
övriga fall debiteras respektive styrelse/nämnd. 

Innan uppvaktning sker skall kommunkansliet kontaktas för samordning då 
aktuell person kan vara invald i flera nämnder/styrelser. 

- ANSTÄLLDA 

Vem uppvaktas? 

2 (3) 

Den som varit anställd minst ett år uppvaktas vid födelsedag. Uppvaktning sker såväl 
till heltidsanställda som deltidsanställda. 

Uppvaktning när och vilken gåva? 

Vid 50 år sker uppvaktning genom respektive förvaltning. Blomstergrupp för en kost
nad av 500 kronor eller annan gåva för motsvarande summa. Undvik "rena pengar" 
eller presentkort eftersom det är skattepliktigt. 

Vid avgång, uppvaktning enligt följande: 
15 år 
20 år 
25 år 

2.000 :-
3.000 :-
4.000:-

Vid kortare tjänstgöringsperiod än 15 år, dock minst tre års tjänst, uppvaktas avgående 
anställd med blomstergåva eller annan gåva upp till ett värde av 120 kronor per anställ
ningsår. Exempel: Vid 22 års anställning utgår belopp för 20 år enligt ovan (3 .000 kr+ 
två gånger 120 kr för de överstigande åren, dvs en totalsumma om 3.240 kr). 

Vid längre tjänstgöringstid än 25 år uppvaktas avgående med 120 kronor per anställ
ningsår, som överstiger 25 år (om gratifikation är utdelad). 

Vid 25-års tjänstgöring delas gratifikation ut vid särskild gemensam sammankomst 
med middag som kommunfullmäktiges presidium inbjuder till. Förutom kommunfull
mäktiges presidium medverkar även närmaste arbetsledare till den som erhåller gratifi
kationen och berörd förvaltningschef. 

Kort? 

Båstads kommuns uppvaktningskort användes, tillhandahålls av kommunkansli
et/kontorsservice. Undertecknas av förvaltningschef eller avdelningschef. 

Vem betalar? 

Kostnad för gåva vid 50-års födelsdagsuppvaktning och avgångar debiteras respektive 
förvaltning. Kostnad för gåva vid 25-års uppvaktning debiteras kommunfullmäktige. 
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3 (3) 

ANVISNINGAR ANGÅENDE UPPVAKTNING VID FÖDELSEDAGAR- 100 ÅR 

Kommunkansliet beställer blommor (för ca 400 kronor), ordföranden eller vice 
ordföranden i kommunfullmäktige skriver på kortet. 
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Båstads Kommun - Frågor om krisberedskap 

Från:  
Till: <bastads.kommun@bastad.se> 
Datum: 2016-12-16 19:35 
Ärende: Frågor om krisberedskap 

Medborgarbrev till Kommunstyrelsen Båstads kommun 

Amne: Krisberedskap 

Sida 1 av 3 

BÅSTAn:~ i<,JMMUN 
Komn' .. - "'L.l::;r>n 

2016 -12- 1 9 
onr. k.s.o.o .l .Y .. f. 1/ .. . 
....... ZQt.6. .--:. .1.0 D ..... .. . 

Med anledning av den obehagliga utvecklingen och försämringen av säkerhetsläget i vår 
närmaste omvärld, så är det synnerligen befogat och angeläget att vaije medborgare får 
adekvat information om hur den egna kommunens krisplanering ser ut - och vad som 
förväntas av medborgarnas personliga beredskap. Nästan varje dag numera läser och hör 
vi om hur Sveriges militära försvar måste och ska förstärkas, vilket borde vara en 
självklarhet när landets integritet hotas. Men det talas inte mycket om behovet av ett 
effektivt fungerande civilförsvar. De gånger då saken berörs handlar det oftast bara om 
en enkel problembesk.rivning, där problemet definieras som "det sårbara samhället" 
vilket är uppenbat1 för oss alla. Men hur mycket vet medborgarna om vad samhället kan 
erbjuda henne om det ofattbara skulle inträffa. Befolkningsskydd och all form av 
försörjning i ett katastrofalt krisläge måste ligga så nära den enskilda människan som 
möjligt. Med andra ord i hennes kommun. Nyligen har MSB gått ut till alla landets 
kommuner med diverse uppmaningar att stärka de organisatoriska, fysiska och 
personella resurser som krävs för att etablera ett fungerande civilt försvar. 

Men än en gång: Medborgarna står kvar i ett slags informations- och 
kunskapsmässigt ödeland. Vi är utlämnade åt den oro som uppstår av brist på svar 
på frågan hur kommunen är rustad. 

Därför vill vi allvarligt uppmana kommunledningen i Båstad att distribuera en trycksak 
till alla hushåll, med saklig information om vad som gäller i ett beredskaps- eller skarpt 
läge. För en tid sedan deltog vi i ett briefingmöte där medborgare träffade representanter 
för landets totalförsvarspolitik. I mötet nämndes just behovet av en nationell 
medborgarinformation, som kan beskriva vår civila beredskap samt ge konkreta råd och 
anvisningar till den enskilde. Det skymtade fram en känslig språklig aspekt. Kan man i 
dag våga rubricera en sådan information med samma ord som vi hade för några 
decennier sedan: Om la-iget komm.er. Det kanske inte är nödvändigt med den rubriken -
innebörden borde framgå av innehållet i meddelandet. 

Via Båstad kommuns hemsida kan man läsa en hel del text som behandlar 
krisberedskapsplaneringen under senare år. De olika textförfattama tycks ducka inför 
beskrivningar av ett tänkt läge under krigsförhållanden. Inget alls nämns om 
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Sida 2 av 3 

konsekvenser av stora våldshandlingar som terror och krig. Analyserna speglar ett 
samhälle i fredsläge, ett samhälle med förvisso många utmaningar och skadebilder. Men 
den ultimata stressfaktorn i form av ofred saknas. Dokumenten riktar sig till kommunens 
politiker och tjänstemän. Det är abstrakta dokument som inte ger allmänheten någon 
personlig vägledning och ökad förmåga att själv hantera en krissituation. 

Av dokumenten framgår att det finns stora brister hos den centrala kommunledningen i 
händelse av en stor kris. Krismedvetenhetsnivån förefaller vara låg i kommunledningen, 
vilket naturligtvis också är en del av förklaringen till att det saknas en utåtriktad 
medborgarinformation om krisledningens funktionella status. Det är därför nödvändigt 
att kommunledningen klargör vad som gjorts, och vad som göres, för att skapa en robust 
och kvalificerad krisledning - centralt och på olika nivåer i samhällsfunktionerna. Enligt 
nämnda dokument ska nästa revidering av planerna ske tidigast 2018/2019 - "om inget 
särskilt inträffat innan dess". Frågan är alltså om det faktiskt har inträffat, eller håller på 
att utvecklas något i samhället och i omvärlden, som motiverar ett omedelbart arbete 
med en effektiv och synlig krisberedskapsplanering också i Båstads kommun. 

Enligt MSB åligger det vaije individ att ha en beredskap att klara sig själv i tre dygn 
utan hjälp från samhället. Hur välbekanta är medborgarna om den saken? Och vad krävs 
för att klara sig i tre dygn? Och hur kan medborgarna lita på att hjälpen är effektiv efter 
tre dygn? 

Ett typexempel på vad som kan beskrivas för kommunens invånare är ett scenario där 
elförsörjngen slås ut under lång tid - eller mer eller mindre permanent. Ett sådant läge 
kan uppstå vid terrorangrepp eller krigshandlingar, och eldistributionen skadas både i 
riksnätet och lokalt. Allmänheten måste få konkreta svar på de frågor som följer av 
nedanstående situationer. 

· När el slås ut, så saknas möjligheter till bostadsuppvärmning i de flesta hushåll. 

(vintermånaderna!) 

· Matlagning blir omöjlig om man inte har vedspis eller kan hantera ett stormkök. 

• Vattendistributionen störs och det kommer snabbt att saknas dricksvatten och 
vatten för hygien och toalettspolning. 

· Telekommunikation (som är elberoende) avbryts. Larm och information går inte 
fram. 

· Matvaror är svårt att få tag på när matvaruhandeln är nersläckt. 

· Livsviktiga mediciner och medicinska hjälpmedel blir svåråtkomliga när 
apotekens system är utslagna. 
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Sida 3 av 3 

Vi och många i vårt sociala nätverk ser fram mot ett svar på denna skrivelse, som också 
sänds till pressen för kännedom och möjlig uppföljning. 

Västra Karup 16 december 2016 

 

Tfn  
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Myndighetsledningens stöd 
Magnus Dyberg-Ek 
magnus.dyberg-ek@msb.se 

Eltdatum Er referens 

Beredskaps-/ säkerhetssamordnaren 
Räddningschefen 
Enligt sändlista 

Aktuell information om civilt försvar 

Med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde 
har planeringen för höjd beredskap (civilt försvar) återupptagits hos 
länsstyrelser och vissa centrala statliga myndigheter. 

Kommunernas förmåga att upprätthålla sin verksamhet under störda 
förhållanden och ytterst i samband med krigsfara och krig är av grundläggande 
betydelse för Sveriges samlade förmåga att motstå Yttre hot. I 3 kap. 1 § lagen 
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) föreskrivs däiför att kommunen 
ska vidta de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap. 
Dessa förberedelser är i fredstid kommunens bidrag till det samlade civila 
försvaret. I krig är det civila försvaret i kommunen liktydigt med all den 
verksamhet som kommunen då ska bedriva. 

Statens föiyäntningar på kommunerna när det gäller civilt försvar har de 
senaste 15-20 åren varit lågt ställda. Kommunernas uppgifter och ersättning 
enligt LEH preciseras i överenskommelser med Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL). Den nu gällande överenskommelse har ett fokus på förmågan 
att hantera fredstida kriser. En sådan förmåga väntas samtidigt ge en 
grundläggande förmåga inför höjd beredskap. 

Statens förväntningar på kommunernas förberedelser för verksamheten under 
höjd beredskap kommer att öka och behöver konkretiseras. Enligt nuvarande 
överenskommelse ska kommunerna vidta åtgärder för att säkerställa att 
krisledningen inom kommunen har grundläggande kunskaper om kommunens 
uppgifter vid höjd beredskap samt vidmakthålla anläggningar för 
utomhusvarning. De kommuner som redan nu även på andra sätt böijar 
inkludera perspektivet höjd beredskap i sitt krisberedskapsarbete kommer att 
ha nytta av detta framöver, även om den nuvarande överenskommelsen mellan 
staten och SKL avser hela den innevarande mandatperioden. 

Planeringen för höjd beredskap kommer att ställa höga krav på samtliga 
aktörer avseende bland annat förmåga till operativt tempo, beslutsfattande, 

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Postadress: 
651 81 Karlstad 

Besöksadress: 
Stockholm: Fleminggatan 14 

Karlstad: Norra Klaragatan 18 

Sandö: Sandövägen 7 
Revinge: Revingeby 

Telefon: 0771-240 240 

Fax: 010-240 56 oo 

registrator@msb.se 
V>'Ww.msb.se 
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Orgnr. 
2 0 2100-59 84 
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Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap 

Datum 
2016-12-05 

Diarienr 
2016-6758 

informationsdelning, kriskommunikation, flexibilitet, robusthet och att hantera 
hemliga uppgifter. 

Till viss del kan detta påbföjas redan idag utan större kostnader. Det kan 
handla om att öka säkerhetsskyddet, delta i kunskapshöjande åtgärder samt 
som motspel i övningar som t.ex. Försvarsmakten eller andra myndigheter 
genomför. 

I den fysiska planeringen kan riksintressen som rör totalförsvaret förutses öka i 
betydelse framöver. 

MSB anser att ytterligare avveckling av anläggningar, materiel m.m. för civilt 
försvar ska upphöra. Ledningscentraler i bergrum behöver fmtsätta att hållas i 
malpåse tills ytterligare inriktning ges. I särskilda fall kan avveckling eller 
försäljning vara motiverat men då måste först dialog ske med MSB och 
ansvarig länsstyrelse. 

Länsstyrelsen, som högsta civila totalförsvarsmyndighet inom länet, kommer 
att ha en viktig roll att stödja kommunerna i det kommande arbetet som rör 
civilt försvar. Det rör exempelvis utbildning, övning, planering och samordning 
mellan det civila och militära försvaret regionalt. Arbetet ska ta sin 
utgångspunkt i det som redan görs inom krisberedskapen. 

Under 2017 kommer MSB att genomföra en analys av hur skyddet av 
civilbefollmingen under höjd beredskap bör anpassas till nuvarande 
förhållanden, inkluderande en imiktning för skyddsrumsverksamheten och 
räddningstjänsten under höjd beredskap. 

MSB har under 2016 påböijat ett arbete för att öka kunskapen om 
totalförsvaret, dvs. både militäit och civilt försvar. Vi är medvetna om att det 
finns ett stort utbildningsbehov på alla nivåer som behöver mötas inom en snar 
framtid, inte minst när det gäller säkerhetsskyddsfrågor. 

MSB avser att återkomma till kommunerna under 2017 med ytterligare 
information som rör civilt försvar. Vi kommer även att utveckla informationen 
på www.msb.se och andra kanaler. 

Mer bakgrund till det återupptagna arbetet med civilt försvar finns på denna 
sida https: //www.msb.se/sv /Insats--beredskap /Civilt-forsvar I 

Med vänliga hälsningar 

2 (3) 
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Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap 

Sänd.lista: 
Samtliga kommuner 

För kännedom: 
Samtliga länsstyrelser 

Datum 
2016-12-05 

Försvarsmakten, Högkvarteret, LEDS-INRI/ Totalförsvarsprojektet 
SKL 

InomMSB: 
GD,ÖD 
Samtliga avdelningschefer och verksamhetssamordnare 

Diarienr 
2016-6758 
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Datum: 2017-01-09 
Handläggare: Per-Martin Boklund 
Dnr: KS 001243/2016 – 603 
Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Alkoholhandläggaren 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Utredning med ritning   
 

Samråd har skett med: 
-- 

 
Ansökan om serveringstillstånd på Mat & Möte på Båstad Golfklubb 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om tillstånd att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till 
allmänheten på Mat & Möten på Båstad Golfklubb. Önskade serveringstider är 10:00-02:00 och  
11:00-03:00 året runt vid servering till slutna sällskap.   
 
Bakgrund 
Mat & Möte i Båstad AB övertar verksamheten på Båstad Golfklubb 17-01-01. Bolaget ägs av 

. Med anledning av 
övertagandet ansöker bolaget om stadigvarande serveringstillstånd enligt ovan. 
 
Övervägande/framtid 
Kraven i Alkohollagens 8 kapitel 12 och 15 §§ är uppfyllda. Risk för olägenheter enligt 
Alkohollagens 8 kapitel 17 § bedöms inte föreligga. Stadigvarande serveringstillstånd kan 
därmed beviljas enligt Alkohollagens 8 kapitel 2 § .  
Gällande serveringstider för servering till allmänheten bör dessa följa de riktlinjer som 
kommunen har antagit enligt ovan. Motiv till att frångå dem föreligger inte i ansökan. 
Gällande utvidgad serveringstid till klockan 03.00 vid servering till slutna sällskap bedöms 
dessa att inte medföra några olägenheter då det inte finns några närboende grannar. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 
 
1. Enligt Alkohollagens 8 kapitel 2 § bevilja Mat & Möten i Båstad AB /556828-0894/ tillstånd 
att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på Mat & 
Möten på Båstad Golfklubb, Boarpsvägen 212, Båstad. 
 
2. Serveringsyta är matsal, bar, uteservering och konferenslokal enligt ritning 1243/20216-
603. 
 
3. Enligt Alkohollagens 8 kapitel 19 § vid servering till allmänheten bevilja serveringstiderna 
under perioden juni – augusti 11.00 – 02.00 alla dagar. Under perioden september – maj 11.00 
– 02.00 fredagar, lördagar, helgdagar och dag före helgdag samt 11.00 – 01.00 övriga dagar. Vid 
servering till slutna sällskap bevilja serveringstiden 11.00 – 03.00 alla dagar året runt.
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4. Att enligt Alkohollagens 8 kap 19 § avslå ansökan om utvidgad serveringstid till att omfatta 
10:00-02:00 alla dagar året runt.   
 
 
 
Båstad 2017-01-09 
 
 
Per-Martin Boklund 
Enhetschef IoF 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Bildning & arbete 

Datum: 2017-01-02 

Handläggare: Per-Martin Boklund 

Dnr: 1243/2016-603 

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beslutet skall expedieras till: 

Sökande 
Länsstyrelsen 
FHI 
Polisen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Ritning Dnr 1243/2016-603 

Ansökan om serveringstillstånd på Mat & Möten på Båstad Golfklubb 

Sökande: Mat & Möten i Båstad AB 
Ängelholmsvägen 263 
269 42 BÅSTAD 

Org.nr: 556828-0894 

1 (3) 

Ansökan om tillstånd att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till 
allmänheten på Mat & Möten på Båstad Golfklubb. Önskade serveringstider är 10:00-02:00 och 
11:00-03:00 året runt vid servering till slutna sällskap. 

Sökande: Mat & Möte i Båstad AB övertar verksamheten på Båstad Golfklubb 17-01-01. Bola
get ägs av . Bolaget bildades 
2010-11-04 och är registrerat F-skatt, moms och arbetsgivaravgifter. Bolaget har innehaft ser
veringstillstånd inom Båstads kommun sedan 2011 utan några anmärkningar. För närvarande 
innehar bolaget serveringstillstånd på Mat & Möte på Båstad Företags by. 

Verksamhetsbeskrivning: Restaurangverksamhet med lunchservering och a la carte. 

Serveringslokaler: Matsal, uteservering och konferenslokaler är insynade av undertecknad 
vid tidigare tillsynsbesök. Antal sittplatser är ca. 100 st. 

Matutbud: Serveringsstället har ett fullständigt restaurangkök som möjliggör tillredning av 
råvaror till ett varierat utbud av förrätter, huvudrätter och efterrätter. Förslag på meny är 
uppvisad. 

Serveringstider: Önskade serveringstider är 10:00-02:00 året runt vid servering till allmän
heten samt 11:00-03:00 året runt vid servering till slutna sällskap. 
De önskade serveringstiderna går utöver Båstads kommuns riktlinjer. Dessa är under perioden 
juni - augusti 11.00 - 02.00 alla dagar. Under perioden september - maj 11.00 - 02.00 freda
gar, lördagar, helgdagar och dag före helgdag, samt 11.00 - 01.00 övriga dagar. 

Serveringsstället har inga direkt närboende grannar som kan bli störda av sena serveringsti
der. 

170109\4db\ p 
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Finansiering: Mat & Möte i Båstad AB har ett rent hyresavtal med fastighetsägaren utan några 
investeringskostnader. Uppstarten av verksamheten finansieras inom den befintliga verksam
heten. 

Remisser: Yttranden är inhämtade från polismyndigheten, miljökontoret, räddningstjänsten 
och skatteverket. Ingen av instanserna framför något som hindrar att ett serveringstillstånd 
beviljas. 

Alkohollagen: 
8 kap. 2 § Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller i förening, före
tag eller annat slutet sällskap. Tillståndet kan avse servering året runt eller årligen under en 
viss tidsperiod (stadigvarande serveringstillstånd). Det kan även avse en enstaka tidsperiod 
eller ett enstaka tillfälle (tillfälligt serveringstillstånd). 
Serveringstillståndet kan gälla spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller en 
eller flera av dessa drycker. 

8 kap. 12 § Serveringstillstånd får endast meddelas den som visar att han eller hon med hänsyn 
till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt är lämplig att 
utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som 
ställs upp i denna lag 

8 kap. 14 § serveringstillstånd ska omfatta ett visst avgränsat utrymme som disponeras av till
ståndshavaren. 

8 kap. 15 § Stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten får endast medges endast om 
serveringsstället har ett eget kök i anslutning till serveringslokalen samt tillhandahåller lagad 
eller på annat sätt tillredd mat. Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat utbud av maträtter. 
Efter kl. 23.00 får matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter. 
Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten får meddelas om serveringsstället tillhanda
håller tillredd mat. Det samma gäller för servering i slutet sällskap. 

8 kap 17 § Om alkoholservering på grund av serveringsställets belägenhet eller av andra skäl 
kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för män
niskors hälsa, får serveringstillstånd vägras även om övriga krav som uppställts i lagen är upp
fyllda. 

8 kap. 19 § Kommunen beslutar om under vilka tider som alkoholdrycker får serveras. Vid be
stämmande av tiden för servering ska särskilt beaktas vad som sägs under 17 §. Om kommu
nen inte beslutar om annat, får servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkohol
drycker inte påbörjas tidigare än klockan 11.00 och inte pågå längre än till klockan 01.00. 
Serveringsstället ska vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång. 
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Bedömning: Kraven i Alkohollagens 8 kapitel 12 och 15 §§ är uppfyllda. Risk för olägenheter 
enligt Alkohollagens 8 kapitel 17 §bedöms inte föreligga. Stadigvarande serveringstillstånd 
kan därmed beviljas enligt Alkohollagens 8 kapitel 2 § . 
Gällande serveringstider för servering till allmänheten bör dessa följa de riktlinjer som kom
munen har antagit enligt ovan. Motiv till att frångå dem föreligger inte i ansökan. 
Gällande utvidgad serveringstid till klockan 03.00 vid servering till slutna sällskap bedöms 
dessa att inte medföra några olägenheter då det inte finns några närboende grannar. 

Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att: 

1. Enligt Alkohollagens 8 kapitel 2 §bevilja Mat & Möten i Båstad AB /556828-0894/ till
stånd att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmän
heten på Mat & Möten på Båstad Golfklubb, Boarpsvägen 212, Båstad. 

2. Serveringsyta är matsal, bar, uteservering och konferenslokal enligt ritning 
1243/20216-603. 

3. Enligt Alkohollagens 8 kapitel 19 § vid servering till allmänheten bevilja serveringsti
derna under perioden juni - augusti 11.00 - 02.00 alla dagar. Under perioden septem
ber - maj 11.00 - 02.00 fredagar, lördagar, helgdagar och dag före helgdag samt 11.00 -
01.00 övriga dagar. Vid servering till slutna sällskap bevilja serveringstiden 11.00 -
03.00 alla dagar året runt. 

4. Att enligt Alkohollagens 8 kap 19 § avslå ansökan om utvidgad serveringstid till att om
fatta 10:00-02:00 alla dagar året runt. 

I tjänsten 

~L~k-
Per-Martin Boklund 
Enhetschef loF 
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 Tjänsteskrivelse  
 

170110\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
 

Datum: 2017-01-09  
Handläggare: Per-Martin Boklund 
Dnr: KS 001324/2016 – 603 
Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Alkoholhandläggaren 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Utredning med ritning  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Ansökan om serveringstillstånd på Restaurang Drivan 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om tillstånd att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till 
allmänheten på restaurang Drivan, Korrödsvägen 9, Båstad, har inkommit från ovanstående 
bolag. Önskade serveringslokaler är matsal och uteservering. Önskade serveringstider är 11.00 
– 01.00 alla dagar året runt.  
 

Bakgrund 
Sydsvensk Mat & Catering AB ägs av  som är ensam ägare till bolaget. Bolaget 
har övertagit verksamheten på Restaurang Drivan från och med 2016-11-01 och ansöker nu 
om stadigvarande serveringstillstånd enligt ovan. 
 

Övervägande/framtid 
Kraven i Alkohollagens 8 kapitel 12 och 15 §§ är uppfyllda. Risk för olägenheter enligt 
Alkohollagens 8 kapitel 17 § bedöms inte föreligga. Ett serveringstillstånd kan därmed beviljas. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 
 
1. Enligt Alkohollagens 8 kapitel 2 § bevilja Sydsvenska Mat & Catering AB /559015-8647/ 
tillstånd att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten 
på Restaurang Drivan, Korrödsvägen 9, Båstad. 
 
2. Serveringslokal är matsal och uteservering enligt ritning dnr 001324/2016-603. 

 
3. Serveringstider är 11.00 – 01.00 alla dagar året runt.   
 
 
 
Båstad 2017-01-09 
 
 
Per-Martin Boklund 
Enhetschef IoF 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Bildning & arbete 

Datum: 2017-01-09 

Handläggare: Per-Martin Boklund 

Dnr: 001324/2016-603 

Till: Kommunstyrelens au. 

Beslutet skall expedieras till: 

Sökande 
Polismyndigheten 
Länsstyrelsen 
FHI 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Ritning 

Ansökan om serveringstillstånd på Restaurang Drivan 

Sökande: Sydsvenska Mat & Catering AB 
Rörstrandsgatan 21 
113 41 STOCKHOLM 

Org.nr: 559015-8647 

1 (2) 

Ansökan om tillstånd att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkohol
drycker till allmänheten på restaurang Drivan, Korrödsvägen 9, Båstad, har inkommit 
från ovanstående bolag. Önskade serveringslokaler är matsal och uteservering. Öns
kade serveringstider är 11.00 - 01.00 alla dagar året runt. 

Sökande: Sydsvensk Mat & Catering AB ägs av  som är ensam ägare till bolaget. 
Bolaget har övertagit verksamheten på Restaurang Drivan från och med 2016-11-01. Kjersti 
har genomfört kunskapsprovet i Alkohollagen med godkänt resultat. 
Bolaget beviljades ett tillfälligt serveringstillstånd i avvaktan på ett stadigvarande för perioden 
161209 -170131. 

Verksamhetsbeskrivning: Restaurangverksamhet med servering av frukost, lunch och middag. 

Matutbud: Serveringstället har ett kök som möjliggör tillagning av ett varierat utbud av förrät
ter, huvudrätter och efterrätter i huvudsak tillagade från grunden av råvaror. Meny är uppvi
sad. 

Finansiering: Bolaget har ett hyresavtal med fastighetsägaren men ska enligt avtal köpare
staurangens lösegendom för 250.000 kr exkl. moms av fastighetsägaren. Avtal om avbetalning 
av köpskillingen under 2017 är upprättat. För att starta företaget har  satsat 
eget kapital samt ingått ett leverantörsavtal med Nordströms. 
Kontoutdrag på egen insats samt avtal med Nordströms är uppvisat. 

Serveringslokaler: Matsal och inhägnad uteservering. Lokalerna är insynade vid tidigare till
synsbesök på serveringstället. De är sammanhängande och överblickbara för personalen. 

Serveringstider: Enligt normaltiden 11.00 - 01.00 alla dagar året runt. 
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Remisser: Yttrande är inhämtat från polismyndigheten, miljökontoret på Samhällsskydd, skat
teverket och räddningstjänsten. Ingen av instanserna framför något som hindrar att ansökan 
beviljas. 

Alkohollagen 
8 kap. 2 § Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller i förening, före
tag eller annat slutet sällskap. Tillståndet kan avse servering året runt eller årligen under en 
viss tidsperiod (stadigvarande serveringstillstånd). Det kan även avse en enstaka tidsperiod 
eller ett enstaka tillfälle (tillfälligt serveringstillstånd). 
Serveringstillståndet kan gälla spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller en 
eller flera av dessa drycker. 

8 kap. 12 § Serveringstillstånd får endast meddelas den som visar att han eller hon med hänsyn 
till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt är lämplig att 
utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som 
ställs upp i denna lag 

8 kap. 14 § serveringstillstånd ska omfatta ett visst avgränsat utrymme som disponeras av till
ståndshavaren. 

8 kap. 15 § Stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten får endast medges endast om 
serveringsstället har ett eget kök i anslutning till serveringslokalen samt tillhandahåller lagad 
eller på annat sätt tillredd mat. Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat utbud av maträtter. 
Efter kl. 23.00 får matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter. 
Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten får meddelas om serveringsstället tillhanda
håller tillredd mat. Det samma gäller för servering i slutet sällskap. 

8 kap 17 § Om alkoholservering på grund av serveringsställets belägenhet eller av andra skäl 
kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för män
niskors hälsa, får serveringstillstånd vägras även om övriga krav som uppställts i lagen är upp
fyllda. 

Bedömning: Kraven i Alkohollagens 8 kapitel 12 och 15 §§ är uppfyllda. Risk för olägenheter 
enligt Alkohollagens 8 kapitel 17 §bedöms inte föreligga. Ett serveringstillstånd kan därmed 
beviljas. 

Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att: 

1. Enligt Alkohollagens 8 kapitel 2 §bevilja Sydsvenska Mat & Catering AB /559015-
864 7 /tillstånd att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till 
allmänheten på Restaurang Drivan, Korrödsvägen 9, Båstad. 

2. Serveringslokal är matsal och uteservering enligt ritning dnr 001324/2016-603. 
3. Serveringstider är 11.00 - 01.00 alla dagar året runt. 

I tjänsten 

~L_I~ 
Per-Martin Boklund 
Enhetschef IoF 
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 Tjänsteskrivelse  
 

170110\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
 

Datum: 2017-01-09 
Handläggare: Per-Martin Boklund 
Dnr: KS 001363/2016 – 603 
Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Alkoholhandläggaren 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Utredning med ritning  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Ansökan om serveringstillstånd på Torekovs Pizzeria 
 
Sammanfattning av ärendet 

 med firma Håkans Restaurang & Pizzeria har 2016-11-14 inkommit med en 
ansökan om tillstånd att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till 
allmänheten på Torekovs Pizzeria, Litorinavägen 15, Torekov.   
 
Bakgrund 
Håkans Restaurang & Pizzeria är en enskild firma som ägs av .  var 
tidigare delägare i Ermans Pizzeria i Torekov HB och som innehade serveringstillstånd på 
Torekovs Pizzeria. har köpt ut sin tidigare partner n. I och med  
blev ensam ägare till handelsbolaget har det upphört och har registrerat en enskild 
firma 2016-10-20. Detta medför i sin tur att han måste ansöka om ett nytt serveringstillstånd.  
 
Övervägande/framtid 
Kraven i Alkohollagens 8 kapitel 12 och 15 §§ är uppfyllda. Risk för olägenheter enligt 
Alkohollagens 8 kapitel 17 § bedöms inte föreligga. Ett serveringstillstånd kan därmed beviljas. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 
 
1. Enligt Alkohollagens 8 kapitel 2 § bevilja  med firman Håkans Restaurang & 
Pizzeria /930428-6173/ tillstånd att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa 
alkoholdrycker till allmänheten på Torekovs Pizzeria, Litorinavägen 15, Torekov. 
 
2. Serveringslokal är matsal och uteservering enligt ritning dnr 1363/2016-603. 
 
3. Serveringstider är 11.00 – 01.00 alla dagar året runt.    
 
 
 
Båstad 2017-01-09 
 
 
Per-Martin Boklund 
Enhetschef IoF 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Bildning & arbete 

Datum: 2017-01-09 

Handläggare: Per-Martin Boklund 

Dnr: 1363/2016-603 

Ti 11: Välfärdsutskottet 

Beslutet skall expedieras till: 

Sökande 
Polismyndigheten 
Länsstyrelsen 
FHI 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Ritning dnr 1363/2016-603 

Ansökan om serveringstillstånd på Torekovs Pizzeria 

Sökande: Håkans Restaurang & Pizzeria 
 
 

 

Org.nr: 930428-6173 

1 (2) 

Ansökan om tillstånd att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkohol
drycker till allmänheten på Torekovs Pizzeria, Litorianvägen 15, Torekov, har inkom
mit från ovanstående bolag. Önskade serveringslokaler är matsal och uteservering en
ligt ritning 1363/2016-603. Önskade serveringstider är 11.00 - 01.00 alla dagar året 
runt. 

Sökande: Håkans Restaurang & Pizzeria är en enskild firma som ägs av .  
var tidigare delägare i Ermans Pizzeria i Torekov HB och som innehade serveringstillstånd på 
Torekovs Pizzeria.  har köpt ut sin tidigare partner  I och med  
blev ensam ägare till handelsbolaget har det upphört och har registrerat en enskild 
firma 2016-10-20. Detta medför i sin tur att han måste ansöka om ett nytt serveringstillstånd. 

 har tecknat ett hyresavtal för lokalerna och har avlagt kunskapsprov i Alkohollagen med 
godkänt resultat. 

Verksamhets beskrivning: Restaurangverksamhet med inriktning på lunchservering och pizzor. 
Diverse arrangemang som visaftnar kommer att anordnas. 

Matutbud: Serveringsstället har ett restaurangkök som möjliggör tillagning av råvaror till ett 
varierat utbud av förrätter, huvudrätter och efterrätter. Menyförslag är uppvisat. Matutbudet 
är inriktat på pizzor men även andra a la carterätter kommer att serveras. 

Finansiering: Köpet av delägarskapet i handelsbolaget har finansierats genom ett lån från 
 syster som i sin tur tagit ett banklån. Köpet av  del i bolaget är finansierats genom 

avbetalningsköp. Köpet ska vara si utbetalt senast 2017-06-30. En första delbetalning har skett 
och kvitto uppvisats. 

Serveringslokaler: Matsal och uteservering. Lokalerna är insynade vid tidigare tillsyns besök. 
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Serveringstider: Enligt normaltiden 11.00 - 01.00 alla dagar året runt. 

Remisser: Yttrande är inhämtat från polismyndigheten, miljökontoret på Samhällsskydd, skat
teverket och räddningstjänsten. Ingen av instanserna framför något som hindrar att ett serve
ringstillstånd beviljas. 

Alkohollagen 
8 kap. 2 § Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller i förening, före
tag eller annat slutet sällskap. Tillståndet kan avse servering året runt eller årligen under en 
viss tidsperiod (stadigvarande serveringstillstånd). Det kan även avse en enstaka tidsperiod 
eller ett enstaka tillfälle (tillfälligt serveringstillstånd). 
Serveringstillståndet kan gälla spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller en 
eller flera av dessa drycker. 

8 kap. 12 § Serveringstillstånd får endast meddelas den som visar att han eller hon med hänsyn 
till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt är lämplig att 
utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som 
ställs upp i denna lag 

8 kap. 14 § serveringstillstånd ska omfatta ett visst avgränsat utrymme som disponeras av till
ståndshavaren. 

8 kap. 15 §Stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten får endast medges endast om 
serveringsstället har ett eget kök i anslutning till serveringslokalen samt tillhandahåller lagad 
eller på annat sätt tillredd mat. Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat utbud av maträtter. 
Efter kl. 23.00 får matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter. 
Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten får meddelas om serveringsstället tillhanda
håller tillredd mat. Det samma gäller för servering i slutet sällskap. 

8 kap 17 § Om alkoholservering på grund av serveringsställets belägenhet eller av andra skäl 
kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för män
niskors hälsa, får serveringstillstånd vägras även om övriga krav som uppställts i lagen är upp
fyllda. 

Bedömning: Kraven i Alkohollagens 8 kapitel 12 och 15 §§ är uppfyllda. Risk för olägenheter 
enligt Alkohollagens 8 kapitel 17 § bedöms inte föreligga. Ett serveringstillstånd kan därmed 
beviljas. 

Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att: 

1. Enligt Alkohollagens 8 kapitel 2 §bevilja  med firman Håkans Restau
rang & Pizzeria /9 3 04 28-6173 / tillstånd att servera spritdrycker, vin, starköl och 
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på Torekovs Pizzeria, Litorinavägen 15, To
rekov. 

2. Serveringslokal är matsal och uteservering enligt ritning dnr 1363/2016-603 
3. Serveringstider är 11.00 - 01.00 alla dagar året runt 

I tjänsten 

~,, //,~ 
Per-Martin Boklund 
Enhetschef IoF 
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