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Antagen av kommunfullmäktige den 19 maj 2010, § 96. Dnr: 320/10 -906. 
 
 
AVGIFTER FÖR KOMMUNAL SIMSKOLA PÅ MALENBADET 
 
 
Som ett steg i att få en bättre ekonomi på Malenbadet samt att ge besökarna och kom-
muninvånarna en bättre service föreligger följande förslag till införande av kommunal 
simskola på Malenbadet sommaren 2010. 
 
 
Förslag till kommunal simskola på Malenbadet sommaren 2010  
 
Kommunal simskola bedrivs på Malenbadet från midsommarveckan 21 juni t o m 30 
juli (sex veckor). Två simlärare anställs, barnen delas in i grupper om max 12 och 
simskolan bedrivs mellan kl 09.00 – 15.00 måndag – fredag enligt nedan: 
 
Period 1 v 25-26 Period 2 v 27-28 Period 3 v 29-30 
21/6-2/7 5/7-16/7 19/7-26/7 
 
Kl 09.00 Nybörjare Kl 09.00 Nybörjare Kl 09.00 Nybörjare 
Kl 10.00 Fortsättning Kl 10.00 Fortsättning Kl 10.00 Fortsättning 
Kl 11.00 Nybörjare Kl 11.00 Plask o Lek Kl 11.00 Plask o Lek 
Kl 12.00 Plask o lek Kl 12.00 Märkestagning 
 
Ett pass är 50 minuter. Fler tider kan läggas till vid behov.  
 
Plask o lek 
Barnet ska ha fyllt 3 år. Ingen vattenvana eller förkunskaper krävs. Barnet ska kunna 
fungera själv utan föräldrar i grupp. Målet är Baddaren Blå (doppa huvudet, blåsa ut luft 
under vattnet, glida i vattnet med ansiktet under vattnet). 
 
Nybörjare 
Barnet ska ha fyllt 4 år och kunna vistas själv på grunt vatten. Barnen börjar lära sig de 
första simtagen. Målet är Silverpingvinen (simma 10 m på grunt vatten, hoppa i vattnet 
från kanten, hämta föremål på botten)  
 
Fortsättning 
Barnet ska ha fyllt 5 år och kunna simma 10 m på grunt vatten. Övningar för att kunna 
klara sig själv på djupt vatten. Ryggsim lärs ut. Målet är Silverfisken (simma 25 m 
bröstsim på grunt vatten, hopp från kanten) 
 
Märkestagning 
Här tar barnet simmärken och simkunskaperna utvecklas i egen takt. I simmärkena ingår 
också kunskaper om livräddning. Provar på crawl och ryggsim. 
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Kostnad och intäkt 
1 500 kr för 2 veckor. 500 kr för 2 veckor för kommunmedlem i Båstads kommun 
 
Två simlärare anställs i sju veckor, kl 08.30 – 13.30 måndag – fredag = 175 timmar per 
person à 200 kr/tim = 70 000 kr. 
 
Intäkter ca 150 barn (varav 50 st är kommunmedlem i Båstads kommun)  
100 st x 1 500 kr = 150 000 kr  
  50 st x    500 kr =   25 000 kr                             Intäkter totalt ca 175 000 kr 
 
(Sommaren 2009 gick 182 barn i simskolan och 2008 gick 265 barn i simskolan). 
 
Simskola på Malenbadet – historisk bakgrund 
 
Båstads kommun (genom kultur- och fritidsnämnden) har bedrivit kommunal simskola 
på Malenbadet de senaste 21 åren om man bortser från de 2 senaste. Under dessa år har 
familjen Buhre  parallellt bedrivit privat simskola på Malenbadet. 
 
Den kommunala simskolan har startat när skolan slutat och pågått i 4 eller 3 veckor. 
Därefter har man även haft simskola 2 veckor i början av augusti.  
 
Familjen Buhre har startat sin simskola midsommarveckan och den har pågått till första 
veckan in i augusti. 
 
Den kommunala simskolan och familjen Buhres simskola har alltid kommit överens om 
fördelning av tider i bassängerna. Kommunens simskola har varit först på dagen och när 
den kommunala simskolan har slutat, har familjen Buhres simskola tagit vid. Har den 
kommunala simskolan dragit ut på dagen, har man samsats om platsen i bassängerna. 
Under alla dessa år har det aldrig varit några problem med samarbetet mellan Båstads 
kommun och familjen Buhre.  
 
Redan inför säsongen 2009 pratade familjen Buhre om att inte bedriva ”sin” verksamhet 
längre men eftersom den kommunala simskolan lades ner valde Buhre att fortsätta. 
Hade familjen Buhre vetat om i god tid (innan nyår) att kultur- och fritidsnämnden ville 
starta upp den kommunala simskolan på Malenbadet sommaren 2010, hade inte famil-
jen fortsatt. Sommaren 2010 är, enligt uppgift från Karin Buhre, sista sommaren som 
familjen kommer att ha simskola på Malenbadet. Anledningarna är helt och hållet famil-
jesociala. 
 
Samarbetet och dialogen mellan familjen Buhre är och har alltid varit god och det före-
kommer inte någon konkurrenssituation. Snarare är det så att verksamheterna komplet-
terar varandra.  
 
Att Kultur- och fritidsnämnden nu väljer att starta upp simskolan som legat nere de se-
naste två åren medför INTE att privata företag utkonkurreras.  
 
Den kostnads- och intäktsberäkning av simskoleverksamhet som gjorts visar snarare på 
vilken prisbild som är relevant för kommunen att begära om det finns privata intressen 
att bedriva simskoleverksamhet. Skulle det visa sig att privat intressen finns för att driva 
simundervisning vore det välkommet, givetvis med uppdaterade ekonomisk villkor. 
 


