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Datum: 2017-03-10 
Handläggare: Per-Martin Boklund 
Dnr: KS 001075/2016 – 603 
Till: Kommunstyrelsen 
 

Beslutet skall expedieras till: 
Alkoholhandläggaren 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Svar på tillsyn från Länsstyrelsen gällande handläggning enligt Alkohollagen  
 

Samråd har skett med: 
-- 
 

 
Yttrande till Länsstyrelsen gällande tillsyn enligt alkohollagen (SFS 
2010:1622) i Båstads kommun 
 

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen genomförde en tillsyn av hanteringen av ansökningar om serveringstillstånd och 
tillsyns av beviljade serveringstillstånd 2016-11-22. Efter detta tillsynsbesök framför 
Länsstyrelsen i skrivelse 2017-01-31 kritik mot handläggningen enligt Alkohollagen i Båstads 
kommun. Länsstyrelsen ålägger kommunstyrelsen att senast 2017-03-31 inkomma med svar 
på vilka åtgärder som vidtagits för att rätta till med de uppmärksammade bristerna. Anstånd 
att inkomma med svar har sökts och beviljats till att senast 2017-04-30 inkomma med svaret.   
 
Övervägande/framtid 
En justering av avgiftsystemet kommer att ske under 2017 då detta inte har gjorts sedan 2008. 
Ett mål med justeringen kommer att vara att finansiera en heltidstjänst för 
alkoholhandläggaren. Dock kommer denna tjänst inte kunna träda i kraft förrän 2018. Under 
2017 kommer tillsynsinspektörer att användas mer systematiskt för att utföra den yttre 
tillsynen. 
Under 2017 har även ett handläggarstöd köpts in i form av ett datasystem, AlkT. Tidigare har 
man använt sig av ett system som byggts upp på egen hand men som med tiden inte längre är 
effektivt eller ger den översikt som är nödvändig för den växande verksamheten.  
 
Med hänvisning till ovanstående hade följande förbättringsåtgärder vidtagits resp. ska vidtas: 

 Ny rutin för vilka handlingar som ska finnas i den fysiska akten för varje 
serveringstillstånd ska tas fram.  

 Ny blankett för att redovisa finansieringen av ett serveringställe ska tas fram för att 
tydligare redogöra hur finansieringen har skett. 

 Ett nytt avgiftssystem ska tas fram för att som mål finansiera en heltidstjänst för 
alkoholhandläggaren. 

 En samordning av tillsynen med inhyrda tillsynsinspektörer kommer att 
systematiseras under 2017 för att täcka upp den yttre tillsynen. 

 Dokumentationssystemet AlkT har köpts in. 
Genom AlkT kommer den inre tillsynen förenklas och kunna utföras systematiskt. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:  
 
1. Kommunstyrelsen godkänner bifogad skrivelse som svar på Länsstyrelsens tillsyn och 
sänder den till Länsstyrelsen i Skåne.    
 
 
 
Båstad 2017-03-10 
 
 
Per-Martin Boklund 
Alkoholhandläggare 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Bildning & arbete 

Datum: 2017-03-07 

Handläggare: Per-Martin Boklund 

Dnr: KS001075/2016-603 

Beslutet skall expedieras till: 

Länsstyrelsen 

1 (2) 

Svar på tillsyn från Länsstyrelsen gällande handläggning enligt Alko
hollagen 

Bakgrund: 
Den tillsyn som Länsstyrelsen utövar över kommunernas handläggning enligt Alkohollagen har 
förändrats över tid. Från att ligga på en nivå vid tillsynen 2010, skärpte man till tillsynstillfället 
2013 kraven på kommunens dokumentation. Efter kritik från Riksrevisionen mot Länsstyrel
serna har man till tillsynen 2016, skärpt den ytterligare. Någon direkt information har inte gått 
ut till kommunerna om vilka krav man kommer att ställa på kommunernas handläggning. Detta 
har framkommit först efter tillsyns besöket. Detta gör att man kontrollerar efter riktlinjer som 
inte fullt ut är klara för handläggarna i kommunerna. Ovanstående bekräftas i samtal efter till
syns besöken 2013 och 2016 med Länsstyrelsens handläggare. 

Dock kan man konstatera att det finns områden som kan och ska förbättras i Båstads kommuns 
dokumentation inom området. En utgångspunkt som framförs av Länsstyrelsen handläggare är 
att de utifrån handlingarna i ärendet på egen hand ska kunna bilda sig en uppfattning om att 
kraven i Alkohollagen är uppfyllda. I handläggningen av ett ärende förekommer det många 
gånger diskussioner med den sökande för att man ska komma fram till en verksamt som med
för att ett serveringstillstånd kan godkännas. Hur dessa diskussioner har förts har inte tydligt 
framgått i dokumentationen. 

Gällande dokumentationen hur finansieringen av ett nytt serveringsställe har skett, har detta 
inte framgått tillräckligt tydligt. När finansieringen har diskuterats i ett ärende har handlägga
ren förvissat sig om att den är godtagbar men detta framgår inte klart av handlingarna i vissa 
ärenden. Likaså är det när en sökande har genomfört ett kunskapsprov i Alkohollagen. Detta 
prov genomförs hos alkoholhandläggaren som får resultatet och förmedlar det till den sökande 
samt skriver i utredningen att kunskapskravet i Alkohollagen är uppfyllt. Med detta förfarings
sätt kan Länsstyrelsen vid sitt tillsyns besök inte kontrollera detta utan att gå in i Folkhälso
myndighetens register för kunskapsprovet där resultaten är sparade. 

Gällande markupplåtelse vid tillfälliga arrangemang sparas tillstånden från polisen i sökandes 
akt, dock inte i mappen för själva ansökan. Vilket då inte kom med när Länsstyrelsen gjorde sin 
tillsyn. 

Gällande kommunens tillsyn av beviljade serveringstillstånd har detta till viss del fått stå till
baka med anledning av personalsituationen på IoF. Sedan kommunerna övertog ansvaret för 
tillståndsgivning och tillsyn enligt Alkohollagen 1995 har Båstads kommun haft en tjänst på 
50% av en heltid tjänst, vilken kombinerades med en tjänst som budgetrådgivare på 50%. 
1995 hade Båstads kommun ca.35 stadigvarande serveringstillstånd, i dag är det ca. 55 stadig
varande serveringtillstånd. Utöver detta har en förändring av Alkohollagen skett, vilket inne-
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burit ett större krav på kommunerna att utreda bl.a. ekonomin i de företag som ansöker om 
serveringstillstånd och därefter löpande av de som innehar ett serveringstillstånd. 

I maj 2015 blev alkoholhandläggaren/budgetrådgivaren även tf. enhetschef då den dåvarande 
enhetschefen plötsligt blivit sjuk I detta läge beslutades att tillsynen enligt Alkohollagen fick 
ske i mån av tid. Verksamheter med nöjeskaraktär prioriterades, dock valdes att inte tillsyna 
alla serveringställen. Ny alkoholhandläggare kunde inte anställas förrän till våren 2016 pga. 
besparingskrav på IoF med en efterföljande omorganisation. Den nye alkoholhandläggaren 
påbörjade sin tjänst mars 2016 men valde att avsluta den juli 2016. Därmed kunde tillsynen 
återigen inte utföras i den omfattning som kommunens tillsynsplan anger. För att kunna ge
nomföra någon tillsyn under hösten har externa tillsynsinspektörer anlitats. 

Den alkoholhandläggare som var anställd under en period 2016 och som handlagt huvuddelen 
av de ansökningar som Länsstyrelsen har anmärkt på, hade en kort introduktion innan ansva
ret för handläggningen övertogs. Detta kan ha bidragit till en otydlighet i hur ärendena har 
dokumenterats. 

I dag ingår ansvaret för handläggning av serveringstillstånd i en av tjänsterna som enhetschef 
på IoF. 

Åtgärder: 
En justering av avgiftsystemet kommer att ske under 2017 då detta inte har gjorts sedan 2008. 
Ett mål med justeringen kommer att vara att finansiera en heltidstjänst för alkoholhandlägga
ren. Dock kommer denna tjänst inte kunna träda i kraft förrän 2018. Under 2017 kommer till
synsinspektörer att användas mer systematiskt för att utföra den yttre tillsynen. 
Under 2017 har även ett handläggarstöd köpts in i form av ett datasystem, AlkT. Tidigare har 
man använt sig av ett system som byggts upp på egen hand men som med tiden inte längre är 
effektivt eller ger den översikt som är nödvändig för den växande verksamheten. 

Med hänvisning till ovanstående hade följande förbättringsåtgärder vidtagits resp. ska vidtas: 
• Ny rutin för vilka handlingar som ska finnas i den fysiska akten för varje serveringstill

stånd ska tas fram. 
• Ny blankett för att redovisa finansieringen av ett serveringställe ska tas fram för att 

tydligare redogöra hur finansieringen har skett. 
• Ett nytt avgiftssystem ska tas fram för att som mål finansiera en hel tidstjänst för alko

holhandläggaren. 
• En samordning av tillsynen med inhyrda tillsynsinspektörer kommer att systematise

ras under 2017 för att täcka upp den yttre tillsynen. 
• Dokumentationssystemet AlkT har köpts in. 
• Genom AlkT kommer den inre tillsynen förenklas och kunna utföras systematiskt. 

I tjänsten 

<'-;j>åL I 
/ 

Per-Martin Boklund 
Enhetschef IoF 
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BÅSTADS l<OMMUN 
l<ommunstyrelsen 

2017 -01- 3 1 BESLUTSUNDERLAG 1(13) 

Länsstyrelsen 
Skåne o~S'> .'S>'Y,"'~?~2017.01-11 

.~~ .... ~.:-:-.. ... ~ .... 
Dnr 705-29410-2016 

Postadress 

20515 Malmö 

Kontaktperson 

Samhällsbyggnadsavdelningen 

Inger Svensson 

Båstads kommun 

Kommunstyrelsen I Socialnämnden 

269 80 Båstad 

010-224 14 90 

inger. s. svensson@lansstyrelsen.se 

Tillsyn enligt alkohollagen (SFS 2010:1622) 
Båstads kommun 

Beslut 
Länsstyrelsen riktar allvarlig kritik för följande brister: 

• Nämnden har inte vidtagit åtgärder för att komma till rätta med de brister 

som framkommer i Länsstyrelsens beslut 2010-01-29 och 2013-06-03. 

Bristerna består bl a i undermålig dokumentation kring ägarförhållande, 

styrkande av kunskap, finansiering av verksamhet, kontroll av kök och 

matutbud. 

Kommunstyrelsen ska senast den 31 mars 2017 till Länsstyrelsen redovisa vilka 

åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med bristerna. 

Länsstyrelsen riktar kritik för följande brister: 

• Kommunen har inte bedrivit tillsyn över serveringstillstånd och 

försäljningsställen för folköl i tillräcklig omfattning. 

• Kommunen beviljar ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 

utan att köket uppfyller lagens krav med avseende på utrustning och 

kapacitet. (8 kap 15 §) 

• Kommunen beviljar ett tillfålligt serveringstillstånd till allmänheten utan att 

grundläggande förutsättning i form av hyresavtal som styrker dispositionsrätt 

finns. (8 kap 14 §) 

Länsstyrelsen har i övrigt uppmärksammat följande brister: 

• Kommunen har bristande rutiner för diarieföringen. 

• Kommunen har inte följt upp tillsynsplanen för 2015. 

mG;+s i9 -bl·hl-41 lc- li7(k -c-edG92 1b.1cl l .tlon.: 

Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www 

Kungsgatan 13 010-224 10 00 vx 010-224 11 00 102-2847 skane@lansstyrelsen.se www. lansstyrelsen.se/skane 

291 86 Kristianstad 0 Boulevarden 62 A 
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BESLUTSUNDERLAG 2(13) 

Länsstyrelsen 
Skåne 2017-01-31 Dnr 705-29410-2016 

• Tillsyn över serveringstillstånd och försäljningsställen för folköl har 
huvudsakligen förlagts till juli månad. 

• Tillståndsbevisen följer i vissa fall inte Folkhälsomyndighetens föreskrifter 

gällande angivande av högsta antal personer som samtidigt får vistas i 
lokalerna. 

Länsstyrelsen bedömer att Båstads kommun i övrigt följer lagstiftningen i de delar 

som granskats. 

Bakgrund till tillsynen 

Länsstyrelsen utövar enligt 9 kap 1 §alkohollagen (AL) tillsyn inom länet. 

Länsstyrelsen har enligt tillsynsplanen för 2016 beslutat att genomföra en 
verksamhetstillsyn i Båstads kommun. 

Länsstyrelsens handläggning 
Länsstyrelsen har aviserat tillsynen genom brev, översänt enkätfrågor samt begärt att 

få ta del av övergripande dokument enligt AL. Enkätsvar och begärda handlingar 
kom in innan besöket och låg till grund för dialogen. 

Tillsynsbesöket genomfördes 2016-11-22. 

Vid intervjun under besöket deltog från kommunens sida ordföranden i 

socialnämnden, samt handläggaren. 

Redovisning av tillsynen 

Organisation 

Kommunstyrelsen har ansvaret för ärenden enligt alkohollagen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i ärenden enligt AL som rör ansökningar 

om stadigvarande serveringstillstånd, gemensam serveringsyta samt 
provsmakningstillstånd vid tillverkningsställe. I utskottet fattas även beslut om 

varning och återkallelse eller förbud enligt 9 kap 17-19 §§. Även beslut om tillfälligt 

förbud eller inskränkning av försäljning av alkoholdrycker enligt 3 kap 10 § fattas av 
arbetsutskottet. 

Beslut som gäller tillfälliga tillstånd, förändringar inom gällande tillstånd, catering av 

alkoholdrycker, och provsmakning för partihandlare fattas av alkoholhandläggaren. 

Denne beslutar även om sanktionen erinran enligt 8 kap 17 § samt återkallelse av 

tillstånd på egen begäran enligt 9 kap 18 § 1 p. 

Handläggning och tillsyn motsvarar i dag ungefär en halvtidstjänst med fördelningen 

45 I 5 på serveringstillstånd respektive folköl. 
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BESLUTSUNDERLAG 3(13) 

Länsstyrelsen 
Skåne 2017-01-31 Dnr 705-29410-2016 

Handläggaren menar att en halvtid inte räcker utan att tjänsten borde omfatta minst 

75 % vilket han framfört. En ny handläggare vars tjänst omfattade 75 % anställdes i 

mars 2016 men avslutade sin anställning i juli. Förre handläggaren återfick därefter 

ansvaret för serverings- och folkölsärenden . I ett kommande budgetförslag kommer 

en heltidstjänst att äskas/ föreslås . 

Tillsynsinspektörer från Ängelholms kommun anlitas ca 5 timmar i månaden för 

tillsyn på serveringsställen under sommarperioden då bl a Tennisveckorna äger rum. 

Inspektörerna har utbildats för ändamålet av Ängelholms kommuns. 

Handläggaren har arbetat med ärenden enligt alkohollagen sedan 1998. Han har 

genomgått grundutbildning hos Niagara Utbildning samt ekonomisk utbildning inom 

området. Regelbundet deltagande i nätverk har gett ytterligare 

kompetensutveckling för handläggaren . 

Handläggaren har känt stöd från chefer och menar att de har haft ett stort förtroende 

för honom. Stödet från politikerna i ansvarig nämnd har varit bra. Endast vid ett 

fåtal tillfallen har nämnden avvikit från handläggarens förslag till beslut. 

Från och med 2017 kommer kommunen att använda handläggningsprogrammet 

AlkT för ärendehantering på området. 

Tillsynsplan 

Kommunstyrelsens arbetsutskott antog i maj 2016 den gällande tillsynsplanen enligt 

alkohollagen. Tillsynsplanen ska årligen omarbetas och sändas in till Länsstyrelsen. 

Tillsynsplanen beskriver arbetet enligt 9 kap 2-3 §§AL gällande förebyggande, yttre 

och ime tillsyn. 

• I förebyggande syfte anordnades utbildningen Ansvarsfull alkoholservering i 

juni i samverkan med Ängelholms kommun. Föranmälda besök på 

serveringsställen ska göras dagtid där fokus ligger på dialog med nyblivna 

tillståndshavare kring vad som gäller enligt alkohollagen. 

• Inre tillsyn. Ambitionen är att samtliga med stadigvarande tillstånd ska få en 

årlig kontroll . Tillstånd beviljade under 2015 och 2016 ska prioriteras . Såväl 

ekonomisk skötsamhet samt personlig vandel ska kontrolleras mot 

Polismyndigheten och Skatteverket. 

• Yttre tillsyn. Målet är att alla med stadigvarande tillstånd till allmänheten ska 

besökas minst en gång per år. Serveringsställen med nöjesverksamhet ska få 
minst !Te tillsynsbesök under året. 
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BESLUTSUNDERLAG 4(13) 

Länsstyrelsen 
Skåne 2017-01-31 Dnr 705-29410-2016 

• Målsättning finns om extra tillsyn under Tennisveckorna och ytterligare en 

evenemangsvecka. Tillsyn ska göras två kvällar per vecka och i samverkan 

med polis, livsmedelsinspektör och räddningstjänst. Ytterligare två 

kvällstillsyner skulle göras under våren och hösten/vintern . 

• Samtliga större kända arrangemang som vänder sig till allmänheten ska få 
tillsynsbesök under 2016. 

• Tillsyn över fö:rsäljningsställen av folköl ska ske med minst ett tillsynsbesök 

per år. Skyltning och efterlevnad av egenkontrollprog:rammen ska 

kon troll eras. 

Uppföljning av 2015 års tillsynsplan har på grund av tidsbrist inte skett enligt 

handläggaren. 

Riktlinje1· 

Båstads kommun har politiskt antagna :riktlinjer för serve:ringstillstånd. Riktlinjerna 

var inaktuella och hänvisade till föregående alkohollag. Detta påtalades på plats. 

Omarbetning är prioriterad och kommer enligt handläggaren att ske under 2017. 

Det finns även ett Alkohol- och drogpolitiskt program som är antagit av 

kommunfullmäktige. Programmet antogs 2006 och följs inte längre. Det framkom 

inga uppgifter vid länsstyrelsens tillsyn om kommunen hade för avsikt att ta fram ett 

nytt alkohol- och drogpolitiskt program. 

lnjo1·mation på hemsida 

Det finns kort information om se:rve:ringstillstånd på kommw1ens hemsida. På sidan 

finns även en ansökningsblankett tillsammans med en lista över handlingar som ska 

bifogas till en ansökan. Även kontaktuppgifter till alkoholhandläggaren framgick. 

Handläggaren uppger att kommunens hemsida håller på att omarbetas i sin helhet. 

Tillståndsprövning 

Länsstyrelsens 9rnnsknin9 av akta i tillståndsärenden 

Under 2015 kom det in 6 ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd till 

allmänheten och två ansölmingar om stadigvarande serve:ringstillstånd till slutna 

sällskap för cate:ringve:rksamhet. Det kom in 14 ansökningar om tillfälligt 

se:rve:ringstillstånd till allmänheten under 2015. Inga ansökningar avslogs under året. 

Under 2016 fick kommw1en in 11 ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd 

till allmänheten och 17 ansökningar om tillfälligt se:rveringstillstånd till allmänheten. 

Inte heller under 2016 avslog kommunen någon ansökan . 
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BESLUTSUNDERLAG 5(13) 

Länsstyrelsen 
Skåne 2017-01-31 Dnr 705-29410-2016 

Vid verksamhetstillsynen granskade Länsstyrelsen 11 ärenden, 8 gällande ansökan 

om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och 3 gällande ansökan om 

tillfälligt tillstånd till allmänheten. 

Länsstyrelsen granskade firmateckning, ansökningshandlingar, remisshantering, 

sökandens och serveringsställets lämplighet, matutbudet samt kommunens beslut. 

I akterna för ansökan fanns en utredning som följdes av ett förslag till beslut. 

Granskning av akter: 

Följande uppmärksammades vid granskningen av akter: 

Ansökningsärenden ordnades i mappsystem. 

Remisser skickades regelmässigt till Polismyndigheten, Skatteverket, 

Räddningstjänsten och Miljöförvaltningen. 

I ub·edningarna redovisades följande: 

Uppgifter om sökanden. 

Uppgifter om verksamhet och lokaler. 

Uppgifter om vad ansökan avser. 

Uppgifter om remissinstanser och deras svar. 

Aktuella lagrum. 

I en utredning med beslut 2015-12-16 gällande ansökan om stadigvarande tillstånd 

till allmänheten uppmärksammades vid tiden för Länsstyrelsens granskning följande: 

Det framgick inte vem eller vilka personer med betydande inflytande (PBI) 

som innehade kunskaper i alkohollagen eller på vilka grunder som 

undantagsreglerna gällande kunskapsprovet hade tillämpats. 

Serveringstid hade beviljats utöver vad som fanns angivet i ansökan. Skälen 

för kommunens beslut framgick inte i akten. 

Det saknades ankomststämpel och diarienummer på flera handlingar i akten. 

Tillståndsbeviset saknade uppgifter om max antal personer som samtidigt får 

vistas i lokalen. 

I en ub·edning med beslut 2016-04-27 gällande ansökan om stadigvarande tillstånd 

till allmänheten uppmärksammades vid tiden för Länsstyrelsens granskning följande: 

Det framgick inte i utredningen att Skatteverkets remissvar med anmärkning 

om 5 betalningsuppmaningar som belastade sökanden hade kommunicerats 

eller för övrigt beaktats i ärendet vid bedömning av den personliga 

lämpligheten. 
Det framgick inte i utredningen om matutbudet uppfyllde lagens krav 

avseende erbjudande av för- huvud- respektive efterrätter. 

Gällande finansieringen saknades uppgifter om hur sökanden finansier at 

uppstarten av verksamheten samt saknades avtalsvillkor med kommande 
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BESLUTSUNDERLAG 6(13) 

Länsstyrelsen 
Skåne 2017-01-31 Dnr 705-29410-2016 

hyreskostnader då det av handlingarna framgick att hyreshöjning skulle ske 

inför sommarsäsongen. 

Tillståndsbeviset saknade uppgifter om max antal personer som får vistas i 
lokalen 

I en utredning med beslut 2016-04-27 (KSAU § 101) gällande ansökan om 

stadigvarande tillstånd till allmänheten uppmärksammades vid tiden för 

Länsstyrelsens granskning följande: 

Gällande finansieringen framgick det inte hur stor den egna insatsen var eller 

på vilket sätt sökanden anskaffat kapitalet. 

Bedömning av kökets lämplighet enligt alkohollagen saknades. 

Remissvar från Polismyndigheten saknade diarienummer. 

Tillståndsbeviset saknade uppgifter om antal sittplatser och max antal 

personer som får vistas i lokalen. 

I en utredning med beslut 2016-05-25 gällande ansökan om stadigvarande tillstånd 

till allmänheten uppmärksammades vid tiden för Länsstyrelsens granskning följande: 

Säljaren prövades inte som PBI trots att det fanns ett av köparen utställt 

skuldebrev som löpte på 3 år och omfattade ett ansenligt belopp. 

Det saknades handling (utdrag ur aktiebok eller årsstämmoprotokoll) som 

visade ägandeförhållandet i bolaget. Enbart anteckning om ägarfördelning är 

inte tillräckligt underlag. 

I en utredning med beslut 2016-05-25 (KSAU § 122) gällande ansökan om 

stadigvarande tillstånd till allmänheten uppmärksammades vid tiden för 

Länsstyrelsens granskning följande: 

Det fanns ingen dokumentation som styrkte att kunskapsprovet var 

genomfört och godkänt. 

Finansieringen hade inte visats. Handlingar som visade utbetalat lån 

saknades. Endast offert från Swedbank om lån och checkkredit fanns i 

underlaget. 

Det saknades transaktionshistorik som visade överföring eller insättning av 

egen insats. Sammantaget hade finansieringen av ombyggnationen inte visats. 

I en utredning med beslut 2016-07-11 gällande ansökan om stadigvarande 

serveringstillstånd, till allmänheten, årligen under perioden 1/ 6 - 31I8, 
uppmärksammades vid tiden för Länsstyrelsens granskning följande: 

Det hade inte gjorts någon bedömning av den ekonomiska lämpligheten i 

utredningen trots att det fanns 5 betalningsuppmaningar på sökanden och 7 

dito på den fysiska personen bakom sökandebolaget. 

Ett tidigare avslag gällande brister i köket förklarades i tjänsteutlåtandet men 

det framgick inte av handlingarna i ärendet på vilket sätt köket hade 

förändrats. 
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I en utredning med beslut 2016-07-11 (KSAU § 147) gällande ansökan om 

stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, årligen under perioden 1I6 -
31I8, uppmärksammades vid tiden för Länsstyrelsens granskning följande: 

Det saknades uppgifter om finansiering av uppstartskostnader. 

Det saknades skriftlig dokumentation om ändringar i beslutet av såväl 

serveringstid som serveringsutryrnmen. Omständigheterna nämndes enbart i 

tjänsteutlåtandet och det går därför inte att avgöra om avslagsbeslut fattats i 

ärendet och om i så fall besvärshänvisning lämnats till sökanden. 

Kommunen godkände ett kök med begränsad kapacitet med hänvisning till 

att tillstånd för servering av spritdrycker inte beviljades . Kommunen 

konstaterade därefter i sin bedömning att kraven i 8 kap 15 § alkohollagen 

var uppfyllda för att ett stadigvarande serveringstillstånd kunde beviljas. 

I en utredning med beslut 2016-06-01 gällande ansökan om stadigvarande 

serveringstillstånd till allmänheten uppmärksammades vid tiden för Länsstyrelsens 

granskning följande: 

Det saknades regist:reringsbevis både gällande bolagsregistrering och 

registrering hos Skatteverket för F-skatt, arbetsgivaravgifter och moms. 

Remissvar från Skatteverket saknades i akten. 

Matutbudet framgick inte i akten. 

Finansieringen av uppstartskostnader kontrollerades inte av kommunen med 

hänvisning till att det rörde sig om ett hyresavtal och inte om köp av 

verksamhet. 

Bolaget har ett gällande serveringstillstånd i en annan kommun och 

bedömdes därför omfattas av undantag från att göra kunskapsprovet. Det 

framgick inte i utredningen hur länge sökanden haft tillståndet eller om 

verksamheten drivits utan anmärlmingar. 

I en utredning med beslut 2016-05-03 gällande ansökan om tillfälligt 

serveringstillstånd till allmänheten uppmärksammades vid tiden för Länsstyrelsens 

granskning följande: 

Handlingar i ärendet saknade diarienummer. 

I en utredning med beslut 2016-06-16 gällande ansökan om tillfälligt 

serveringstillstånd till allmänheten uppmärksammades vid tiden för Länsstyrelsens 

granskning följande: 

Det framgick inte om utredningen med förslag till delavslag 

kommunicerades. 

Det framgick inte att besvärshänvisning skickats med delgivningen av 

beslutet. 
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I en utredning med beslut 2016-06-29 gällande ansökan om tillfalligt 

serveringstillstånd till allmänheten uppmärksammades vid tiden för Länsstyrelsens 

granskning följande: 

Ritningar som visade sökt utökad serveringsyta saknades i underlaget. 

Remissvaret från Polismyndigheten var inte diariefört. 

Dispositionsrätt i form av hyresavtal från markägare och Tillståndsbevis 

enligt ordningslagen från Polismyndigheten saknades vid tiden för tillståndets 

beviljande. I stället har kommunen ställt villkor till beslutet om att i 

efterhand komma in med handlingarna. 

Generellt förekom följande vid tidpunkten för Länsstyrelsens granskning av akterna i 

ärenden gällande serveringstillstånd till allmänheten: 

Ankomstdatum eller diarienummer saknades på ett flertal handlingar. 

Det saknades handlingar som visade ägarförhållande i bolag. 

Underlag som styrker finansiering saknades i ärenden som gällde 

stadigvarande tillstånd till allmänheten. 

Det saknades underlag som redovisade matutbudet i ett flertal ärenden. 

Det saknades en redogörelse för kökets beskaffenhet och tillika en 

bedömning av densamma. 

Det saknades uppgift om max antal personer som samtidigt får vistas i 

lokalerna samt uppgift om antal sittplatser i serveringslokalerna på flera av 

de granskade tillståndsbevisen. 

Tillsyn inom alkoholområdet 

Kommunen har skriftliga rutiner för såväl tillsyn över serveringstillstånd som 

detaljhandel med folköl. Detaljerade tillsynsprotokoll finns för matrestauranger 

respektive nöjesrestauranger. Tillsynsprotokoll användes vid huvuddelen av 

tillsynsbesöken. Vid tillsynen ger handläggaren eller tillsynsinspektören sig till känna 

i samband med tillsynen och eventuella påpekanden görs direkt på plats. 

Båstads kommun har för närvarande 46 stadigvarande tillstånd för servering till 

allmänheten och 5 stadigvarande tillstånd för servering till slutet sällskap varav ett är 

ett tillstånd för catering av alkoholdrycker. Handläggaren uppger att det är svårt att 

bedriva tillsyn på stadigvarande tillstånd till slutna sällskap då de inte i förväg 

anmäler tillfallen med verksamhet till kommunen. Ett sådant exempel är ett 

bryggeri med provsmakning och servering till slutna sällskap. 

Under 2015 genomfördes totalt 26 tillsynsbesök hos tillståndshavare med 

stadigvarande tillstånd. På dagtid genomfördes 5, på kvällstid 13 och nattetid 8 
tillsynsbesök. Av de tillfälliga tillstånden besöktes 3 under året. 

Inga besök genomfördes i samverkan med Polismyndigheten. 
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Under 2016 har det fram till mitten av november gjorts totalt 22 tillsynsbesök. Av 

dessa har 6 skett under dagtid. Besök har gjorts vid 1 tillfälle på ett tillfålligt tillstånd 

till allmänheten. Ett besök gjordes i samverkan med Polismyndigheten under 2016. 

Det finns inget samverkansavtal som berör tillsyn enligt alkohollagen mellan 

kommunen och Polisen. 

Handläggaren uppgav att det har blivit svårare att få med Polisen i den yttre 

tillsynen. Handläggaren menade att Polisen prioriterat andra uppgifter . Under 2016 

kom det inte in några underrättelser från Polisen gällande serveringsställen. Ett 

antal tillsynsbesök genomfördes tillsammans med räddningstjänsten och 

miljöförvaltningen. 

Inre tillsyn gjordes endast i samband med förändring inom gällande tillstånd och då 

har remiss enbart ställts till Polisen. 

Under 2015 öppnade kommunen inga tillsynsärenden grundade på omständigheter 

som framkom vid yttre eller inre tillsyn . Två tillsynsärenden har öppnats under 

2016. Ärendena var vid länsstyrelsens tillsyn inte färdigbehandlade. 

Av 12 folkölsförsäljningsställen i Båstads kommtm tillsynades 3 under 2015. 

På detaljhandelsställen med folköl har 2 besök gjorts under innevarande år. En 

tillsyn gjordes i samverkan med Polisen. 

Ansvarifull alkoholservering ( AAS) 

Båstads kommun uppger i Länsrapporten 2015 att man arbetar med metoden 

Ansvarsfull alkoholservering i sin helhet. Någon samverkan med Polisen inom 

krogtillsyn har inte förekommit under 2015. 

Under 2016 har samverkan med Polisen skett vid ett tillfälle. Någon regelbtmden 

och strukturerad samverkan mellan kommun, krögare och polis har inte 

förekommit. Information till krögare ges inför sommarens evenemangsdagar. 

Utbildningen Ansvarsfull alkoholservering hölls i juni i samarbete med Ängelholms 

kommun. Ca 15 deltagare fanns med från Båstads kommun . Handläggaren deltar i 

regel under en av de två utbildningsdagarna. Utbildningen ska ges årligen. Arbete 

med metoden är förankrat genom politiskt beslut. 

Öv1·i9t 

Länsstyrelsen lyfte frågan om hot och våld samt mutor och jäv. 

Det finns ett kommunalt handlingsprogram gällande hot och våld. Vid yttre tillsyn 

används ett personlarm som går till larmcentralen. 

Kommunen har antagit en policy gällande mutor och jäv. 
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Kommunicering 
Länsstyrelsen har kommunicerat detta beslutsunderlag. 

Tillämpliga bestämmelser 

Alkohollagen (2010:1622) 
Enligt 8 kap 12 § AL får serveringstillstånd endast meddelas den som visar att han 

eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt 

omständigheter i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten 

kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i denna lag. 

Sökanden ska genom att avlägga ett prov visa att han eller hon har de kunskaper om 

denna lag och anslutande föreskrifter som krävs för att på ett författningsenligt sätt 

utöva serveringsverksamheten. 

8 kap 14 § AL. Serveringstillstånd ska omfatta ett visst avgränsat utrymme som 

disponeras av tillståndshavaren. 

Enligt 8 kap 15 § AL får stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten medges 

endast om serveringsstället har ett eget kök i 

anslutning till serveringslokalen. 

Enligt 9 kap 1 § AL har Länsstyrelsen tillsyn inom länet. Länsstyrelsen ska också 

bih·äda kommunerna med råd i deras verksamhet. Laa (2013:635). 

Enligt 9 kap 2 § AL har kommunen tillsyn över efterlevnaden av de bestämmelser 

som gäller för servering av alkoholdrycker. 

FOHMFS 2014:6 

6 §. Av tillståndsbeviset ska det framgå i vilka lokaler eller utrymmen servering är 

tillåten. Detta gäller inte vid rumsservering och/ eller servering från minibar. 

Däremot ska det framgå att sådan servering bedrivs. 

7 §. Tillståndsbevis för stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten ska 

innehålla tillståndshavarens uppgift om det antal sittplatser som finns i de 

utrymmena där servering är tillåten . 

8 §. Tillståndsbevis för stadigvarande serveringstillstånd ska innehålla uppgift om det 

högsta antal personer som samtidigt får vistas i serveringsuh·)rn1met . 

FOHMFS 2014:7 

Undantag 

10 § Undantag från skyldigheten att genomgå kunskapsprov vid ansökan 
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om tillstånd för servering eller för provsmakning görs för den som 

1. tidigare har avlagt prov och har tillstånd som minst motsvarar den aktuella 

ansökan, 

2. inte har tillstånd men som högst tre år före en ny ansökan inges har avlagt 

godkänt prov som minst motsvarar den nya ansökan, 

3. inte har avlagt prov men som i samma kommun har serveringstillstånd 

som minst motsvarar den aktuella ansökan och vars kunskaper det inte finns 

några skäl att ifrågasätta, eller 

4. inte har avlagt prov men som i en annan kommun har serveringstillstånd 

som minst motsvarar den aktuella ansökan och kan dokumentera flera års erfarenhet 

utan anmärkningar. 

Kommunen får göra undantag från skyldigheten att genomgå kunskapsprov 

vid ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap om ansökan 

avser ett enstaka tillfälle. 

Förvaltnin9sla9 (SFS 1986:223) 
15 § Uppgifter som en myndighet får på annat sätt än genom en handling och som 

kan ha betydelse för utgången i ärendet skall antecknas av myndigheten, om ärendet 

avser myndighetsutövning mot någon enskild. 

21 § En sökande, klagande eller annan part skall underrättas om innehållet i det 

beslut varigenom myndigheten avgör ärendet, om detta avser myndighetsutövning 

mot någon enskild. Parten behöver dock inte underrättas, om det är uppenbart 

obehövligt. 

Om beslutet går parten emot och kan överklagas, skall han underrättas om hur han 

kan överklaga det. 

Länsstyrelsens bedömning 
Vid Länsstyrelsens tillsyn av kommunens verksamhet 2010 och 2013 (Beslut 2010-
01-29 och 2013-06-03) påpekades brister gällande dokumentation och handläggning 

av ansökningar om serveringstillstånd. Det saknades då tydlig dokumentation kring 

ett antal lagkrav, tex beskrivning av matutbud, finansiering, personer med 

betydande inflytande mm. Länsstyrelsen konstaterar vid tillsynen 2016-11-22 att 

samma typ av brister som utpekas i Länsstyrelsens tillsynsbeslut 2010 och 2013 
kvarstår. Bristerna förekommer i merparten av de granskade akterna. Det gäller tex 

klargörande av ägarförhållande, styrkande av kunskap, finansiering av verksamhet, 

kontroll av köket och matutbudet. Länsstyrelsen ser allvarligt på att personer med 

betydande inflytande inte definieras eller granskas till fullo och att det fortfarande 

brister i den ekonomiska granskningen samt bedömningen av såväl kök som 

matutbud 

I ett ärende gällande ansökan om stadigvarande servering till allmänheten har 

kommunen inget stöd i lagstiftning eller förarbeten när man konstaterar att köket 
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kan ha lägre kapacitet om serveringstillståndet inte omfattar spritdrycker. Ansökan 

beviljas utifrån den bedömningen. 

I ett ärende som gäller tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten beviljas tillstånd 

utan att grundläggande förutsättningar som dispositionsrätt i form av hyresavtal 

finns. Kommunen har i stället villkorat att hyresavtal och även tillstånd enligt 

ordningslagen ska lämnas in i efterhand. Grundläggande förutsättningar för ett 

serveringstillstånd ska föreligga och vara tillräckligt styrkta vid tiden för kommunens 

beslut om att bifalla en ansökan. 

I ett beslut saknas dokumentation om ändringar som kommunen gjort och det 

framgår inte om beslut om delvis avslag fattats eller om besvärshänvisning lämnats. 

Avslag eller delavslag ska delges enligt FL 20 §och besvärshänvisning ska bifogas 

enligt 21 §samma lag. 

Kommunens når inte målen för den yttre tillsynen i tillsynsplanerna för 2015 och 

2016 . Ungefär hälften av kommunens 46 serveringsställen fick tillsyn under 2015 
och 2016 . Endast vid ett tillsynstillfälle har samverkan skett med Polisen under de 

två senaste åren. 

Av kommunens 12 försäljningsställen av folköl fick 3 tillsynsbesök 2015 och 2 

under 2016. Enligt tillsynsplanen ska varje försäljningsställe få minst ett 

tillsynsbesök om året. 

Målet har varit att alla med stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten ska få 
minst ett besök per år . Tillsyn gjordes huvudsakligen i juli månad. Enstaka besök 

gjordes i juni. Länsstyrelsen har vid tidigare tillsyn av kommunen förespråkat 

spridning av tillsynsbesöken över året. 

Länsstyrelsen konstaterar att kommunen fortfarande brister i sitt tillsynsuppdrag 

genom att fortsatt koncentrera tillsynen till juli månad men också att 

tillsynsfrekvensen inte lever upp till målen i tillsynsplanen. Tillsyn har i några fall 

gjorts i samverkan med annan myndighet och i enstaka fall med polis vilket i sig är 

positivt. 

Någon uppföljning av tillsynsplanen för 2015 har inte gjorts vilket försvårar för 

nämnden att svara för hur verksamheten förhållit sig till de i planen uppställda 

målen. 

Av regeringens proposition 2009I10: 125, angående kommunernas tillsyn framgår 

att det är av stor vikt att tillsynen bedrivs så effektivt och aktivt som möjligt, sett ur 

både tillsynsmyndigheternas och tillsynsobjektens perspektiv. För att upprätthålla 

förtroendet hos såväl allmänhet som tillståndshavare är det nödvändigt att 

181

181



BESLUTSUNDERLAG 13(13) 

Länsstyrelsen 
Skåne 2017-01-31 Dnr 705-29410-2016 

kontrollbesök sker och ett minimum bör vara minst ett kontrollbesök per år för den 

som har ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten. Utpräglade 

nöjesinrättningar och serveringsställen med sena serveringstider och unga gäster bör 

få flera tillsynsbesök under året . (Utredningen En ny alkohollag SOU 2009: 22 sid 

2016) 

Länsstyrelsen har återigen uppmärksammat att ett flertal handlingar i akterna 

saknade diarienummer och uppgifter om när handlingen inkommit till kommunen. 

En myndighet diarieför sina handlingar bl a som stöd för verksamheten. Ärendet kan 

därmed följas och hålls samlat på ett ordnat sätt. Ett diarium behövs även för att 

uppfylla offentlighetsprincipen. Med hjälp av diariet kan allmänheten se vilka 

handlingar som kommit in till eller upprättats av myndigheten. 

Detta beslut har fattats av enhetschef Gunvor Landqvist med alkohol- och 

tobakshandläggare Inger Svensson som föredragande. I den slutliga handläggningen 

har även alkohol- och tobakshandläggare Marie Pauly deltagit . 

Gunvor Landqvist 

Inger Svensson 

Detta beslut bekreftas digitalt och har däifor ingen namnunderskrift. 

Kopia sänds till Folkhälsomyndigheten. 
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2017-03-14 Till: Kommunfullmäktige 
Handläggare: Marianne Malm 
Dnr: KS 001231/2016 – 900 

 
Svar på motion - Arbetsmiljön i Båstads kommun 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
1. Förvaltningen redovisar Båstads kommuns arbetsmiljöarbete årligen i kommunstyrelsen 
(utöver den årliga redovisningen av uppföljningen av systematiskt arbetsmiljöarbete).    
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet inkom 2016-10-12 med en motion gällande arbetsmiljön i kommunen.  I motion-
en föreslås att kommunfullmäktige, flera gånger per år, ska följa utvecklingen av arbetsmiljö, 
kompetensutveckling, kvalitet och allmän trivsel.     
 
Aktuellt 
Båstads kommun bedriver ett strukturerat och omfattande arbetsmiljöarbete (se bilaga med 
dnr KS 000971/2016-900).  
Samtliga delar i ovanstående skrivelse påverkar arbetsmiljön, direkt och indirekt. Dessa delar 
har vi identifierat som  

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

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

 
 
 
Marianne Malm 
HR-chef 
 
 
Beslutet skall expedieras till: 
HR-avdelningen, Centerpartiet 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Inkommen motion från Centerpartiet, daterad 161010 
Åtgärdsförslag arbetsmiljö. KS 000971/2016-900   
 
Samråd har skett med: 
Kansliet 
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MOTION 

Arbetsmiljö Båstad kommun 

' I ' .· I . 
f 

I I I 
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' . 

f3ÅSTADS f<OMMUN 
Komni11r tyrelsen 

~ 2016 -10- 1 2 
Dnr.~~ .. ~~ ... ~~\\ 
.~\:J ... ~.~ ... ~\:J.~ ... ~'. \ 

Centerpartiet förstår värdet av den kommunala förvaltningens kompetenser och ett av de viktigaste 

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

trivs och ser möjligheter att utvecklas. 

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

arbetsmiljöundersökningar och även har insikt i arbetsmiljöutvecklingen. 

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

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

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

kvalitetsutvecklingen. 

Centerpartiet föreslår 

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

kompetensutveckling, kvalitet och allmän trivsel. 

Gruppledare 

I I 
l 
I 

Ordförande Centerpartiet Båstad 

' f 
I , 

, I 

. i 

I 
I 

I 
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Båstads kommun 
 
Kommunledningskontor 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx  
Plusgiro: 11 11 11 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
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Datum  
2016-10-18 
  
Handläggare  

Marianne Malm  
  
Vårt dnr  
KS 000971/2016-900 
 
 
 

Åtgärdsförslag arbetsmiljö 
 

Förvaltningen har från kommunstyrelsen fått i uppdrag att beskriva åtgärder för att uppnå 
en bra arbetsmiljö.  
 
Nedan följer en beskrivning av alla de åtgärder som direkt eller indirekt påverkar arbets-
miljön i Båstads Kommun. 
 
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 
 

Vi har ett aktivt, förebyggande och systematiskt arbetsmiljöarbete i Båstads Kommun. Ar-
betet grundar sig på arbetsmiljölagens intentioner att förebygga ohälsa och olycksfall i ar-
betet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Vårt arbete ska omfatta alla fysiska, 
psykologiska, sociala och organisatoriska förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. 
 
Vårt arbete grundar sig på ett övergripande ”paraply” med ett antal rubriker. Under varje 
rubrik finns en förklaring till hur vi jobbar samt länkar till de dokument vi använder. 
 
Följande rubriker finns: 
 
Arbetsmiljöpolicy 
Se vårt personalpolitiska program 
 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
Skriftliga och personliga arbetsmiljödelegationer från kommunchefen till chefer i organisat-
ionen.  
 
Riktlinjer och rutiner 
Länkar till riktlinjer och rutiner på vårt intranät, exempelvis alkohol och droger, tillbud och 
arbetsskada, arbetsanpassning och rehabilitering, kränkande särbehandling med mera. 
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Kartläggning av arbetsmiljön 
Årligen ska varje chef göra en kartläggning av arbetsmiljön. Denna kartläggning kan ske 
genom arbetsmiljöronder (skyddsronder), medarbetarenkät, arbetsplatsträffar, medarbe-
tarsamtal, olika mätningar, hälsostatistik, arbetsskador och tillbud med mera. 
 
Riskbedömning 
I samband med den årliga kartläggningen ska varje chef med personalansvar genomföra en 
bedömning av de risker som framkommit. 
 
Handlingsplan 
De risker som inte kan åtgärdas omedelbart förs in i en skriftlig handlingsplan. Regel-
bundna avstämningar av handlingsplanerna ska göras. 
 
Ändringar i verksamheten 
I samband med att verksamhetsförändringar planeras ska en skriftlig riskbedömning göras. 
Det kan vara ändringar i organisation och bemanning eller nybyggnation och ändringar i 
befintliga lokaler. 
 
Tillbud och arbetsskada 
Skriftlig rutin för tillbud och arbetsskadeanmälningar. 
 
Företagshälsovård 
Samarbete med Feelgood Företagshälsa. 
 
Hälsofrämjande arbete 
Länk till vår folder Hälsa och Livsstil 
 
Utbildning 
Alla chefer genomgår arbetsmiljöutbildning regelbundet. I år går den av stapeln den 29 no-
vember och 5 december. 
 
Medverkan av elever 
Elevernas medverkan i arbetsmiljöarbetet ska ske genom utsedda elevskyddsombud. Dessa 
deltar i det elevrelaterade arbetsmiljöarbetet och deltar dessutom i verksamheternas ar-
betsmiljöronder (skyddsronder).  
 
Samverkan 
Båstads kommun har tecknat samverkansavtal utifrån det centrala FAS 05-avtalet vilket 
präglas av ett gemensamt synsätt för förnyelse, arbetsmiljö och samverkan.  
 
Samverkan bedrivs på tre nivåer i organisationen: 
 
Medarbetarsamtal på individnivå 
Arbetsplatsträffar på gruppnivå 
Samverkansgrupper på organisationsnivå 
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Uppföljning 
Årligen gör varje chef med personalansvar en uppföljning av det systematiska arbetsmiljö-
arbetet under medverkan av arbetsmiljöombud (skyddsombud). Uppföljningen görs i en-
lighet med rutin för Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
 
Uppföljningen görs på varje nivå i organisationen och rapporteras uppåt: 
 
Linjechef rapporterar till verksamhetsområdeschef 
Verksamhetsområdeschef rapporterar till kommunchef 
Kommunchef rapporterar till kommunstyrelsen 
 
Verksamhetsområdeschef rapporterar också sin del till respektive nämnd samt till Båstads 
Kommuns lokala samverkansgrupper. Kommunchef rapporterar till övergripande samver-
kansgrupp CESAM. 
 
 
Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)  
 
Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) trädde i kraft den 31 
mars 2016. Arbetet med föreskrifterna ska vara en del av det systematiska arbetsmiljöar-
betet (SAM) - se ovan! 
 
Organisatorisk arbetsmiljö omfattar ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, 
handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter samt krav, resurser och ansvar. 
Social arbetsmiljö omfattar socialt samspel, samarbete samt socialt stöd från chefer och 
kollegor. 
 
Tre områden står i fokus – arbetsbelastning, arbetstidens förläggning samt kränkande sär-
behandling. 
 
Arbetsgivaren ska sätta upp mål för en god organisatorisk och social arbetsmiljö som syftar 
till att främja hälsa och motverka ohälsa. Arbetsgivaren ska också se till att chefer har kun-
skaper när det gäller att förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning och kränkande 
särbehandling. Vidare ska arbetsgivaren se till att de anställda känner till förutsättningarna 
för sitt jobb, förebygga att arbetstidens förläggning leder till ohälsa samt klargöra att ar-
betsgivaren inte accepterar kränkande särbehandling med mera. 
 
Följande har vi gjort och ska göra: 
SKL’s webbinarium april -16 
Information till samtliga chefer maj -16 
Information CESAM juni -16 
Information förhandlingsutskottet juni -16 
Planering av arbetet samt mål, ledningsgruppen september -16 
Partssammansatt arbetsgrupp – chefer o fackliga start oktober -16 
 
I den partssammansatta arbetsgruppen konkretiserar vi målen för Båstads Kommun och 
gör handlingsplan och tidplan för utbildning och implementering i hela kommunen 2017.  
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Vi tror att vinsterna med att arbeta förebyggande med organisatorisk och social arbetsmiljö 
är minskad sjukfrånvaro, minskade kostnader för sjuklön och rehabiliteringsinsatser, ökad 
trivsel, engagemang och kreativitet samt ökad produktivitet. Detta leder till att Båstads 
Kommun blir en ännu mer attraktiv arbetsgivare. 
 
 
Chefsutveckling i Båstads Kommun - CUB 
 
Undersökning efter undersökning visar att en av de viktigaste arbetsmiljöfaktorerna på en 
arbetsplats är chefen. För att möta framtiden som en attraktiv arbetsgivare har därför Bå-
stads Kommun tagit fram strategiskt chefsutvecklingsprogram – CUB (chefsutveckling i 
Båstads Kommun). Vi vill med detta program utveckla professionella, modiga och engage-
rade chefer. 
 
Programmet är omfattande och består av flera olika trappsteg som utvärderas löpande. Se 
bilaga. 
 
Kompetensförsörjning genom A R U B A 
 
Det är oerhört viktigt att Båstads Kommun både kan attrahera och rekrytera rätt kompe-
tens för framtiden. Det är lika viktigt att vi klarar av att utveckla och behålla de medarbe-
tare som redan finns hos oss.  
 
Inom Vård och Omsorg och Barn och Skola arbetar vi därför med metoden ARUBA - Attra-
hera Rekrytera Utveckla Behålla Avveckla. Inom varje ben definierar vi ett antal aktiviteter 
som ses som nödvändiga för den fortsatta utvecklingen. Varje chef ansvarar för något om-
råde alternativt ingår i en grupp av chefer som får ett större område. Tydliga handlingspla-
ner görs med tidsangivelser för genomförande. 
 
Öppenhet och inkludering - Alla Lika Unika!  
 
2015 startade Båstad Kommuns arbete med mångfaldsfrågor och mänskliga rättigheter – 
Alla Lika Unika! Arbetet handlar om att ta tillvara på den kreativitet och det värde som 
finns i samspelet mellan olika människor. Mångfald handlar om likheter och olikheter. Våra 
unika identiteter skapas av vilket kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, 
religion, funktionsförmåga, sexuell läggning och ålder vi har samt olika förhållanden däre-
mellan. 
I begreppet mångfald ingår tanken att vi alla är unika och att vi kan komplettera och berika 
varandra med olika perspektiv och kunskaper som gagnar helheten. 
 
HR-avdelningen har satt samman ett chefsråd med representanter från olika verksamhets-
områden. Syftet med gruppens arbete är att öka kunskapen och medvetenheten kring dessa 
frågor i kommunen så att vi kan motverka diskriminering och främja lika rättigheter och 
möjligheter för alla medarbetare. Målet är att Båstads Kommun ska vara en inkluderande 
arbetsplats med en kultur som värdesätter kompetens där alla behandlas med respekt och 
ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter.  
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Hälsa och Livsstil 
 
Genom föreläsningar inom områdena arbetsmiljö, hälsa och livsstil, träningstillfällen och 
livsstilskurser ger vi medarbetare möjlighet att upptäcka möjligheten att må bättre både 
fysiskt och psykiskt. 
 
 
Medarbetarenkät 
 
Genom medarbetarenkät vartannat år (gemensam inom Familjen Helsingborg) ger vi samt-
liga medarbetare och chefer möjligheten att tycka till om sin arbetsmiljö. Medarbetarenkä-
ten är ett bra uppföljningsinstrument för att se hur vi lyckats i våra ansträngningar. Andra 
uppföljningsinstrument är medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar, arbetsmiljöronder med 
mera. 
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Datum: 2017-03-03 Till: Kommunfullmäktige 
Handläggare: Elin Ax 
Dnr: KS 000145/2017 – 900 

 
Införande av visselblåsarsystem i Båstads kommun 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
 1. Införa system för visselblåsning i Båstads kommun.   
 
 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan årsskiftet har arbetstagare som av sin arbetsgivare utsätts för repressalier på grund av 
att den visslat om oegentligheter rätt till skadestånd. Kommunledningskontoret föreslår att ett 
kommungemensamt system för att ta hand om visslingar införs.  
 
Visslingen ska kunna göras via intranätet och anställd informeras vid funktion för 
visselblåsning om att vissling inte begränsar deras rätt att uttrycka sin åsikter enligt TF och 
YGL. Anställd behöver inte lämna namn eller kontaktuppgifter, men informeras om att larmet 
kan utgöra offentlig handling och att anonymitet därmed inte kan garanteras.  
 
Visslingen hanteras internt av kommunjurist. Beslut om vidare åtgärd med anledning av larmet 
fattas av kommunchef respektive kommunstyrelsens ordförande, beroende av om larmet 
gäller anställd eller förtroendevald. Beslut fattas i samråd med kommunjurist.    
 
Vad innebär visselblåsning i förhållande till annan rätt att framföra kritik? 

En visselblåsare är en anställd som avslöjar brottsliga eller omoraliska handlingar i den egna 
organisationen.  Avslöjandet brukar göras till media eller kontrollmyndighet och gälla 
allvarliga missförhållanden. Skvaller och allmängods framförs inte av visslare. 

 
Flera organisationer har infört ett system för visselblåsning, vilket ger visslaren möjlighet att 
larma till den egna organisationen. Det innebär för det mesta en eller flera kanaler för att ta 
emot tips eller larm om oegentligheter. Några organisationer har rutiner för att behandla dessa 
larm intern, andra tar hjälp av utomstående företag. Visselblåsningssystemet inbegriper 
naturligt nog att tips och larm huvudakligen kan lämnas utan risk för repressalier för visslaren.  
 
Visselblåsningssystemet innebär inte ett alternativ till anställds möjlighet att offentligt 
framföra sin åsikt eller kritik. Den innebär en möjlighet för organisationen att på ett bättre sätt 
ta tillvara anställdas kunskap om oegentligheter eller missförhållanden i organisationen. 

 
Den lagstadgade rätten att offentligt framföra sin åsikt 
Offentliganställda har med stöd av meddelarskyddet i Tryckfrihetsfördningen (TF) och 
Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) rätt att i stort sett utan risk för repressalier från det allmänna 
framföra åsikter eller missförhållanden med avsikt att publicera dessa. Meddelarskyddet ger 
alla rätt att i tal, skrift eller bild meddela upplysningar och uttrycka tankar, åsikter och den 
innefattar en rätt att vara anonym. Meddelarskyddet innefattar dock inte rätt att sprida 
sekretessbelagda handlingar, utan bara att förmedla innehållet i dessa. Ska en offentlig 
arbetsgivare kunna ingripa mot en anställd som uttrycker sin åsikt, krävs stöd i lag och att 
åtgärden främjar ett legitimt ändamål samt är nödvändig i ett demokratiskt samhälle för att 
tillgodose detta ändamål. Undantagen från meddelarskyddet gäller främst vissa grövre brott 
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mot rikets säkerhet som högförräderi och spioneri, men också flera tystnadsplikter gällande 
skydd av enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden, t.ex. tystnadsplikter inom vård 
och omsorg eller socialtjänst. Genrella sekretessförbindelser påverkar inte tystnadspliktens 
omfattning. Då meddelarfriheten skyddar spridning i syfte att publicera, omfattar skyddet bara 
röjande till vissa i grundlagen angivna mottagare. Skyddet gäller inte spridning till 
kommunjurist eller annan anställd i kommunen.  
 
Efterforsknings- och repressalieförbudet innebär att kommunen inte får efterforska identiteten 
hos meddelare som omfattas av rätten till anonymitet i och med meddelarskyddet. All form av 
efterforskning är förbjuden, även att försöka ta reda på om meddelaren vill vara anonym eller 
inte. Överträdelse av efterforskningsförbudet är straffbelagt. Kommunen får heller inte ingripa 
mot någon för att han eller hon brukat sin tryck- eller yttrandefrihet. Det innebär t.ex. att en 
meddelares uppgiftslämnande inte får leda till negativa konsekvenser såsom avskedande, 
uppsägning eller disciplinpåföljd. Vissa andra åtgärder är visserligen inte straffbara enligt TF 
och YGL, men kan ändå få kritik av JO och JK. 
 
Kritikrätten innefattar arbetstagares rätt att offentligt kritisera arbetsgivaren och förhållanden 
på arbetsplatsen.  Kritikrätten har vuxit fram genom Arbetsdomstolens (AD) praxis och är 
kopplad till anställds lojalitetsplikt som utgör gräns för hur långt kritikrätten går. Överskrids 
kritikrätten, riskerar anställd arbetsrättsliga sanktioner. Kritikrätten anses vara en viktig 
förutsättning för goda arbetsförhållanden, ett gott arbetsresultat och en effektiv facklig 
verksamhet. Vid bedömnigen av om anställd överskridit sin kritikrätt, tas mycket stor hänsyn 
till yttrandefriheten. Av AD:s praxis kan man läsa att det saknar betydelse om arbetstagarens 
agerande förorsakat störningar i verksamheten eller skadat myndighetens anseende och 
allmänhetens förtroende för myndigheten. Endast i vissa ytterlighetssituationer har 
arbetsgivarens haft rätt att vidta åtgärer mot arbetstagare som utnyttjat sin yttrandefrihet. En 
intresseavvägning har då gjorts av arbetstagarens ställning och verksamhetens art.  
 
Som motvikt till kritikrätten gäller lojalitetsplikten vilken anses innehålla skyldighet för 
offentliganställda att agera på ett sätt som inte rubbar allmänhetens förtroende. En viss 
tystnadsplikt om arbetsgivarens verksamhet kan ingå i lojalitetsplikten. Reglerna till skydd för 
yttrandefriheten fritar inte den offentliganställde från skyldigheten att i sin verksamhet lojalt 
rätta sig efter arbetsgivarens beslut och direktiv angående hur verksamheten ska bedrivas, 
oavsett vilken uppfattning han eller hon kan ha om dessa. Offentliganställda är tillsatta för att 
hjälpa och inte att hindra det demokratiskt valda folkstyret. 
 
Arbetstagares skyldighet att framföra kritik 
Enligt Lex Maria är vissa arbetstagare skyldiga att rapportera till arbetsgivare risk för 
vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. 
Arbetsgivaren är sedan skyldig att samtidigt ge in en utredning om händelsen till IVO. Detta 
kan inbegripa kritik mot arbetsgivaren. Lex Sarah innebär en liknande plikt inom 
socialtjänstens område och inbegriper skyldighet att påtala missförhållanden. 
Rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah och lex Maria är inte fullgjord om rapporteringen 
sker anonymt. Den som repporterar enligt lex Maria och lex Sarah ska göra detta till sin 
arbetsgivare.  
 
Förstärkt skydd för visselblåsare 
En ny lag som innebär förstärkt skydd för arbetstagare som larmar om allvarliga 
missförhållanden inom organisationen började gälla vid årsskiftet. Den ger arbetstagare rätt 
att få skadestånd för ekonomisk förlust och kränkning om arbetsgivaren vidtar repressalier på 
grund av vissling. Skadestånd utgår som huvudregel endast om arbetstagare först larmat 
internt, innan den larmar externt. Möjligheten att få skadestånd bedöms extra viktig för 
arbetstagare som inte är starkt skyddade arbetsrättsligt, som visstidsanställda och personer i 
företagsledande ställning.  
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I själva begreppet slå larm ligger en avsikt att uppmärksamma mottagaren på ett 
missförhållande. För att skyddas mot repressalier ska det finnas konkreta misstankar och 
skyddet gäller redan när larmet görs. Arbetstagarens lojalitetsplikt innebär dock att ett larm 
inte får göras på ett sätt som riskerar att skada arbetsgivaren i onödan. Om arbetstagarens 
enda syfte med larmet är att tillfoga arbetsgivaren skada eller larmet orsakar onödig skada, 
finns skäl för att jämka skadeståndet. Gör arbetstagare sig skyldig till brott vid visslingen, 
skyddas han inte av lagen. 

Allmänintresset av larmet är av stor vikt vid bedömningen av om en visslare ska skyddas enligt 
lagstiftningen. Ju allvarligare missförhållande, ju större allmänintresse att det kommer fram. 
Men då visselblåsning samtidigt kan innebära att arbetsgivarens verksamhet och enskilda 
personers intresse av integritet skadas eller att arbetsgivarens rätt att leda verksamheten 
försvåras, anser lagstiftaren det inte motiverat att alla missförhållanden ger rätt till 
skadestånd. Lagens skydd gäller därför endast allvarliga missförhållanden. Dessa utgör 
misstanke om brott med fängelse i straffskalan men också gravt oetiska förhållanden eller 
andra förhållande när det skulle framstå som stötande att repressalieförbudet inte är 
tillämpligt. I Europadomstolens praxis anses allmänintresset vara stort när det gäller 
exempelvis grym och oetisk djurhållning och oetiska anställningsförhållanden.  

Skyddet mot repressalier gäller om arbetstagaren i första hand slår larm internt. Interna larm 
betraktas vara en del av arbetstagares lojalitetsplikt gentemot arbetsgivare, då denna har ett 
intresse av att på ett tidigt stadium få signaler om att något inte står rätt till i verksamheten. Ett 
internt larm bör i de flesta fall inte heller innebära någon skada för arbetsgivaren, även om det 
handlar om uppgifter som senare visar sig vara felaktiga.  

Skydd mot repressalier gäller också om arbetstagare larmar externt efter det att arbetsgivare 
inte agerat på internt larm. Misstankar om brott kan anmälas till polismyndighet eller 
tillsynsmyndighet. Skydd gäller dock i fall av till exempel akut fara, risk för bevisförstöring 
eller mycket allvarliga missförhållanden som kan berättiga att visslaren vänder sig direkt till 
polis eller tillsynsmyndighet. För att skyddet ska gälla vid externa larm, måste visslaren haft 
fog för larmet. 

Den nya lagen är avsedd att tillämpas parallellt med annan lagstiftning. Det särskilda skyddet 
mot repressalier ska därför inte inskränka annat skydd som kan finnas, till exempel 
meddelarskyddet eller skyddet enligt lagen om anställningsskydd.  
 

Varför system för visselblåsning? 

Det främsta skälet till att införa ett system för visselblåsning i Båstads kommun är att ha ett 
kommungemensamt system för att ta emot larm i det fall någon anställd väljer att vissla i 
Båstads kommun. Särskilt då anställd som utsätts för repressalier på grund av visslingen har 
rätt till skadestånd, är det vikigt att larm hanteras enligt fastslagna rutiner. 
 
Det ligger också i kommunens intresse att minska korruption och oegentligheter i den 
kommunala verksamheten. Skattemedel ska användas på det sätt förtroendevalda har beslutat. 
Ett sätt att aktivt arbeta för optimal användning av gemensamma medel är att ha 
tillfredställande rutiner för att ta emot tips eller larm om missförhållanden. Anställda har ofta 
en särskild möjlighet att upptäcka och påtala missförhållanden. Visselblåsningenssystemet 
utgör då en del i detta system. 
 
Omfattande studier från bland annat Norge, Australien och USA visar att visselblåsning inom 
myndigheter och företag är långt ifrån någon marginell företeelse. Studierna visar att mellan 
34 procent och 73 procent av respondenterna har observerat oegentligheter inom en tolv- till 
tjugofyramånadersperiod. Andelen som har slagit larm  varierar stort mellan 
undersökningarna. Det finns inga motsvarande nationella undersökningar, men några 
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enkätundersökningar om offentliganställdas attityder och farhågor kring visselblåsning. 
Unionen gjorde en undersökning 2009 som visade på att 64 % av medlemmarna tycker 
systemet behövs, men endast 23 % att de själva skulle kunna tänka sig att använda det. I TNS 
Sifos undersökning 2013 svarade 92 % att de skulle prata med sin chef om de upptäckte 
oegentligheter, 44 % att de skulle prata med sina kollegor, 20 % att de skulle informera facket, 
8 % att de skulle kontakta berörda myndigheter och 1 % att de skulle kontakta media. 79 % av 
de svarande trodde att chefen skulle anstränga sig för att komma till rätta med 
oegentligheterna och 7 % att chefen skulle strunta i dem eller gömma undan problemen. 10 % 
trodde också att risken var stor att de skulle drabbas av negativ påföljd för att påtalat 
missförhållandena till chefen och 11 % trodde att de skulle mötas av negativa reaktioner från 
sina kollegor. Vision presenterade 1999 en undersökning som angav att var fjärde 
kommunanställd haft erfarenheter av att bestraffats för att ha framfört kritik på arbetsplatsen. 
Byggchefsbarometern angav 2011 att 9 % av de tillfrågade någon gång varit rädda för att 
förlora sitt jobb på grund av att de uppmärksammat missförhållanden. Ungefär 30 % av ST:s 
medlemmar uppgav 2008 och 2012  att de drabbats av nackdelar på grund av framförd kritik. I 
en undersökning av lärarnas riksförbund 2008 uppgav ungefär hälften att de trodde de skulle 
drabbas av represalier om de offentligt framförde kritik.  

 

Begränsningar vid utformningen av en visselblåsningsfunktion 

Det finns en relativt omfattande praxis från JK och JO rörande myndigheters reglering av 
kommunikation. Av den följer att intern reglering av kommunikation inte får uppfattas som en 
inskränkning av rätten till mediakontakter. Myndigheter måste vara mycket noggranna i sin 
rättsliga information till personal så att de inte överbetonar kravet på lojalitet och lydnad på 
bekostnad av rätten att föra fram egna åsikter. Kommunen får inte kräva att de interna 
ordningarna används först innan arbetstagare utnyttjar sin grundlagsskyddade tryck- och 
yttrandefrihet. Den måste ge saklig information om arbetstagarnas rättigheter så att det inte 
råder några tvivel om att tryck- och yttrandefriheten inte inskränks genom införandet av 
interna rapporteringsordningar. 
 
Datainspektionen har gjort bedömningen att en whistleblowingsfuktion innebär en behandling 
av personuppgifter som omfattas av personuppgiftslagen (PuL). Om en anmälan däremot 
endast görs på papper och inte registreras automatiserat i till exempel dator är PuL inte 
tillämplig. Om kommunen använder sig av intranätet eller mail för att ta emot visslingen är PuL 
lagstiftningen tillämplig. Kommunen har utöver sedvanliga personuppgifter rätt att 
automatiserat behandla uppgift om lagöverträdelse som innefattar brott och straff för dessa. 
Behandlingen ska då följa kraven i PUL. Datainspektionen har fastslagit att starka skäl krävs för 
att så integritetskänsliga uppgifter som brott ska få registreras utan den registrerades 
samtycke och anför därmed att behandlingen ska begränsas till allvarliga oegentligheter av 
personer i ledande ställning eller i nyckelpositioner. Behandlingen ska vara sakligt motiverad 
för att utreda om personen varit delaktig i allvarliga oegentligheter.  
 
Meddelafrihetens anonymitetsskydd gäller inte ett system för visselblåsning. Ett larm som 
kommer in till kommunens visselblåsningsfunktion blir offentlig handling och då föremål för 
sedvanlig sekretessbedömning. Är larmet försett med namn och kontaktuppgifter, är det troligt 
att dessa offentliggörs vid ett eventuellt utlämnande av handlingen. Möjligheterna att 
garantera anonymitet ökar inte för att extern mottagare för larm inrättas.  
 
Även den som utpekas vid ett larm har rättigheter. Den har ett intresse av att anklagelserna 
utreds på ett på ett rättssäkert sätt och att han underrättas och får möjlighet att bemöta 
påståendena. Ur integritetsaspekt är det viktigt att uppgifterna behandlas med försiktighet, 
både uppgifter om den som slår larm och den som pekas ut.  Detta särskilt om personen 
anklagas med ont uppsåt. Enligt gällande regler finns ett visst skydd för personer som utpekas i 
samband med visselblåsning. Om uppgifterna som lämnas utgör förtal, ärekränkning eller 
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förolämpning kan uppgiftslämnaren lagföras för dessa brott. Den som är utpekad har möjlighet 
att utnyttja sin lagenliga rätt att offentliggöra uppgifterna.  
 
Slutligen är den nya lagstiftningen så pass ny att rättsläget ännu inte är bekräftat i praxis. Det 
innebär att en kommun som inför visselblåsning måste agera försiktigt särskilt då så många 
många lagstiftningar är tillämpliga. Det innebär också en frihet i hur systemet formuleras, då 
det finns liten vägledning i hur det inte får se ut. 
 

Förslag att Båstads kommun inför ett visselblåsningssystem 

Kommunledningskontoret förslår att ett system för att ta emot och behandla larm från vissel-
blåsare inrättas i Båstads kommun. Avsikten är inte att ta emot generella synpunkter på kom-
munens verksamhet, utan att ta emot larm om grova oegentligheter rörande nyckelpersoner i 
den kommunala verksamheten. Generella synpunkter tas istället emot genom redan befintliga 
kommunikationskanaler som arbetsplatsträffar, samtal med närmaste chef och förslagslåda. 
 
Visslingssystemet ska finnas på intranätet och rutin ska kopplas till denna för att ta emot lar-
met internt. Det ska vara tydligt på hemsidan att anonymitet inte kan garanteras visslaren, 
men försäkran om att kommunen inte kommer efterforska identitet ska finnas. Det ska också 
på hemsidan tydligt framgå att rutin för visselblåsning inte innebär någon begränsning av an-
ställds yttrandefrihet. 
 
Larmet (visslingen) går till kommunjurist, vilken har befogenhet att utreda anmälda oegentlig-
heter innan beslut fattas om eventuell åtgärd. Att begränsa kretsen vilken behandlar larmen 
gör systemet lättare att rättfärdiga ur PuL-synpunkt. Beslut om att vidta annan åtgärd än av-
skrivning av larmet sker sedan av kommunjurist i samråd med kommunchef respektive kom-
munstyrelsens ordförande beroende av om larmet gäller anställd eller förtroendevald.  
Beslut om vidare åtgärd kan till exempel vara disciplinpåföljd eller polisanmälan. 
 
Rapporter om hur många larm som kommer in och hur de behandlas, kommer inte ske till 
kommunchef eller förtroendevalda. Alla larm kommer att gallras så snart som möjligt. Hur 
snart de kan gallras är beroende av larmets karaktär och lagstiftning gällande PuL, Offentlig-
hets- och sekretesslagen och arkivreglementet. Förslag på gallringsbeslut är bifogad tjänste-
skrivelsen. 
 
 

Konsekvenser av beslutet att införa visselblåsningssystem 

Det är givetvis omöjligt att uppskatta hur många larm som kommer att komma in till kommu-
nen och hur belastande hanteringen av dessa kommer bli. Utgångspunkten är att larmen ska 
behandlas inom kommunjurists nuvarande tjänst.  
 
Systemet bedöms däremot ha en positiv effekt på kommunens arbete mot oegentlighet och 
korruption.  
 
 
Båstad 2017-03-03 
 
 
Elin Ax 
Kommunjurist 
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Beslutet skall expedieras till: 
Kommunjurist, samtliga nämnder 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Båstads kommuns system för visselblåsning 
Förslag till gallringsbeslut  
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Elin Ax, kommunjurist 

 
Regler för system för visselblåsning i Båstad kommun 
Antagen av Båstad kommunfullmäktige 2017- 

 
Båstads kommun har system för att ta emot larm från visselblåsare.  
 
För att betraktas som vissling krävs att larmet gäller allvarliga oegentligheter och person i le-
dande ställning eller i nyckelposition (se Båstad kommuns definitioner av dessa begrepp ne-
dan). Andra larm kan på grund av rådande PUL-lagstiftning inte utgöra underlag för vidare 
hantering. Generella åsikter eller larm utgör inte vissling. 
 

Hur man visslar i Båstads kommun 
I Båstads kommun finns visselblåsarfunktionen på intranätet. Vid denna funktion framgår tyd-
ligt att visselblåsningssystemet inte är ett alternativ till anställdas rätt att enligt TF och YGL 
uttrycka sin åsikt. Det ska också framgå att larm som inte utgör vissling inte kommer att utre-
das eller bemötas. Vid funktionen bör hänvisning finnas till alternativa vägar att föra fram larm 
eller åsikter som inte utgör visslingar. 
 
Visslare måste när den larmar inte ange sitt namn eller kontaktuppgifter, men visslare ska vara 
medveten om att vissling kan bli offentlig handling. Visslingen hanteras internt i kommunen av 
kommunjurist. 
 

Vad som händer med visslingen i Båstads kommun 
Kommunjurist utreder om larm uppfyller kriterier för vissling. I annat fall gallras larmet. Upp-
fylls kriterierna för vissling påbörjar kommunjurist utredning i frågan. Beslut om vidare åtgärd 
fattas av kommunchef respektive kommunstyrelsens ordförande beroende av om larmet gäller 
anställd eller förtroendevald. Beslut om vidare åtgärd sker i samråd med kommunjurist. Vidare 
åtgärd kan som exempel vara disciplinpåföljd eller polisanmälan. 
 
Gäller larmet kommunchef eller kommunstyrelsens ordförande fattas beslut om vidare åtgärd 
av kommunstyrelsens arbetsutskott i samråd med kommunjurist.  
 
När gallring sker eller utredning påbörjats kontaktas föremålet för vissling. Larm kommer inte 
redovisas eller rapporteras.  
 
Vad som enligt Båstads kommun utgör allvarliga oegentligheter 

Åtgärder som vidtagits i strid mot god sed för bokföring, intern bokföringskontroll, revision, 
bekämpande av mutor, brottslighet inom bank- och finansväsen, eller andra allvarliga oegent-
ligheter som rör organisationens vitala intressen eller enskildas liv och hälsa utgör allvarliga 
oegentligheter. Misstankarna kan gälla ekonomisk brottslighet, mutor eller liknande där någon 
på ett oacceptabelt sätt utnyttjar sin ställning för att gynna sig själv eller närstående. Även för-
faranden som medför grov och oetisk djurhållning eller oetiska anställningsförhållanden kan 
som exempel vara av sådant allmänintresse att de utgör allvarliga oegentligheter. Detsamma 
gäller brott med fängelse i straffskalan. 
 
Vilka som enligt Båstads kommun är personer i ledande ställning  
samt i nyckelposition 

Personer i ledande ställning är personer som innehar chefstjänst och alla förtroendevalda i 
kommunfullmäktige eller nämnder. Person i nyckelposition är person som har möjlighet att 
utnyttja sin ställning för att gynna sig själv eller närstående. 
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Datum  
2017-03-15  
Handläggare  

Olof Nilsson  
  

 
Förslag till gallringsbeslut rörande visselblåsarfunktion 
 
Kommunjurist Elin Ax har föreslagit att allmänna handlingar som inkommer och upprättas i anslut-
ning till kommunens visselblåsarfunktion gallras efter ärendets avslutande. Efter samråd med 
kommunjuristen har kommunarkivet inget att erinra om denna hantering.  
 
Hantering 
Anmälan inkommer till kommunjurist via e-post och skrivs ut. Den elektroniska handlingen kom-
mer att gallras efter utskrift1. Utskrivna handlingar kommer att ordnas i ärendeakter i särskilt låst 
skåp som endast kommunjuristen har behörighet till. Samtliga handlingar som upprättas i anslut-
ning till ärendet kommer sedan att tillföras akten. 
 
Gallringsförslag 
Kommunarkivet föreslår initialt en gallringsfrist om två år för avslutade ärenden kopplade till vis-
selblåsarfunktionen. 
 
Kommunjuristen och kommunarkivarien utför uppföljning efter ett år för att bedöma omfattningen 
av gallringen. 
 
Gallringen, och gallringsdokumentationen, utförs av ansvarig handläggare. Vid tveksamheter ska 
handläggaren kontakta kommunarkivet för bedömning i det enskilda ärendet. 
 
 
 
 
 
 
Olof Nilsson 
Kommunarkivarie

                                                        
1 Regleras i kommunstyrelsens gallringsbeslut om handlingar av ringa eller tillfällig betydelse. 
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