
 

 

 

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Datum: tisdagen den 17 april 2018 

Plats och tid: Astrakanen, kl. 09.00 

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

 Upprop    
1.  Val av justeringsperson Philip Norrman KSau 3 

2.  Godkännande av dagordningen Philip Norrman KSau 4 

3.  Ersättarnas närvarorätt vid kommunstyrelsens arbetsutskott Philip Norrman KSau 5 

4.  Informationspunkter Henrik Andersson KSau  

 Samhällsbyggnad myndighetsutövning    

5.  Hemmeslöv 5:17 (Tuvelyckan) - beslut om granskning  Emma Johansson KSau 6-38 

 Samhällsbyggnad    

6.  Översiktsplan för Båstads kommun - beslut om samrådshandling 

  

 (Havsplaneringen är en del av ö-planen men ligger under eget 
dnr:1501/14 

Kristina Bell KF 39-41 

 Teknik och service    

7.  Optionsavtal för del av Hemmeslöv 5:9 (Stationsområdet i Båstad) Susanna Almqvist KF 42-61 

8.  Försäljning av Hamnen 3 Jan Bernhardsson KS  

9.  Lokalvård i egen regi Terese Wennerstrand KS 62-64 

10.  Överlåtelse av arrendeavtal för Båstads hamn Susanna Almqvist KF 65-72 

11.  Uppdrag för förstudie - förskola Båstad Sofia Boivie KS  

12.  Uppdrag för förstudie - förskola Västra Karup Sofia Boivie KS  

13.  Sydvatten - komplettering av bolagsordning Jan Bernhardsson KS? 73-79 

 Kommunkontoret    

14.  Utredning om kostnadsfria resor med kollektivtrafiken för 
pensionärer 

 KS  

15.  Svar på remiss - Förslag till ny organisation av 
överförmyndarverksamheten 

Elin Ax KF 80-103 

16.  Svar på remiss/återremiss - Medborgarförslag - Brukarrevision av 
överförmyndaren, förvaltarna och gode mäns arbete 

Catharina Elofsson KS 104-
111 

17.  Preskriptionsavbrott - påminnelse om borgen, Grevie idrottscenter  Elisabet Edner KS  

 



Båstads kommun 
Datum 

2018-04-10 
 

 
Sida 

2(2) 
 

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

18.  Preskriptionsavbrott - påminnelse om borgen, Båstads Gymnastik 
och idrottsförening  

Elisabet Edner KS  

19.  Miljöpriset 2018 Brita Jervidalo Jensen KS  

20.  Beslut om dataskyddsombud, kommunstyrelsen Taina Virmalainen KS 112-
113 

21.  Instruktion för behandling av personuppgifter i Båstads kommun, 
kommunstyrelsen 

Taina Virmalainen KS 114-
121 

22.  Delegationsordning för kommunstyrelsen från och med 2015-01-01 Catharina Elofsson KS 122-
123 

23.  Vakansprövning Philipp Seuffer KS 124-
164 

 Bildning och arbete    

24.  Serveringstillstånd - Torekovs golfrestaurang från Blå Barret AB Per-Martin Boklund   KSau 165-
169 

25.  Kulturstipendium 2018 Helene Steinlein KS  

 Teknik och service    

26.  Nolato- och ungdomsledarpris Sven-Inge Granlund KSau  

 
 
Båstad den 10 april 2018 
 
 
 

Bo Wendt 
ordförande 

Philip Norrman  
Sekreterare 

 



Tjänsteskrivelse 

180409\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

Datum: 2018-04-09. Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Philip Norrman 

Dnr: KS 001376/2017 – 903 

Val av justeringsperson Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018 

Förslag till beslut 

1. Till att justera dagens protokoll väljs Christer de la Motte (M).

2. Till ersättare för justeringsperson väljs Ingela Stefansson (S).

3. Protokolljusteringen äger rum tisdagen den 24 april kl. 17.00

Sammanfattning av ärendet 
Arbetsutskottets protokoll ska justeras av en person utöver ordföranden. För justerings-
personen ska det utses en ersättare. Justeringen ska ske samtidigt av ordföranden och  
justeringspersonen på dag och tid som utskottet beslutar vid varje sammanträde. 

Justeringsordningen går i ordning, uppifrån och ner, utifrån valprotokollet från kommun-
fullmäktige. Den person som väljs till ersättare, men inte behöver justera det aktuella 
protokollet, blir istället föreslagen till ordinarie justeringsperson på nästkommande 
sammanträde. 

Kommunkontoret 
Philip Norrman, Nämndsekreterare 
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 Tjänsteskrivelse  
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1 (1) 

 
Datum: : 2018-04-09. Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Philip Norrman  

Dnr: KS 001377/2017 – 903 
 
 

Godkännande av dagordningen kommunstyrelsens arbetsutskott 2018 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Dagordning godkänns  
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente åligger det ordföranden att ansvara för styrelsens möten 
och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen sätts samman av nämndens sekreterare 
och godkänns av ordföranden före utskick. Arbetsutskottet har att ta ställning till om 
Dagordningen för dagens sammanträde kan godkännas. 
 
 
Kommunkontoret 
Philip Norrman, nämndsekreterare  
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Datum: : 2018-04-09. Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Philip Norrman  

Dnr: KS 000029/2018 – 903 
 
 

Ersättarnas närvarorätt vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-17 
 
 

Förslag till beslut 
 
1. Ej tjänstgörande ersättare får närvara vid dagens sammanträde.  
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunstyrelsens reglemente § 26 kan utskottet vid varje enskilt sammanträde  
besluta att ersättare som ej tjänstgör får närvara på sammanträdet. 
 
 
 
Kommunkontoret 
Philip Norrman, nämndsekreterare  
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Datum: : 2018-04-05. Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Handläggare: Emma Johansson 

Dnr: KS 001099/2017 – 300 
 
 

Detaljplan för Hemmeslöv 5:17 mfl – beslut om granskning 
 
 

Förslag till beslut 
 
KSau beslutar: 
 

1. Förslag till detaljplan för Hemmeslöv 5:17 m.fl i Hemmeslöv, Båstads kommun god-
känns för att ställas ut för granskning. 

 

 
Sammanfattning av ärendet 
Planförslaget för Hemmeslöv 5:17 m.fl har reviderats efter samrådet. Nästa steg i planproces-
sen är att det reviderade förslaget ställs ut för granskning. 
 
Bakgrund 
Fastighetsägaren inkom 2017-09-07 med en ansökan om planbesked med syfte att göra några 
mindre ändringar i gällande detaljplan. Ändringarna avser möjligheten att bygga underjordiska 
garage för att kunna skapa utemiljöer med högre kvalitet, en justering av en användningsgräns 
samt möjlighet att uppföra radhus på fastighet där gällande plan endast medger flerbostads-
hus. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-08 § 252 att förslag till detaljplan fick upprättas samt att 
samråd fick hållas.  
 

Aktuellt 
Samråd har hållits om planförslaget under tiden 2018-02-21 till 2018-03-21. Avsikten var att 
handlägga detaljplanen med begränsat standardförfarande men då några remissinstanser läm-
nat synpunkter ställs förfarandet om till standardförfarande och ett reviderat planförslag ska 
då ställas ut för granskning. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i en 
samrådsredogörelse (bilaga 3) och planförslaget (bilaga 1-2) har reviderats i enlighet med 
redogörelsen. 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Sakägare, allmänhet och remissinstanser ges tillfälle att lämna synpunkter på det reviderade 
planförslaget. 
 
Verksamhet 
Planarbetet fortsätter i enlighet med lagstadgad process. 
 

Ekonomi 
Planen finansieras i sin helhet av fastighetsägaren. 
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Verksamhetsområde 
Emma Johansson, Planarkitekt 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1. Planbeskrivning 
2. Plankarta med illustrationskarta 
3. Samrådsredogörelse 

 
Samråd har skett med: 
Planchef 
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Datum: 2018-02-07 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Kristina Bell 

Dnr: KS 000652/2014 – 315 
 
 

Översiktsplan för Båstads kommun – Beslut om samråd 
  
  
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Godkänna Båstads kommun översiktsplan - samrådshandling och tillhörande konse-
kvensbeskrivning att gå ut på samråd. 

2. Uppdra förvaltningen att förbereda handlingen för samråd (medborgardialog och lay-
out). 

3. Uppdra förvaltningen att ta fram tidplan för medborgardialog under samrådet och in-
formera vid kommunstyrelsens möte i april 2018.  

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har på uppdrag av kommunfullmäktige arbetat fram en samrådshandling för 
Båstads kommuns översiktsplan. Samrådshandlingen utgår från kommunfullmäktiges antagna 
utvecklingsstrategier och fokuserar på hållbar samhällsutveckling med ökat antal åretruntbo-
ende i kommunen och varsamhet kring de kärnvärden som skapar den natur och kultur som är 
unik för Bjärehalvön. 
 
Bakgrund 
I februari 2016 (KS § 13) fattade kommunfullmäktige beslut om att uppdra förvaltningen att ta 
fram en ny översiktsplan för Båstads kommun. I september 2016 (KF § 152) beslutade kom-
munfullmäktige om en projektbeskrivning för arbetet och valde en tillfällig beredning som tog 
fram förslag till utvecklingsstrategier för en ny översiktsplan. I januari 2017 (KF § 7) antog 
kommunfullmäktige den tillfälliga beredningens förslag till utvecklingsstrategier som utgångs-
punkt för förvaltningens arbete med att ta fram samrådshandling för Båstads kommuns över-
siktsplan.  
 
I beslutet i september 2016 ingick i uppdraget att ta fram en ny översiktsplan som följer Bo-
verkets modell och lämpar sig för framtida ”rullande” översiktsplanearbete. 
 
 
Aktuellt 
Under arbetet med samrådshandlingen har utgångspunkten varit de antagna utvecklingsstra-
tegierna som fokuserar på hållbar samhällsutveckling med ökat antal åretruntboende i kom-
munen och varsamhet kring de kärnvärden som skapar den natur och kultur som är unik för 
Bjärehalvön. Kunskapsinhämtning har skett från alla verksamhetsområdens ledningsgrupper 
och tjänstepersoner inom förvaltningen. Tidiga dialoger har också hållits med Länsstyrelsen 
Skåne, NSVA och myndigheter som Naturvårdsverket. Vid två tillfällen har politiken samverkat 
om arbetet med översiktsplanen.  
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Samrådshandlingen är framtagen för att uppfylla lagkraven gällande översiktsplan och miljö-
konsekvensbeskrivning i Plan och Bygglagen och Miljöbalken. Miljökonsekvensbeskrivningen 
har utökats för att inkludera även sociala och ekonomiska aspekter.  
 
Samrådshandlingen för Båstads kommuns översiktsplan är ett digitalt dokument och presente-
ras i en kartlösning likt Båstadkartan. Den digitala lösningen kommer förenkla framtida uppda-
teringar av översiktsplanen.  
 
Förvaltningen föreslår att under samrådet speciellt bjuda in föreningslivet, näringslivet och 
intresseorganisationer. Även allmänheten ska bjudas in brett, med fokus på de grupper som 
sällan gör sin röst hörd under planeringsprocessen.  
 
Efter avslutat samråd kommer en samrådsredogörelse sammanställas och tillsammans med 
reviderad planhandling gå upp till beslut i kommunfullmäktige för granskning. 
 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Beslutet innebär att översiktsplanen går ut på samråd vilket ger kommunens invånare, 
verksamhetsutövare och besökare möjlighet att påverka den fysiska planeringen av mark- och 
vattenområden i kommunen. Översiktsplanen visar den önskade inriktningen på kommunens 
utveckling vilket signalerar tydlighet till kommande exploatörer. 
 
 

Verksamhet 
Verksamheten är en av de stora användarna av översiktsplanen. Planen utgör underlag och 
stöd i vidare planering och bygglovshandläggning. Även Barn & Skola, Bildning & Arbete och 
Vård & Omsorg kan använda översiktsplanen som underlag gällande var befolkningsökning i 
olika åldersgrupper kommer att ske beroende på lokalisering av områden för stadsbygd och 
därmed påverkan på verksamheterna. 
 

Ekonomi 
Arbetet med kommunens översiktsplan innefattar en konsekvensbeskrivning av planförslaget. 
Beskrivningen inkluderar miljö-, sociala- och ekonomiska effekter. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Konsekvensanalysen av översiktsplanen inkluderar barnperspektivet. 
 

Miljökonsekvensanalys 
Arbetet med kommunens översiktsplan innefattar en konsekvensbeskrivning av planförslaget. 
Beskrivningen inkluderar miljö-, sociala- och ekonomiska effekter. 
 
 
 
Samhällsbyggnad 
Kristina Bell, Översiktsplanerare 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Samhällsbyggnad - Kristina Bell, Olof Selldén och Carina Ericsson.  
Kommunkontoret - Kristina Geiger 
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Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Webblänk till Båstads kommuns översiktsplan – samrådshandling: 
http://bastad.engelholm.se/mapguide/fusion/templates/mapguide/op2030_sam_b/index.ht
ml?ApplicationDefinition=Library://Bastad/OP2030/Samrad/Layouts/OP_samrad.Application
Definition&locale=en 
 
Samråd har skett med: 
Olof Selldén, Planchef 
 
 

41

http://bastad.engelholm.se/mapguide/fusion/templates/mapguide/op2030_sam_b/index.html?ApplicationDefinition=Library://Bastad/OP2030/Samrad/Layouts/OP_samrad.ApplicationDefinition&locale=en
http://bastad.engelholm.se/mapguide/fusion/templates/mapguide/op2030_sam_b/index.html?ApplicationDefinition=Library://Bastad/OP2030/Samrad/Layouts/OP_samrad.ApplicationDefinition&locale=en
http://bastad.engelholm.se/mapguide/fusion/templates/mapguide/op2030_sam_b/index.html?ApplicationDefinition=Library://Bastad/OP2030/Samrad/Layouts/OP_samrad.ApplicationDefinition&locale=en


 Tjänsteskrivelse  
 

180403\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
Datum: : 2018-04-03. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000365/2018 – 200 
 
 

Optionsavtal för del av Hemmeslöv 5:9 
 
 

Förslag till beslut 
 
Teknik och service föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättat förslag till optionsavtal 
för del av fastigheten Båstad Hemmeslöv 5:9. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Båstads kommun blev kontaktade av Andreas Gustafsson, företrädare för det nybildade företa-
get Grundbulten 24147 AB och hans samarbetspartners, rörande förfrågan om köp av kommu-
nal mark för ändamålet padelhall. Efter beredning av förfrågan och företagets verksamhetsidé 
har förutsättningarna konkretiserats och ett förslag till optionsavtal har tagits fram för att 
skapa förutsättningar för båda parter att mer ingående utreda projektets genomförbarhet. Opt-
ionen ger företaget tidsbegränsad ensamrätt att förhandla med kommunen om att förvärva 
marken under givna förutsättningar. Grundbulten 24147 AB ges utifrån optionsavtalet möjlig-
het att utvärdera och projektera vidare på sin verksamhetsidé under 6 månader för att kunna 
göra sannolikt att projektet är genomförbart.  Optionsavtalet innehåller också vissa specifika 
villkor som kommer att gälla vid överlåtelse av markområdet, exempelvis uppgifter om mark-
pris och kommunens rätt att erhålla säkerhet för projektet.  
 

Bakgrund 
Grundbulten 24147 AB inkom under februari 2018 till kommunen med en förfrågan om att 
förvärva ca 5 000 kvm kommunal mark att bygga en padelhall på. Företaget förmedlade en 
verksamhetsidé bestående av en modern padelhall i ett plan med vidare expansionsmöjlighet-
er för att möta en växande skara utövare. Företaget har för avsikt att själva bygga men även 
förvalta den färdiga anläggningen i det bolag man bildat för ändamålet.  
I beredning av förfrågan har kommunen varit tydlig i sin ambition att driva en resurseffektiv 
etableringsprocess. Båstads kommun har begränsade marktillgångar och de etableringar som 
tillkommer på kommunal verksamhetsmark ska tillföra betydande värden.  
Byggrätten på det aktuella området är väl tilltagen. Detaljplanen medger byggnation på 50 % 
av tomtytan med en nockhöjd om19 m. Att sälja mark till en verksamhet som endast nyttjar en 
tredjedel av byggrätten är således inte i linje med kommunens ambition. Detta kommunicera-
des med företaget som återkom till kommunen med ett justerat förslag innehållande även kon-
torslokaler och smålokaler för handel.  
 
 

Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
Teknik och service anser att Grundbulten 24147 AB har presenterat ett förslag till etablering 
som tillför nya värden till stationsområdet och det intilliggande bostadsområdet Tuvelyckan.  
Logistiskt är platsen gynnsam för växande småföretag som vill hyra in sig i ändamålsenliga 
kontorslokaler, även servicefunktioner såsom läkarmottagning, tandläkarmottagning skulle 
med fördel kunna etableras i detta läge.  

42



 
 

 

2 (2) 

 

Sporten padel uppges bli mer och mer populär. Att placera en padelhall i det aktuella läget 
skulle tillföra norra delen av Båstad en ny och tillgänglig träningsform men även attrahera be-
sökare från andra orter. Att Båstad saknar en padelanläggning som till storlek och klass kan 
fungera för nationella event har tidigare kommunicerats med kommunen varför en etablering 
av föreslagen padelhall i aktuellt läge skulle tillföra ytterligare ett värde. 
 

Ekonomi 
Det finns inga ekonomiska konsekvenser kända för teknik och service kopplat till ingående av 
optionsavtal.  
 
 
 
Teknik och service 
 
 
 
 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Enheten för samhällsbyggnad, Grundbulten 24147 AB 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till optionsavtal för del av Båstad Hemmeslöv 5:9, översiktlig karta 
 
Samråd har skett med: 
Samråd har skett med kommunens avdelning för samhällsbyggnad och näringslivsstrateg. 
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Avtal om markoption, del av Båstad 

Hemmeslöv 5:9 

Parter 

Exploatör: 
Grundbulten 24147 AB (559152-9440), under namnändring till AM Fastigheter i 
Båstad AB. 

Fastighetsägare: 

Båstads kommun (212000-0944), 269 80 Båstad. 

1 § Objekt 

Markområdet som är föremål för denna option illustreras i bifogad karta (bilaga 1). 

Området omfattar uppskattningsvis 6 400 m2
• Arealen fastställs dock först när

lantmäteriet styckat av området. 

2 § Bakgrund 

Kommunens exploateringsingenjör har tillsammans med företrädare för Grundbulten 

24147 AB fört diskussioner för att möjliggöra en etablering för företaget norr om 

Båstads nya station. 

Bolaget är nybildat för ändmålet att bygga och förvalta de lokaler som ska uppföras på 

det aktuella markområdet. Bolagets vision är att "uppföra en unik byggnad - ett 

landmärke för Båstad och Tuvelyckan - innehållande padelhall, kontor och mindre ytor för 

externa aktörer som förädlar, förtätar och förstärker områdets karaktär som en plats för 

ett aktivare liv." 

Bolagets verksamhetside biläggs detta optionsavtal, se bilaga 2. 

Grundbulten 24147 AB, har till kommunens exploateringsingenjör framfört önskemål 

om att förvärva det markområde som definierats i 1 §. 

3 § Syfte 

Syftet med optionsavtalet är att bereda Grundbulten 24147 AB möjlighet att med 

tillfällig ensamrätt till det aktuella området arbeta fram mer detaljerat underlag för 

verksamhetsiden i form av skisser, ekonomiska analyser mm. med målsättning att i 

samband med optionens slut förärva markområdet. 
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Datum: : 2018-03-22. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Terese Wennerstrand 

Dnr: KS 000338/2018 – 200 
 
 

Lokalvård i egen regi 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att: den del av lokalvården, som är förlagd på entreprenad, återgår 
till egen regi från och med 2018-10-01. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan en längre tid har inte upphandlad entreprenör för lokalvård uppfyllt sitt åtagande 
gentemot Båstad kommun. Trots påtalade brister i leverans och kvalité, har enbart någon en-
staka punktinsats utförts, utöver den vanliga frekvensen.  Både ledning och arbetsledning hos 
entreprenören har varit väl medveten om den bristande kvalitén och att det påverkat hygien-
standarden i kommunens lokaler. 
2018-03-13 var delar av ledningen från entreprenören och Lokalvårdschefen för Båstad kom-
mun, runt på en del av de objekt som entreprenören utför lokalvård på. På denna runda blev 
återigen bristerna påtagliga och påpekades från kommunens sida.  Det finns stora brister i kva-
lité, leverans och arbetsmiljö hos entreprenören.  
Miljöinspektör i Båstad kommun har dokumenterat brister i hygien, rutiner och kemikaliehan-
tering.  Vid en miljöinspektion på Malens förskola 2018-03-05, där även Lokalvårdschefen var 
närvarade, framkom en del brister i lokalvården. Förutom undermålig kvalité av lokalvården i 
lokalerna, insåg både Lokalvårdschefen och miljöinspektören att basala hygienkrav inte kunde 
levas upp till pga dålig leverans av lokalvård. I lokalvårdens förvaringsutrymmen fanns även 
felmarkerade kemikalier och andra omärkta kemikalier.  
 

Bakgrund 
Städentreprenören Alliance +, vidare kallad entreprenören, har sedan början av hösten -15, 
inte hedrat avtalet med Båstad kommun. Vid noggrann genomgång av avtalet, brister entre-
prenören på 14 avtalspunkter. 
Om man bortser från själva avtalsbristerna och fokuserar på bristerna i uppdraget, finns det få 

ljuspunkter. Det finns tydliga brister i leveransen, vilket påverkar hygienen negativt.  

Vid en inspektion 2018-03-13 på Strandängsskolan tillsammans med entreprenören, var loka-

lerna i så dåligt skick att Lokalvårdschefen krävde en åtgärds- och handlingsplan av entrepre-

nören, den erhölls 2018-03-16. 2018-03-27 genomfördes en Insta 800 kontroll av entreprenö-

ren, påkallad av Lokalvårdschefen. Golvvård som entreprenören har som uppdrag att utföra 

har uteblivit i en hel del verksamheter, vilket medför att utbyte av golven kommer att ske, vil-

ket medför en större kostnad för kommunen. Detta gäller framför allt trägolven på Lilla KC. 
Detsamma gäller väggar och övrig fast inredning, på en hel del ställen, Malens förskola bla. där 

väggarna inte har torkats/tvättats enligt lokalvårdspolicyn. Vilket medfört att en grövre insats 

med starkare kemikalier har utförts och väggarnas målarfärg har släppt. När klagomål fram-

förts till entreprenören gällande vissa objekt, har en punktinsats (ex. golvvård) på just det stäl-

let utförts. Detta har medfört att slitage och förfall i lokaler och verksamheter har 

ökat/skyndats på, vilket medför ökade renoveringskostnader för kommunen. Med rätt under-

håll hade detta inte hänt. 
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Aktuellt 
Vid en undermålig lokalvård påverkas hygien, hälsa och allergier kan frambringas. Det har 
framförts klagomål från verksamheter, föräldragrupper och även andra medborgare i kommu-
nen på lokalvården som utförs av entreprenören. När dessa klagomål nått de ansvariga inom 
kommunen, har åtgärder vidtagits enligt praxis och bristerna påpekats till entreprenören, med 
olika framgångar vid de olika tillfällena, dock inte fullt ut. 
 
Det finns två sätt att hantera lokalvårdens drift, egen regi eller alternativ drift (entreprenör). 
 
Egen regi: 
Lokalvård är ett relativt hårt arbete, i en kvinnodominerad utsatt bransch.  
För oss som kommun blir det främst en arbetsmiljöfråga: medarbetarna ska ha möjlighet till 
bra arbetsvillkor och det innebär bla optimering av tjänster, så att de ska slippa ofrivillig deltid 
och delade turer. 
Vi kan förhoppningsvis erbjuda fler kommuninvånare arbete. Vilket medför mer skatteintäkter 
till kommunen, istället för att de lämnar, som när externa aktörer får uppdrag. 
Vi får också full kontroll på kvalitet och kostnader. 

Därtill kommer att den lokalvård som idag bedrivs i egen regi även omfattar vård och under-
håll av golv samt storstädning, vilket inte ingår i normal entreprenörsdrift, vilket ger en till-
kommande kostnad efter beställning. Att lokalvårdsenheten idag utför högkvalificerad golv-
vård innebär en mycket stor ekonomisk fördel för kommunen genom förlängd hållbarhet och 
livslängd då vi slipper byta golv lika ofta i våra verksamhetsfastigheter. Lokalvårdsenheten har 
också bidragit med kunskap vid utformning av nya skolor och förskolor, för en mer hållbar inre 
miljö genom kloka materialval och bättre planerat underhåll. 
Sammanhållen syn på lokalvården inom hela kommunens verksamhet. 
Lokalvårdsorganisationen sköter kvalité och egenkontroller själva. 
Samma miljövänliga städmaterial och likvärdigt underhåll av kommunens lokaler, på ett bra 
och professionellt sätt. 
Idag läggs ett antal ej bokförda timmar varje vecka på att organisera kring den befintliga städ-
entreprenören. Tid som går åt pga klagomål, omorganisering, personal och utebliven leverans. 
Timmar som kommunens verksamhet betalar, som inte syns någonstans, men som ändå tickar 
pengar. Dessa timmar skulle sparas in vid egen regi. 
Flexibilitet.    
Full kontroll över driften och materialbeställningar.  
 
En nackdel vid ett ev återtagande är de investeringar i bla grovtvättmaskiner som behövs gö-
ras ute i vissa verksamheter.  
 
Alternativ drift: 
En ny upphandling tar tid och pengar. En ny entreprenör kommer troligtvis att ha ett högre 
pris än den befintliga entreprenören, som även de har för avsikt att höja kostnaden av den ut-
förda/befintliga tjänsten.  
Tids och prispressat.  
Kvalité på utfört arbete, blir oftast lidande vid prispressning. 
Minskad flexibilitet. 
Sämre arbetsmiljö för kommunens verksamhet. 
Ej full kontroll över utförande. 
Ej kontroll över materialbeställningar. 
Sämre förutsättningar för entreprenörens medarbetare. 
Sämre underhåll av lokaler, vilket medför ökade renoveringskostnader. 
Tidigare brustit i miljösynen gällande framförallt kem som används vid daglig städ. 
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Konsekvenser av beslut 

Samhälle 
För att ha en fungerande lokalvård i kommunen, bör hela verksamheten ligga under kommu-
nens egen ledning och densamma skall få en chans att kunna bedriva en seriös verksamhet 
med samhällsansvar.  
 

Ekonomi 
Om driften skall skötas i egen regi, kommer en ökad kostnad på budgeten.  
 
Miljökonsekvensanalys 
Ett samarbete mellan de olika verksamheterna lokalvård och miljöenheten i den kommunala 
regin har upprättats. Vid återtagande finns bra framtidsutsikter för fortsatt gott samarbete 
med de inblandade parterna för att uppfylla kommunens riktlinjer. 
 
Teknik och service  
Terese Wennerstrand, lokalvårdschef 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Teknik och service  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Klicka här för att ange text. 
 
Samråd har skett med:  

Ekonomi och miljöenheten 

64



 Tjänsteskrivelse  
 

180405\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (2) 

 
Datum: : 2018-04-05. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000375/2018 – 412 
 
 

Överlåtelse av arrendeavtal för Båstads hamn 
 
 

Förslag till beslut 
 
Teknik och service föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättad överlåtelse av 
arrendeavtal för Båstads hamn. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Under beredning av det uppdrag som teknik och service har fått omfattande genomsyn av ar-
rendeavtal för Båstads hamn blev det tydligt att bolaget Båstads hamn AB, tillika arrendator, 
upphört och att ett nytt bolag bildats. Då bolaget Båstads hamn AB upphört och kommunen, i 
egenskap av markägare, inte meddelats eller fått in någon ansökan om överlåtelse av arrende-
kontrakt har kommunen juridiskt sett ingen motpart i avtalsförhållandet.  
En överlåtelse har därför upprattats att omfatta den förändring som skett i motpartens organi-
sation. Överlåtelsen innehåller uppgifter om avträdande och tillträdande arrendator, samt 
kommunens godkännande att överlåtelse sker i enlighet med arrendekontraktets § 9. Ny ar-
rendator är företaget Båstadtennis och hotell AB (556594-3288). 
Båstadtennis och hotell AB övertar arrendekontraktet på oförändrade villkor.  
 

Bakgrund 
Arbetet med ett nytt arrendeavtal har initierats på grund av den detaljplaneändring som pågår 
för att uppdatera förutsättningarna för hamnområdet Båstad. Under översyn av gällande ar-
rendekontrakt och i kontakt med motparten kom det till kommunens kännedom att arrenda-
torn för att kapitalsäkra sin verksamhet i hamnen valt att omstrukturera sin organisation.  Bo-
laget Båstads hamn AB fusionerades 2017-04-19 ihop med Båstadhotell och tennis AB varige-
nom Båstad hamn AB upphörde.  
 
 
Konsekvenser av beslut 
 
Verksamhet 
Överlåtelsen säkrar att kommunen har en motpart i avtalsförhållandet som omfattar Båstads 
hamn vilket är en grundläggande förutsättning för både upplåtare och arrendator i det 
gemensamma syftet att upprätthålla en hög kvalitet av hamnområdet som destination. 
 

Ekonomi 
Överlåtelsen genererar inte några ekonomiska konsekvenser för parterna utöver vad som 
redan överenskommits i gällande arrendekontrakt för Båstads hamn. 
 
Teknik och service 
 
 
 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
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Beslutet ska expedieras till: 
Båstadtennis och hotell AB, avdelningen för samhällsbyggnad 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Överlåtelse av arrendeavtal 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-12-06 1 av 2 

 

 

KS § 291  Dnr KS 001572/2013 - 500 

Avtal om delägarinträde i Sydvatten 

 
Beskrivning av ärendet 2015 beslutade kommunfullmäktige att framtagen vattenförsörjningsplan 

skulle gälla som planerings- och beslutsunderlag för försörjningen av vatten i 
Båstads kommun. 

 Kommunfullmäktige beslutade också att delägarinträde till Sydvatten skulle ske 
för att trygga behovet av kapacitet och kvalitet för försörjning av vatten till 
kommunens södra del. 

 Sydvatten har tillsammans med förvaltningen tagit fram ett avtal för 
delägarinträde med förutsättningar kring kommunens teckningslikvid vid 
nyemission av aktier i Sydvatten AB, kostnadsfördelning för investering av 
överföringsledning och löpande fasta och rörliga kostnader.  

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

2017-11-08, 
 Avtal om delägarinträde, 
 Protokollsutdrag KS au 2017-11-21, § 253. 
Förvaltningens och 
Arbetsutskottets 
förslag  1. Godkänna avtal om delägarinträde i Sydvatten AB. 
 2. Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att underteckna 

avtalet. 
 
Föredragande  Teknik- och servicechef Jan Bernhardsson och Jonas Håkansson, NSVA,  

föredrar ärendet. 
 
Yrkanden Gösta Gebauer (C), Thomas Andersson (L), Johan Olsson Swanstein (M) och 

Thomas Nerd (S): Bifall till förvaltningens och arbetsutskottets förslag.    
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

 

1. Godkänna avtal om delägarinträde i Sydvatten AB. 

2. Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att  
underteckna avtalet.  
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Datum: 2017-11-08 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Jan Bernhardsson  

Dnr: 001572/2013-500 

 
Vattenförsörjning och delägarinträde i Sydvatten AB. 
 
Förslag till beslut 
1. Godkänna avtal om delägarinträde i Sydvatten AB. 
2. Uppdra åt kommunstyrelsens ordförande och kommunchef att underteckna avtalet. 

 

Sammanfattning av ärendet 
2015 beslutade kommunfullmäktige att framtagen vattenförsörjningsplan skulle gälla som planerings- 
och beslutsunderlag för försörjningen av vatten i Båstads kommun. 
Kommunfullmäktige beslutade också att delägarinträde till Sydvatten skulle ske för att trygga behovet 
av kapacitet och kvalitet för försörjning av vatten till kommunens södra del. 
Sydvatten har tillsammans med förvaltningen tagit fram ett avtal för delägarinträde med förutsättningar 
kring kommunens teckningslikvid vid nyemission av aktier i Sydvatten AB, kostnadsfördelning för inve-
stering av överföringsledning och löpande fasta och rörliga kostnader. 

 
 
Bakgrund 
För att säkra en långsiktig vattenförsörjning krävs att det finns vatten i tillräcklig mängd, av god kvalitet 
samt att det kan nå ut till kunderna. I dagsläget finns teoretiskt sätt vatten i tillräcklig mängd. Det finns 
dock ojämnheter i vattentillgång mellan kommunens vattenförsörjningsområden, vilket innebär att man 
bitvis redan idag har problem med vattenbrist vid hög förbrukning sommartid. Detta gäller framförallt 
kring södra delen av kommunen vid Torekov med omgivningar. Kvalitetsmässigt finns det skillnader 
mellan de olika vattentäkterna. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-29 att: 

 Vattenförsörjningsplanen, daterad 2015-03-09 ska gälla som planerings- och beslutsunderlag 
för vattenförsörjningen i Båstads kommun. 

 Delägarinträde till Sydvatten ska ske för försörjning av den södra delen av kommunen och att 
norra delen försörjs med egen produktion. 

 Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med NSVA ta fram ett nytt avtalsförslag med Syd-
vatten. 

 Förvaltningen ska presentera ett avtalsförslag med Sydvatten före halvårsskiftet 2015. 
  
Under hösten 2017 har Sydvatten tagit fram avtal för Båstads kommun med delägarinträde i Sydvatten 
AB som nu föreligger för beslut. 
Förvaltningen har informerat KSAu 2017-09-19 om intentionerna i avtalet avseende ekonomi, tidplan 
och omfattning. 

 
 

Aktuellt 
Sydvatten har tagit fram avtal om delägarinträde i Sydvatten AB beträffande dricksvattenförsörjningen i 
Båstads kommun.  
Avtalet innebär att Båstads kommun inträder som delägare i Sydvatten AB med avsikt är att ansluta 
kommunens södra del till Sydvattens regionala produktions- och distributionssystem. Anslutning sker 
genom anläggandet av en överföringsledning mellan Sydvattens anläggning i Ängelholm till ny anslut-
ningspunkt vid Grevie kyrkby. 
Båstads kommun biträder konsortialavtalet på samma villkor som övriga delägarkommuner genom ett 
tilläggsavtal till konsortialavtalet. Principerna anges i ”Avtalet om delägarinträde mm”. 
Inträdet sker genom en riktad nyemission av aktier i Sydvatten AB till Båstads kommun. 
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Andel av aktierna motsvarar Båstads kommun andel av den totala folkmängden inom delägarkommu-
nerna. 
Enligt de preliminära beräkningarna blir teckningslikviden 10 315 100 kronor. 
 
Överföringsledningen genomförs av Sydvatten AB och beräknas kosta 80 Mkr varav 22 Mkr svarar Bå-
stads kommun för. Anläggningen ägs och drivs i sin helhet av Sydvatten AB. 
 
De löpande kostnaderna regleras i konsortialavtalet. Den fasta kostnaden är i 2016 års nivå 3,8 Mkr per 
år och den rörliga avgiften är för närvarande 70 öre per kubikmeter. 
 
Efter beslut och tecknande av avtal om delägarinträde så startar systemskede och samordning av par-
ternas planer. 
Under andra kvartalet 2018 beslutar ägarna om tilläggsavtal till konsortialavtalet och vid Sydvattens 
årsstämma fastställs delägarinträdet med att Båstads kommun tecknar aktier. 
Hösten 2019 är projektering och upphandling klar och entreprenadarbetena startar och beräknas bli 
klara till årsskiftet 2020-2021. 
 

 
Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 

Att trygga vattenförsörjningen avseende tillgången av vatten av god kvalitet och tillräcklig mängd är en 
stor utmaning. Ett försörjningssystem med hög leverenssäkerhet och tillräcklig kapacitet och ett vatten 
som uppfyller livsmedelverkets alla krav är en förutsättning för ett hållbart samhälle. 
Lösningen med Sydvatten uppfyller en långsiktig robust dricksvattenförsörjning för kommunens södra 
del. 

 
 
 
Jan Bernhardsson, Teknik och service 
 
Teknik och servicechef 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen:  
Bilaga: Avtal om delägarinträde 

 

Beslutet ska expedieras till:  
Teknik och service 

Sydvatten 

NSVA 
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Datum: 2017-12-01 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Elin Ax 

Dnr: KS 001344/2017 - 900 

 
 

Förslag till ny organisation av överförmyndarverksamheten 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att överförmyndarverksamheten från och med mandat-
perioden 2018-2022 bedrivs i form av gemensam nämnd. 
 
Kommunfullmäktige beslutar framställa förfrågan till Överförmyndare i samverkan om 
att ingå i organisationen 
 
Kommunfullmäktige beslutar ge förvaltningen i uppdrag att underteckna avtal om 
samverkan i gemensam överförmyndarnämnd. 
 
 
Sammanfattning 
Varje kommun måste ha en överförmyndarverksamhet med uppgift att utöva tillsyn 
över ställföreträdares förvaltning för att undvika rättsförluster för dem som av olika 
anledningar inte själva kan ta tillvara sina rättigheter gentemot myndigheter eller 
andra medmänniskor. Det finns dock en stor frihet för kommunerna att organisera 
verksamheten efter egna förutsättningar. Beslut om hur verksamheten organiseras får 
inte tas under mandatperioden.  Därför föreslår kommunledningskontoret att fullmäk-
tige innan nästa mandatperiod sluter avtal med Överförmyndare i samverkan om att 
ingå i gemensam överförmyndarnämnd med Halmstad, Hylte och Laholm. En gemen-
sam nämnd bedöms av förvaltningen på ett kostandseffektivt sätt kunna ta tillvara 
överförmyndarverksamhetens behov av ökad kompetens och bemanning. 
 

Bakgrund 
Kravet på att varje kommun ska ha en överförmyndarverksamhet innebär också att de 
myndighetsuppgifter som ligger under överförmyndarverksamheten, inte kan läggas 
under annan nämnd. Kommunen kan välja att organisera verksamheten så att en en-
sam överförmyndare, förtroendevald eller tjänsteman, ansvarar för verksamheten. 
Kommunen kan också välja egen eller gemensam nämnd med kansli. 
 
Överförmyndarverksamheten innefattar framförallt tillsyn av förordnade ställföreträ-
dares förvaltning.  Denna sker huvudsakligen genom granskning av ställföreträdares 
årsräkning. Överförmyndarverksamheten har också ansvar att rekrytera och utbilda 
ställföreträdare. Utöver detta har överförmyndarverksamheten bland annat tillsyn 
över legala ställförerträdares förvaltning av till exempel underårigas medel och tillsyn 
och rekrytering av gode män för ensamkommande barn. 
 
Verksamheten styrs huvudsakligen av föräldrabalken. Det är en gammal lagstiftning, 
vilken präglas av detaljreglering för att skydda den enskilde. Enskildas ekonomi och 
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rättsliga anspråk, är för många ett viktigt område och JO brukar vanligen ägna över-
förmyndarverksamheten stor uppmärksamhet. Kraven på hur verksamheten sköts har 
ökat över tid och detta har bidragit till en utveckling i kommunerna med fler anställda 
vid överförmyndarkanslierna och fler anställda med juridisk kompetens. 
 
I Båstads kommun har kommunfullmäktige inför innevarande mandatperiod förordnat 
en tjänsteman som överförmyndare. Till sin hjälp har han för närvarande två tjänste-
män, vilket innebär att den sammanlagda bemanningen är två heltidstjänster.  Över-
förmyndaren och hans kollegor hanterar 258 ärenden (år 2016). Andelen ärenden 
brukar vara runt en procent av befolkningen. Kostnaden för överförmyndarverksam-
heten är 919 000 kronor exklusive ställföreträdares arvode. Det innebär en snittkost-
nad om 3 565 kr/ärende exklusive ställföreträdararvode. Det innebär också en kostnad 
om 62,94 kronor per invånare. 
 
Alternativ till ny organisation av överförmyndarverksamheten 
En översikt har gjorts av förvaltningen för att jämföra olika organisationsalternativ av 
överförmyndarverksamheten. Den tar hänsyn dels till uppskattade kostnader, dels de 
för och nackdelar som antas finnas med respektive organisationsform. Någon grundli-
gare undersökning har inte gjorts av dessa delar. 
 
Alternativ 1 (a+b).  
O alternativet eller förordnande av en förtroendevald 

Det första alternativet är att bibehålla organisationen som den är idag. Det innebär att 
en tjänsteman (a) eller förtrodevald (b) väljs för en mandatperiod. Denna person kan 
som idag få hjälp av ytterligare anställda.  
 
Kostnad: 919 000 kronor exklusive ställföreträdararvode. 
 
Fördelar:  

 Inget organisationsbeslut behöver tas innan nästa mandatperiod.  
 Huvudmän och ställföreträdare känner igen sig i verksamheten 
 Närhet till verksamheten, vad gäller fysisk tillgänglighet. Både för ställföreträ-

dare och vår verksamhet 
 Liten och smidig organisation 

 
Nackdelar: 

 Sårbar organisation, då verksamheten i mycket är beroende av en person, vil-
ken väljs på en mandatperiod 

 Närhet till verksamheten; med tanke på hot av tjänsteman mm. 
 
 
Alternativ 2 (a+b).  
Överförmyndarnämnd; egen eller i anslutning till kommunstyrelsen 

I många kommuner har man valt att välja en nämnd. Denna nämnds verksamhet bru-
kar inte präglas av partipolitik, utan uppdraget är snarast att betrakta som ett företro-
endeuppdrag likt nämndemannens med uppdrag att se till att den enskildes rätt beva-
kas. I det fall en nämnd instiftas, bör ett kansli bestående av tjänstemän fatta delege-
ringsbara beslut. De beslut som inte går att delegera utgör en mycket liten del av myn-
dighetsutövningen och avser framställning och yttranden till kommunfullmäktige, be-
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slut att entlediga eller skilja god man från uppdraget, häva avtal om sammanlevnad i 
oskiftat bo, förelägga om vite, avslagsbeslut eller då ärendet är tveksamt. I Båstads 
kommun fattades under 2016 inga sådana beslut. I vissa mindre kommuner utgör 
kommunstyrelsen, med särskild dagordning, överförmyndarnämnd (alt b).  
 
Kostnad: Kostnad för verksamheten uppskattas vara ungefär densamma som med o-
alternativet. Förvaltningen antar därför en kostanad om 919 000 kronor. Ökade kost-
nader för arvodering av nämnd med tre ordinarie och tre ersättare innebär 40 656 
kronor per år (räknat på elva sammanträden à fyra timmar). I det fall överförmyndar-
nämnd läggs gemensamt med kommunstyrelsen, bör arvodena inte innebära en nämn-
värd kostnadsökning. Den uppskattade kostanden är därmed 959 656 kronor exklusive 
ställföreträdararvode.  
Fördelar: 

 Obehagliga beslut fattas inte av enskild person, utan möjlighet finns att lyfta 
dessa i nämnd för kollegialt beslutsfattande. 

 Kommunmedborgare ges större möjlighet att förstå verksamheten, då nämnd 
kräver reglemente, delegationsordning, arvodespolicy mm 

 Förtroendemän får mer inflytande och kontroll över verksamheten 
 

Nackdelar: 
 Ökad kostnad i form av arvoden 
 (alt b) Att förlägga överförmyndarnämnd samtidigt med kommunstyrelse, in-

nebär att denna måste lära sig ytterligare ett ansvarsområde samt avsätta ytter-
ligare tid för sammanträden. Det innebär också att styrelsen måste fatta beslut i 
personärenden, vilket är ärende av främmande slag för kommunstyrelsen. 

 
 
Alternativ 3. Gemensam ÖF nämnd 

Möjlighet finns enligt föräldrabalken att instifta gemensam nämnd och att köpa kansli-
tjänst av annan kommun. Kontakter har tagits med grannkommunerna och Ängelholm 
har uppgett att de inte är intresserade av samarbete inom överförmyndarverksamhet. 
Däremot ställer sig den gemensamma nämnden för Halmstad, Hylte och Laholm initialt 
positiva till att låta Båstads kommun ingå i den gemensamma nämnden.  
 

Överförmyndare i Samverkan 
Halmstad, Hylte och Laholm har alla en ordinarie ledamot och en ersättare i den ge-
mensamma nämnden. Halmstad har ordförandeskap och är värdkommun för nämn-
dens organisation och kansli. Vice-ordförandeskapet är roterande. Avtal, reglemente, 
delegationsordning mm finns för den gemensamma nämnden och bifogas denna skri-
velse. 
 
Utöver den gemensamma nämnden finns ett ägarsamråd, vilket träffas 2 ggr per år. I 
detta sitter kommuncheferna och kommunstyrelsens ordförande från samtliga kom-
muner. Till ägarsamrådet är också en referensgrupp med en ekonom från varje kom-
mun kopplad. Denna hjälper till med budget mm. 
 
Kostnaden för verksamheten räknas ut varje år och fördelas sedan efter antalet kom-
muninvånare i respektive kommun. Ensamkommande barn undantas från principen 
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och kommun faktureras istället för dessa separat. Statsbidrag för barn placerade i 
kommunen, tillfaller respektive samverkanskommun. 
 
Allt som går att delegera till tjänsteman har delegerats. På överförmyndarnämndens 
kansli finns idag 8,5 anställda (år 2016), varav fem är jurister och en är ekonom. Dess 
internbudget 2017 är 2 573 050  kronor. I denna ingår inte kostnader för arvoden till 
ställföreträdare eller förtroendevalda, dessa kostnader regleras istället av samver-
kanskommunen. Kostnad per ärende är 1 572 kronor exklusive arvoden. Kostnad per 
invånare är 36,4 kronor. Enligt en preliminär uppskattning skulle antalet tjänster med 
Båstads 200-250 ärenden på det gemensamma kansliet behöva utökas med 0.75 -1 
heltidstjänst. 
 
Idag organiseras det gemensamma kansliets verksamhet, så att det går att boka besök i 
samtliga kommuner, en medarbetare är placerad i Laholm en dag i veckan.  
 
Den gemensamma nämndens kansli har de senaste åren satsat mycket på e-tjänster för 
att öka tillgänglighet och effektivisera arbetet. Detta har kraftigt minskat antalet bo-
kade besök. 
 
Kostnad: En schematisk uppskattning för kanslikostnad har av förvaltningen uppskat-
tats till 497 682 (mellanskillnad ärendekostand multiplicerat med antal ärenden). Arv-
dering till nämndens ledamöter sker enligt Båstads kommuns riktlinjer.  En sådan kos-
tar uppskattningsvis 13 552 kronor (räknat på elva sammanträden à fyra timmar). Den 
sammanlagda kostnaden för samverkansalternativet skulle därmed kunna bli 511 234 
kronor exklusive ställföreträdararvode. Viss administration för till exempel arvodering 
av förtroendevalda skulle fortsatt belasta kommunkansliet i Båstad. 
 
 
Fördelar: 

 Obehagliga beslut fattas inte av enskild person, utan möjlighet finns att lyfta 
dessa i nämnd för kollegialt beslutsfattande. 

 Kommunmedborgare ges större möjlighet att förstå verksamheten, då nämnd 
kräver reglemente, delegationsordning, arvodespolicy mm 

 Genom samverkan finns möjlighet att bekosta mer kvalificerade tjänster, samt 
att hålla dessa uppdaterade 

 Genom samverkan finns möjlighet till samordningseffekter 
 Genom samverkan med Överförmyndare i samverkan, finns möjlighet att ingå i 

aktiv verksamhetsutveckling framförallt avseende e-tjänster 
 Förtroendemän får mer inflytande och kontroll över verksamheten 

 
Nackdelar: 

 Kansliet placering förläggs till Halmstad, vilket kan medföra minskad tillgång 
för ställföreträdare och kommunens verksamheter 

 Eventuella inkörningsproblem vid övergång, bör planeras för inom ett år 
 
Förvaltningens slutsats 
Kraven på överförmyndarverksamhetens professionalitet ökar. Det är svårt för en en-
sam överförmyndare att uppfylla dessa krav. Samverkan ger tillgång till diversifierad 
personal och större möjligheter att hålla kansliet utbildat och uppdaterat. En större 
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personalpool gör också verksamheten mindre känslig för sjukdom eller annan från-
varo.  
 
Att ingå i överförmyndare i samverkan, framtår som mer kostnadseffektivt än dagens 
kansliverksamhet. 
 
Under 2016 fattades i Båstad inget av de beslut som inte går att delegera till förvalt-
ningen. I det fall överförmyndarnämnden delegerar övriga beslut, innebär det få myn-
dighetsbeslut för nämnden. Det gör att en egen överförmyndarnämnd i Båstad kanske 
inte är ekonomiskt motiverad.  
 
Den största nackdelen med att sluta avtal med Överförmyndare i samverkan, är att 
kansliet då förläggs till Halmstad. Det kan av ställföreträdare och de egna verksamhet-
erna uppfattas som väsentligt försämrad service. Dagens överförmyndarverksamhet 
upplevs av många som tillgänglig och smidig. Men överförmyndarkansliet i Halmstad 
genomför ett arbete med e-tjänster och kontaktcenter för att medge tillgänglighet 
platsoberoende dygnet runt, vilket möjligen kan väga upp delar av nackdelen med brist 
på fysisk närhet.  
 
Förvaltningen gör bedömningen att möjligheten att kostnadseffektivt och rättsäkert 
förbättra verksamheten, väger tyngre än den fysiska tillgängligheten. Den föreslår där-
för att Båstads kommun sluter avtal med Överförmyndare i samverkan. 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd 
Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd i Halmstads, Hylte och Laholms kommun 
Delegationsordning, nämnden för överförmyndare i samverkan 
 
Samråd har skett med: 
Gunnar Danielsson 
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Datum: 2018-03-26. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Catharina Elofsson 

Dnr: KS 001344/2017 – 900 
 
 

Svar på remiss - Förslag till ny organisation av överförmyndarverksamheten 
 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Varje kommun måste ha en överförmyndarverksamhet med uppgift att utöva 
tillsyn över ställföreträdares förvaltning för att undvika rättsförluster för dem 
som av olika anledningar inte själva kan ta tillvara sina rättigheter gentemot 
myndigheter eller andra medmänniskor. Det finns dock en stor frihet för 
kommunerna att organisera verksamheten efter egna förutsättningar. Beslut 
om hur verksamheten organiseras får inte tas under mandatperioden. Därför 
föreslår kommunledningskontoret att fullmäktige innan nästa mandatperiod 
sluter avtal med Överförmyndare i samverkan om att ingå i gemensam 
överförmyndarnämnd med Halmstad, Hylte och Laholm. En gemensam nämnd 
bedöms av förvaltningen på ett kostandseffektivt sätt kunna ta tillvara 
överförmyndarverksamhetens behov av ökad kompetens och bemanning. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade utredningen, KS au 2017-12-19 § 286, till kom-
munala handikapprådet och kommunala pensionärsrådet för yttrande. Rådens yttrande bifo-
gas denna tjänsteskrivelse. 
 
 
 
Kommunkontoret 
Catharina Elofsson, Kanslichef 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
 KHR yttrande, KPR yttrande. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Mötesanteckningar - Kommunala handikapprådet 

Tid 2017-01-23, kl. 17.00 -18.45. 

Plats Astrakanen, kommunkontoret i Båstad 

Närvarande Sven Nordström, Reumatikerföreningen i Nordvästra Skåne 

Hedvig Olofsson, Parkinsonföreningen i Båstad med omnejd 

Krystyna Torn blad, Psoriasisförbundet, lokalavdelning Bjäre/ Åsbo 

Lena Jönsson, RBU 

Kerstin Hörup, SRF 

Karl Lundgren, FUB 

Sofia Nygren, sekreterare 
Jessica Arvidsson, enhetschef, del av mötet 
Ingrid Pettersson, socionom, del av mötet 
Catharina Elofsson, kanslichef, del av mötet 

Frånvarande Ingrid Edgarsdotter, Britt-Marie Rosander, Jan Gunnarsson 

1. Mötets öppnande, upprop och val av justeringsperson 

Justering sker av Karl Lundgren. 

2. Godkännande av dagordningen 

Utsänt förslag till dagordning godkänns. 

3. Information från Vård och omsorg och nämnden 

Jessica Arvidsson föredrar sin avhandling "Sysselsättning och social rättvisa". 

Ingrid Pettersson går igenom senaste nytt från verksamheten och nämnden. Speciellt 
nämndes: Vård och omsorg har tagit fram en lokalförsörjningsplan. Har fått möjlighet 
att svara på en promemoria gällande LSS. På Åsliden ska man testa ett "larmarmband" 
som ger en signal om en boende är uppe på natten och om personen 
faller så kommer ytterligare ett sk "fall-larm". 

4. Remiss: Förslag till ny organisation av överförmyndarverksamheten 

Kanslichefen föredrar ärendet. 

1 (2) 

Rådets yttrande: Bifall till förslaget. Bra att man ökar kompetensen men närheten till brukare 
ska kunna tillgodoses. Tjänsteperson ska finnas på plats i Båstad, då distansmöten kan vara 
svårt för den aktuella gruppen. Däremot tror rådet inte att det kommer att innebära en 
besparing för kommunen. 

5. Remiss: Brukarrevision av ÖF, förvaltare och gode mäns arbete 

Kanslichefen föredrar ärendet. 

Rådets yttrande: Vi lämnar ingen rekommendation. 
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5. Remiss: Förslag till ny organisation av överförmyndarverksamheten 
Kanslichef Catharina Elofsson presenterar underlaget. 
En del siffror gås igenom: 

Antal ställföreträdare 
1 
5 
1 
3 
1 
3 
12 
146 

Antal uppdrag 
10 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Av dessa totalt 249 uppdrag finns 63 förmyndare registrerade, 43 förvaltare, 
132 god man och 11 särskilt förordnade vårdnadshavare. På klientsidan finns 
155 vuxna huvudmän och 64 underåriga: totalt 219 personer. En klient kan ha 
flera ställföreträdare och flera förordnande. Ex: Ett barn har två förmyndare. Båda 
förmyndare är då listade dubbelt med ett uppdrag. Ganska enkelt för tillfället att få 
god man i Båstads kommun. 

Vad kommer det att kosta? 

-7 Rådet är överens om att gå på förvaltningens linje och ställa sig bakom förslaget 
att överförmyndarverksamhetenfrån och med mandatperioden 2019-2022 bedrivs 
i form av en gemensam nämnd. 

6. Genomgång av protokoll från föregående möte 
Protokollet från mötet den 14 december godkänns och läggs till handlingarna. 

7. Nya hälso- och sjukvårdsavtalet: Uppföljning 
Vård och omsorgs Sandra Sturk föredrar kring Lag om samordnad utskrivning från 
slutenvården samt nya hälso- och sjukvårdsavtalet. Hon berättar hur det går i vår 
kommun och vi ligger glädjande nog bra till i arbetet med detta så här långt. 

8. Övriga frågor och information/ledamöterna runt 
Christer delar ut en skrivelse som handlar om kommunala förenings bidrag och 
frågan om varför inte pensionärsföreningarna får bidrag - Se bilaga. Bra exempel 
från Malmö nämns där pensionärsföreningarna årligen erhåller 4 7 kr /medlem. 
Karin nämner från Östra Karup de framträdanden som gjordes förra året, totalt 
32 stycken: tyvärr i princip helt ofinansierat. 

-7 Rådet är överens om att ställa sig bakom skrivelsen. 

KPR bjuder in företrädare för partierna i kommunfullmäktige till politiker
utfrågning, onsdagen den 1 augusti kl. 13.30 i Sessionssalen. Rådet återkommer 
med frågor att debattera. Efter valet kan man ställa samma frågor på nytt till de 
som ska styra i kommunen 2019-2022. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
 

Sida 
 

2017-12-19 1 av 1 

 

 

KS au § 288  Dnr KS 000454/2017 - 900 

Medborgarförslag - Brukarrevision av överförmyndaren, förvaltarna 
och gode mäns arbete 

 
Beskrivning av ärendet Ett medborgarförslag är inlämnat med förslag att Båstads kommun genomför 

brukarrevision av överförmyndaren, förvaltarna och de gode männens arbete.  
 
 En brukarstyrd brukarrevision innebär, enligt SKL, att brukare har kontroll 

över revisionsprocessen och tar fram frågor, genomför revisionen, tolkar och 
analyserar samt drar slutsatser och återkopplar resultatet till den granskande 
verksamheten. En brukarrevision är ett sätt för brukarna att få inflytande i 
verksamheten. En brukarrevision har vanligtvis utbildade brukarrevisorer för 
att kunna genomföra detta. 

 
Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse av Catharina Elofsson, daterad2017-11-15. 
 Medborgarförslag - Brukarrevision av överförmyndaren, förvaltarna och gode 

mäns arbete.. 
 
Förvaltningens förslag Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 
 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
  1. Avslå medborgarförslaget. 
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2018-04-05. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Catharina Elofsson 

Dnr: KS 000454/2017 – 900 
 
 

Svar på återremiss - Medborgarförslag - Brukarrevision av överförmyndaren, 
förvaltarna och gode mäns arbete 
 
 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag är inlämnat med förslag att Båstads kommun genomför brukarrevision 
av överförmyndaren, förvaltarna och de gode männens arbete.  
 
En brukarstyrd brukarrevision innebär, enligt SKL, att brukare har kontroll över revisionspro-
cessen och tar fram frågor, genomför revisionen, tolkar och analyserar samt drar slutsatser och 
återkopplar resultatet till den granskande verksamheten. En brukarrevision är ett sätt för bru-
karna att få inflytande i verksamheten. En brukarrevision har vanligtvis utbildade brukarrevi-
sorer för att kunna genomföra detta. 
 
Kommunstyrelsen beslutade KS 2018-01-10, § 17, att dels remittera ärendet till pensionärsrå-
det och handikapprådet för yttrande, dels återremitterade ärendet med uppdrag till förvalt-
ningen att redovisa: 
1) antalet ärenden som respektive gode män har,  
2) antalet brukare som har god man och hur många gode män vi har,  
3) svar på hur lång tid och kostnader för brukarrevision samt  
4) hur skulle en brukarrevision påverka och finns det tid och möjlighet  
att genomföra en sådan innan en eventuell anslutning till ny överförmyndarorganisation i Hal-
land. 
 
Rådens yttrande bifogas denna tjänsteskrivelse. 
 
Svar på återremissen avseende yrkandet, baserat på uppgifter 31 januari 2018: 

 
1. Antal ärende per respektive ställföreträdare: 

 Antal ställföreträdare     Antal uppdrag 
1                                     10 
5                                     7 
1                                     6 
3                                     5 
1                                     4 
3                                     3 
12                                   2 
146               1        
 

2. A) Av ovanstående ställföreträdare är 63 förmyndare, 43 förvaltare, 132 god man och 
11 särskilt förordnad vårdnadshavare.  
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B) Det finns 155 vuxna huvudmän och 64 underåriga, totalt 219 personer. En huvud-
man kan ha flera ställföreträdare och flera förordnande, t.ex. ett barn har två förmyn-
dare. Båda förmyndarna är då listade dubbelt med varsitt uppdrag.   
 

3. Ett genomförande av brukarrevision kan innebära ca 3 månader aktivt arbete med för-
beredelser, möten och intervjuer. Till detta kommer ca 1 månad för analysarbete och 
att skriva rapport.  
Kostnad för att genomföra en brukarrevision omfattar särskilt utbildade brukarreviso-
rer under revisionstiden samt personalkostnader som kan uppstå då ordinarie perso-
nal medverkar i revisionen och vikarier behöver sättas in, samt arvode till ställföreträ-
darna som medverkar. Kostnader för att ta fram särskilt material anpassat för över-
förmyndarverksamhet kan tillkomma då brukarrevision inte är anpassat för denna typ 
av verksamhet. 
 

4. Det har inte genomförts brukarrevision tidigare på överförmyndarverksamhet, vilket 
innebär att det inte finns referensobjekt att jämföra med avseende vilken påverkan en 
brukarrevision kan ha. En komplikation med en brukarrevision kan vara att tingsrätten 
fattar beslut om huvudmännens (brukarna) förordnande och tillsätter god 
man/förvaltare och att överförmyndaren är tillsynsmyndighet för dessa förordnanden. 
Det finns risk att en brukarrevision görs endast från ställföreträdarnas perspektiv och 
inte från huvudmännen själva. Detta dels då flera huvudmän är underåriga, dels för att 
flera huvudmän har anhöriga som ställföreträdare. Länsstyrelsen är överförmyndarens 
tillsynsmyndighet och tillsyn görs en gång om året. 
För att kunna avgöra om det går att genomföra en brukarrevision av överförmyndarens 
verksamhet krävs en fördjupad utredning. Det innebär att möjligheten att genomföra 
en brukarrevision innan beslut om eventull anslutning till överförmyndarorganisation i 
Halland inte är möjlig.  

 
 
 
Kommunkontor 
Catharina Elofsson, Kanslichef 
 
 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
KHR yttrande, KPR yttrande  
 
Samråd har skett med: 
Överförmyndarhandläggare 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Mötesanteckningar - Kommunala handikapprådet 

Tid 2017-01-23, kl. 17.00 - 18.45. 

Plats Astrakanen, kommunkontoret i Båstad 

Närvarande Sven Nordström, Reumatikerföreningen i Nordvästra Skåne 
Hedvig Olofsson, Parkinsonföreningen i Båstad med omnejd 
Krystyna Tornblad, Psoriasisförbundet, lokalavdelning Bjäre/Åsbo 
LenaJönsson,RBU 
Kerstin Hörup, SRF 
Karl Lundgren, FUB 
Sofia Nygren, sekreterare 
Jessica Arvidsson, enhetschef, del av mötet 
Ingrid Pettersson, socionom, del av mötet 
Catharina Elofsson, kanslichef, del av mötet 

Frånvarande Ingrid Edgarsdotter, Britt-Marie Rosander, Jan Gunnarsson 

1. Mötets öppnande, upprop och val av justeringsperson 

Justering sker av Karl Lundgren. 

2. Godkännande av dagordningen 

Utsänt förslag till dagordning godkänns. 

3. Information från Vård och omsorg och nämnden 

Jessica Arvidsson föredrar sin avhandling "Sysselsättning och social rättvisa". 

Ingrid Pettersson går igenom senaste nytt från verksamheten och nämnden. Speciellt 
nämndes: Vård och omsorg har tagit fram en lokalförsörjningsplan. Har fått möjlighet 
att svara på en promemoria gällande LSS. På Åsliden ska man testa ett "larmarmband" 
som ger en signal om en boende är uppe på natten och om personen 
faller så kommer ytterligare ett sk "fall-larm". 

4. Remiss: Förslag till ny organisation av överförmyndarverksamheten 

Kanslichefen föredrar ärendet. 

1 (2) 

Rådets yttrande: Bifall till förslaget. Bra att man ökar kompetensen men närheten till brukare 
ska kunna tillgodoses. Tjänsteperson ska finnas på plats i Båstad, då distansmöten kan vara 
svårt för den aktuella gruppen. Däremot tror rådet inte att det kommer att innebära en 
besparing för kommunen. 

5. Remiss: Brukarrevision av ÖF, förvaltare och gode mäns arbete 

Kanslichefen föredrar ärendet. 

Rådets yttrande: Vi lämnar ingen rekommendation. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 
Sammanträdesprotokoll 

Tid 

Plats 

Närvarande 

2018-02-08, kl. 10.00-11.25 

Ingrid-Marie, kommunkontoret i Båstad 

Tord Knutsson, ordförande 
Christer Nordin, vice ordförande 
Karin Wilson, ledamot 
Stig Andersson, ledamot 
Gunilla Linghoff, ledamot 
Tore Schersten, ledamot 
Claes Wastensson, ledamot 
Birgit Gabrielsson, ledamot 
Inger Westin, ledamot 
Stellan Andersson, ersättare 
Laila Jönsson, ersättare 
Ingela Bernhold, ersättare 
Lillemor Johnsson, ersättare 
Lena Rudolfsson, ersättare 
Henrik Andersson, sekreterare 

1. Mötets öppnande och val av justerare 

1 (3) 

Ordföranden öppnar mötet. Nya ersättaren Lena Rudolfsson presenterar sig kort. 
Stig utses till justerare. 

2. Godkännande av dagordningen 
Informationen från Vård och omsorg samt nämnden utgår idag. Rådet beslutar 
att godkänna dagordningen i övrigt. 

3. Tillgänglighetsguide för Båstads kommun: Lägesrapport 
Näringslivsstrateg Helena Ivarsson föredrar ärendet och berättar vad som hänt 
efter kommunstyrelsens beslut den 6 december förra året. 
Ingå i den så kallade tillgänglighetsdatabasen - hur ska den presenteras? 
Arbetet pågår och kommunen samarbetar med Båstad Turism och Näringsliv, 
via Tillväxtrådet. Viktigt med dialog och samarbete, annars blir det som vid nya, 
bristfälliga järnvägsstationen: alla skyller på varandra. 

4. Remiss: Brukarrevision av ÖF, förvaltare och gode mäns arbete 
Kanslichef Catharina Elofsson presenterar underlaget, som från början initierades 
genom ett medborgarförslag. Exempel från Göteborg: brukarna utbildas och gör 
revisionen. Men detta har ännu inte testats inom överförmynderiverksamheten. 
En brukarrevision går stick i stäv med en överförmyndarnämnd? 

-7 Rådet är överens om att gå på förvaltningens linje och avslå medborgarförslaget. 
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 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2018-04-04. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Taina Virmalainen 

Dnr: KS 000367/2018 – 900 
 
 

Beslut om dataskyddsombud, kommunstyrelsen 
 
 

Förslag till beslut 
 

1. Kommunstyrelsen utser Ulf Dehn som dataskyddsombud 
2. Kommunstyrelsen utser Elin Ax som ersättare till dataskyddsombud 

 

 
Sammanfattning av ärendet 
Från och med 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (679:2016), kallad GDPR, att 
tillämpas. Förordningen medför att personuppgiftslagen, (1998:204) PUL ersätts och att GDPR 
kompletteras med Dataskyddslagen. Båstads kommun är skyldig enligt lag att utse ett data-
skyddsombud. Förvaltningens förslag är att utse Ulf Dehn som dataskyddsombud och Elin Ax 
som ersättare. 
 

Bakgrund 
Från och med 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (679:2016,) kallad GDPR, att 
tillämpas. Förordningen medför att personuppgiftslagen, (1998:204) PUL ersätts och att GDPR 
kompletteras med Dataskyddslagen.   
Kommuner och deras självständiga nämnder måste utse dataskyddsombud. Varje kom-
munstyrelse och självständig nämnd är personuppgiftsansvarig för behandlingar inom 
sitt verksamhetsområde och är den som ansvarar för att utse ett ombud. Ett gemensamt 
ombud kan utses för kommunstyrelsen och samtliga nämnder inom kommunen om det 
är lämpligt.  
Det utsedda dataskyddsombudet ska anmälas till Datainspektionen (tillsynsmyndighet) 
som kommer att byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten under 2018.  
 
Aktuellt 
Enligt den nya förordningen ska dataskyddsombudet ha en kontrollerande och rådgivande 
funktion för organisationen. Det ställs även krav på dataskyddsombudets kompetens och pla-
cering i organisationen. Den person som utses måste ha tillräcklig kunskap om dataskydd och 
ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer, sakkunskap och förmåga att utföra upp-
gifterna. Ombudet ska kunna agera självständigt och oberoende i organisationen och ska rap-
portera till organisationens ledning. Dataskyddsombudet är även kommunstyrelsens kontakt-
person gentemot både tillsynsmyndigheten och för registrerade personer för frågor som rör 
behandlingar av personuppgifter. 
 
Inför tillämpningen av GDPR har en projektgrupp under kommunledningen arbetat med förbe-
redelserna och förslaget är att utse ett gemensamt dataskyddsombud för kommunstyrelsen 
och samtliga nämnder i Båstads kommun. Arbetsgruppens förslag är att föreslå Ulf Dehn som 
dataskyddsombud och Elin Ax som ersättare utifrån kompetens och organisatorisk placering. 
 
 
Kommunkontoret 
Taina Virmalainen, utredare 
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Beslutet ska expedieras till: 
Kanslichef, IT-chef och kommunjurist 
 
Samråd har skett med: 
Arbetsgruppen för GDPR 
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Kommunstyrelsen 
Antagen av kommunstyrelsen 2018- 

 
 
 

 

Instruktion för hantering av personuppgifter 
 
Från och med den 25 maj 2018 tillämpas EU:s dataskyddsförordning, GDPR (General Data Pro-
tection Regulation) för hantering av personuppgifter. Med personuppgift förstås varje uppgift 
som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Dataskyddsförord-
ningen gäller personuppgifter som helt eller delvis behandlas på automatisk väg eller som 
kommer att ingå i ett register. 
 
Förordningen syftar till att jämka samman de två intressena fri rörlighet för personuppgifter 
samt krav på hantering av personuppgifter för att skydda den enskildes integritet.  
 
Vissa av bestämmelserna i dataskyddsförordningen, kan varje medlemsstat besluta om och 
flera kompletterande dataskyddslagar konkretiserar dessa. Efter den 25 maj kommer person-
uppgiftslagen, PuL (1998:204) inte längre att vara tillämplig. Med anledning av den nya lagen 
ska varje personuppgiftsansvarig anpassa sin personuppgiftshantering samt utse ett data-
skyddsombud som företräder de registrerade och rådgör med förvaltningen.  
 
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för nämndens verksamhet och har tagit fram 
denna instruktion som vägledning. Instruktionen gäller tillsvidare och grundar sig på bestäm-
melserna i lagstiftningen.   
 
 
Personuppgiftsansvariges ansvar 
Kommunstyrelsens ansvar innebär en skyldighet att se till att gällande lagstiftning följs bl.a 
genom att: 
 

 Utse dataskyddsombud för nämnden. 
 

 Vid behov involvera och rådgöra med dataskyddsombudet. 
 

 Kontrollera att ansvarig för dataskyddsfrågor finns inom organisationen, lämpligen 
systemägare. 
 

 Kunna visa att kraven i lagstiftningen är uppfyllda genom noggrann dokumentation 
inkl. rutiner för hur uppgifterna ska behandlas. 

 
 Fastställa ändamål och syfte med behandling av personuppgifter innan behandling på-

börjas. 
 

 Fastställa laglig grund för hantering av personuppgifter. 
 

 Säkerställa att registrerade får lagstadgad information i samband med registrering. 
 

 Säkerställa att riskanalyser sker av hantering av känsliga personuppgifter. 
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 Säkerställa att det finns tekniska och organisatoriska förutsättningar att behandla per-
sonuppgifter med tillräcklig säkerhet. 

 
 Säkerställa att granskning sker av personuppgiftsbiträden. 

 
 Säkerställa att register förs över behandling av personuppgifter. 

 
 Säkerställa att rutiner finns för att kunna tillgodose de registrerades rätt till integritet, 

bland annat rätt att ändra, radera och begränsa personuppgifter samt klaga till till-
synsmyndigheten. 
 

 Säkerställa att dataskyddsombudet inte blir föremål för sanktioner på grund av sitt 
uppdrag, har tillräckliga förutsättningar och kunskap för uppdraget, rapporterar direkt 
till kommunstyrelsen samt rapporterar eventuella personuppgiftsincidenter till till-
synsmyndigheten. 

 
 
Ansvarig för dataskyddsfrågor i kommunstyrelsens verksamhet 
I verksamheten ska finnas en ansvarig för verksamhetens dataskydd och hantering av person-
uppgifter i det operativa arbetet. Det innefattar registrering i GDPR-manager, såväl som uppda-
tering av de system som hanterar personuppgifter. Den som är utsedd som ansvarig för detta 
kommer även att vara kontaktperson till dataskyddsombudet.  
 
 
Kommunstyrelsens dataskyddsombud 
Kommunstyrelsen ska som personuppgiftsansvarig utse dataskyddsombud. Denna person ska 
inte vara samma person som är ansvarig för dataskyddet i verksamheten. Personen ska utses 
på grundval av sina yrkesmässiga kvalifikationer och i synnerhet sin sakkunskap om lagstift-
ning och praxis gällande dataskydd.  
 
Ett gemensamt dataskyddsombud kommer att utses för kommunstyrelsen och samtliga nämn-
der. Kontaktuppgifter till denna, kommer att finnas på kommunens hemsida. Det utsedda data-
skyddsombudet ska anmälas till tillsynsmyndigheten. 
  
Dataskyddsombudet ska minst ha följande uppgifter: 
 

 Informera och ge råd till kommunstyrelsen och anställda om skyldigheterna enligt gäl-
lande lag. 

 
 Övervaka att lagen följs avseende fungerande rutiner och åtgärder, ansvarstilldelning, 

information, utbildning och granskning. 
 

 Ge råd vid konsekvensbedömning avseende dataskydd och övervaka genomförandet. 
 

 Samarbeta med tillsynsmyndigheten. 
 

 Vara kontaktperson för tillsynsmyndigheten i alla frågor som rör behandling av per-
sonuppgifter 

 

 Vara kontaktperson till den registrerade 
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Rutiner för behandling av personuppgifter 
Varje behandling av personuppgifter som kommunstyrelsens verksamheter hanterar ska kny-
tas till en tydlig rutin för hur den behandlingen ska gå till. Rutinen ska fastställa laglig grund 
(se avsnitt om laglig grund) samt den hantering som krävs för att säkerställa de grundläggande 
principerna (se avsnitt om grundläggande principer) för hantering av personuppgifter. 
Vidare bör rutinen beskriva hur personuppgiftsincidenter hanteras och säkerhetsrutiner upp-
rättas. Dessutom ska rutiner tas fram för den händelse registrerad kräver registerutdrag, sina 
uppgifter rättade, raderade eller begränsade samt om denna vill klaga till tillsynsmyndigheten.  
 
All personuppgiftshantering ska registreras i kommunens eget personuppgiftsregister GDPR 
Manager. Om det under pågående inventeringsprocess framkommer brister eller säkerhetsris-
ker, ska dessa dokumenteras. Rutiner för minimeringen av dessa brister eller risker ska upp-
rättas. 
 
Checklista innan behandling av personuppgifter påbörjas: 
Följande steg ska i möjligaste mån vidtas innan behandling av personuppgifter: 
 

 Dokumentera ändamål och syfte för behandlingen, hur länge den beräknas pågå 
samt eventuella mottagare av personuppgiftera.  

 

 Fastställ rättslig grund för hantering av personuppgifter. 
 

 Om det inte finns andra alternativ till rättslig grund, inhämta skriftligt samtycke. 
Blankett för samtycke tas fram tillsammans med dataskyddsombud. 

 

 Säkerställ att behandlingen sker i enlighet med grundläggande principer för hante-
ring av personuppgifter samt dessa riktlinjer. 

 

 Vid behov, rådgör med dataskyddsombudet. 
 

 Klassificera personuppgifterna utifrån informationssäkerhetsnivå och genomför en 
riskanalys av den planerade behandlingen i de fall personuppgifterna är känsliga. 
Dataskyddsombudet ska involveras i riskanalysen. 

 

 Se till att det finns tillräckliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder uti-
från genomförd informationssäkerhetsklassning och resultat från riskanalys. Det in-
kluderar bl.a. fastställda rutiner för hanteringen. 

 

 Samråd med tillsynsmyndighet om hög risk föreligger för behandlingen och brist 
inte kan åtgärdas inför behandling av personuppgifter. 

 

 Klargör om, och i så fall vilken, kommunikation med den registrerade som är nöd-
vändigt. 

 

 Upprätta personuppgiftsbiträdesavtal vid behov. 
 

 Se till att dataskyddsombudet godkänner behandlingen. 
 

 Anteckna ny behandling av personuppgifter i registret för personuppgiftsbehand-
lingar. 
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Register över personuppgiftsbehandling 
Kommunstyrelsen ska föra ett register över behandling som utförs under dess ansvar. I Bå-
stads kommun används GDPR Manager.  
 
 
Personuppgiftsbiträde och personuppgiftsavtal 
Om någon annan myndighet, företag eller organisation ska behandla personuppgifter för 
kommunstyrelsens räkning, ett s.k. personuppgiftsbiträde, ska ett personbiträdesavtal tecknas. 
Vid anlitandet av ett personuppgiftsbiträde ska säkerställas att denne kan ge tillräckliga garan-
tier om att upprätthålla lämplig teknisk- och organisatorisk säkerhet. Ett standardavtal kom-
mer finnas tillgänglig för vägledning.  
 
 
Säkerhet 
Behandling av personuppgifter får endast ske om lämplig teknisk och organisatorisk säkerhet 
vidtagits för behandlingen. Säkerheten ska baseras på genomförda informationssäkerhets- 
klassningar och riskanalyser. 
 
Säkerhet utgörs av: 
 

 Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard vilket för personuppgiftshantering-
en bl.a. innebär: 
- att säkerställandet av personuppgiftshanteringen ska finnas med redan från den 

initiala planeringen och täcka såväl tekniska som organisatoriska åtgärder 
- säkerställa att kommunens grundsäkerhetsnivå för informationssäkerhet (nivå 

1) föreligger samt om möjligt nyttja åtgärder som pseudonymisering, anonymi-
sering eller kryptering 

- säkerställa att kommunens förhöjda säkerhetsnivå (nivå 2) för informationssä-
kerhet föreligger avseende särskilda personuppgifters konfidentialitet och rik-
tighet vilket för elektronisk hantering bl.a. innebär nyttjande av kryptering samt 
stark autentisering motsvarande tillitsnivå 3 för e-legitimation 

- nyttja åtgärder som uppgiftsminimering, lagringsminimering, fritextfälts-
mimimering och åtkomstbegränsning 

 

 Införande och tillämpning av rutiner för att: 
- Kontinuerligt testa, undersöka och visa på effektiviteten av införda säkerhetsåt-

gärder 
- Anmäla personuppgiftsincident till tillsynsmyndighet 
- Vid behov kunna ge incidentinformation till berörda registrerade 
- Vid behov kunna involvera och rådgöra med dataskyddsombudet 

 
 
Allmänt om dataskyddsförordningen och dataskyddslagen 
Samtliga principer samt en laglig grund måste finnas för behandling av personuppgifter, för att 
dessa ska få samlas in. De innebär sammanfattningsvis att verksamheterna endast ska samla in 
personuppgifter de behöver för att utföra sina åligganden och att uppgifter som inte ska arkiv-
eras, inte ska sparas längre än nödvändigt. Verksamheterna måste också ha kontroll över vilka 
och på vilket sätt de hanterar personuppgifter samt säkerställa att uppgifterna inte används på 
felaktigt sätt.  
 
Principer för behandling av personuppgifter 
Vid behandling av personuppgifter ska följande grundläggande principer tillämpas för att 
skydda den enskildes personliga integritet och rättigheter: 
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 Uppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den 
registrerade. 

 

 Ändamålsbegränsning – Uppgifter ska samlas in för särskilda och berättigade ända-
mål. Senare behandling ska också ha berättigat ändamål. Ytterligare behandling för 
arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål 
eller statistiska ändamål är tillåtna. 

 

 Uppgiftsminimering - Endast de uppgifter som är adekvata och relevanta för ända-
målet får samlas in. Insamlingen får inte vara mer omfattande än nödvändigt. 

 

 Korrekthet- Insamlade personuppgifter ska vara korrekta och uppdaterade. Åtgär-
der ska vidtas för att säkerställa att personuppgifter som är felaktiga i förhållande 
till de ändamål för vilka de behandlas, raderas eller rättas utan dröjsmål. 

 

 Lagringsminimering - Insamlade personuppgifter ska bevaras i identifierbar form. 
De får inte bevaras längre än vad som är nödvändigt för ändamålet. 

 

 Integritet och konfidentialitet – Åtgärder ska säkerställa att personuppgifterna 
skyddas mot obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller 
skada.  

 
 
Laglig behandling av personuppgifter 
Behandling av personuppgift är endast laglig om ett av följande villkor är uppfyllt: 

 Samtycke har getts från den registrerade frivilligt och för den specifika behandlingen.  
För att samtycke ska vara giltigt som laglig grund krävs att den registrerade informeras 
om vad uppgifterna ska användas till. Samtycke ska vara lika lätt att lämna som att 
återta. 

 
 Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part. 

 
 Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse vilken den person-

uppgiftsansvarige har. 
 

 Behandlingen är nödvändig för att skydda ett grundläggande intresse för den registre-
rade eller annan fysisk person. 

 
 Behandlingen är nödvändig för att utföra uppgift av allmänt intresse eller som ett led i 

den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. 
 
 
Känsliga personuppgifter 
Känsliga personuppgifter är uppgifter som avslöjar ras, etniskt ursprung, politiska åsikter, reli-
giös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i en fackförening och behandling av geomet-
riska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en person, uppgifter om hälsa 
eller uppgifter om en persons sexualliv eller sexuella läggning.  
 
Som utgångspunkt är behandling av känsliga personuppgifter inte tillåten, men ett av följande 
undantag ger rätt till behandling: 

 Ett uttryckligt samtycke från den registrerande avseende ett eller flera specifika ända-
mål 
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 Behandlingen är nödvändig för att fullgöra rättigheter eller skyldigheter, för den per-

sonuppgiftsansvarige respektive den registrerade inom arbetsrätten. 
 

 Behandlingen är nödvändig av skäl som hör samman med förebyggande hälso- och 
sjukvård och yrkesmedicin och vissa andra grunder inom hälso- och sjukvård. 

 
 Behandlingen är nödvändig för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller 

historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål. 
 

 Personnummer och samordningsnummer får behandlas utan samtycke endast om det 
är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten av en säker 
identifiering eller något annat beaktansvärt skäl. 

 
 
Den registrerades rättigheter 
Den registrerade har rättigheter som personuppgiftsansvarig måste tillse att den registrerade 
förstår och är informerad om. De utgör främst rätt att få veta ändamål med behandling, att få 
uppgifter rättade eller raderade och rätt att få klaga till tillsynsmyndigheten.  
 
Rätt till insyn 

 Information till den registrerade om dennes rättigheter ska vara klar, tydlig och lättbe-
griplig 

 
 Den personuppgiftsansvarige ska underlätta för den registrerade att utöva sina rättig-

heter och inom en månad lämna ut den information den registrerade har rätt att få. Kan 
den personuppgiftsansvarige inte tillhandahålla informationen, ska den registrerade 
informeras om sin rätt att klaga till tillsynsmyndigheten 

 
 Information ska som utgångspunkt tillhandahållas utan kostnad, endast om en begäran 

är ogrundad eller orimlig, kan den personuppgiftsansvarige ta ut rimlig avgift för de 
administrativa kostnaderna eller vägra att tillmötesgå begäran. Det åligger den person-
uppgiftsansvarige att visa att begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig. 

 
När information samlas in 

 När personuppgiftsansvarig samlar in information från den registrerade ska denna in-
formeras om kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige och dataskyddsombu-
det, ändamålet för behandlingen och den rättsliga grunden för denna. Den registrerade 
ska informeras om att ett samtycke kan återkallas och om personuppgiftsansvarig har 
annan rättslig grund för behandlingen än samtycke.  
 

 Vidare ska den period under vilken personuppgifterna kommer att lagras anges och 
vilka andra mottagare som finns för personuppgifterna. Den registrerade ska också in-
formeras om att den har rätt att begära tillgång eller rättelse och radering av person-
uppgifter eller att invända mot behandlingen samt att den registrerade har rätt att 
klaga till tillsynsmyndigheten.  
 

 Om den personuppgiftsansvarige avser att ytterligare behandla personuppgifterna för 
ett annat syfte än det för vilket de insamlats, ska den personuppgiftsansvarige före 
denna ytterligare behandling ge den registrerade information om detta andra syfte 
samt ytterligare relevant information. 
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 Har personuppgifterna däremot inte kommit från den registrerade ska informationen 
lämnas om det är möjligt och inte alltför ansträngande för den personuppgiftsansva-
rige. 

 
Tillgång till personuppgifter 

 Den registrerade har rätt att få bekräftelse på om personuppgiftsansvarig behandlar 
dennes personuppgifter och i så fall med vilket ändamål, de kategorier av personupp-
gifter som behandlas samt den information som ska ges vid insamlandet.  

 
 Den personuppgiftsansvarige ska förse den registrerade med en kopia av de person-

uppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som den registre-
rade begär får den personuppgiftsansvarige ta ut en rimlig avgift på grundval av de 
administrativa kostnaderna. Om den registrerade gör begäran i elektronisk form ska 
informationen tillhandahållas i ett elektroniskt format som är allmänt använt, om den 
registrerade inte begär något annat. 

 
 Sekretess och tystnadsplikt går före rätten till tillgång till information och rätten till 

tillgång av information gäller inte utkast eller minnesanteckningar i löpande text. Do-
kument kan utgöra utkast eller minnesanteckning i högst ett år.  

 
Rätt till rättelse, radering och begränsning 

 Den registrerade har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som 
rör hen rättade eller kompletterade med hänsyn till behandlingens ändamål.  

 
 Den registrerade har rätt att utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter raderade 

(bli bortglömd) om den registrerade återtar samtycke och ingen annan rättslig grund 
finns för behandlingen eller om personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt. Rätten 
att bli glömd gäller dock inte om uppgifterna behövs för att göra gällande eller försvara 
rättsliga intressen. 

 
 Den registrerade har rätt att kräva att behandlingen begränsas om den registrerade be-

stridit uppgifternas korrekthet eller användning under den tid personuppgiftsansva-
rige kontrollerar detta. Personuppgiftsansvarig ska också underrätta samtliga motta-
gare av personuppgifterna om att dess användning är begränsad.   

 
Rätt till dataportabilitet 

 Om behandlingen endast grundar sig på samtycke eller avtal, har den registrerade rätt 
att få ut strukturerade personuppgifter som rör hen för att föra över dem till annan 
personuppgiftsansvarig 

 
Rätt att göra invändningar 

 Den registrerade har rätt att invända mot behandling av personuppgifter om dessa ut-
gör ett led i myndighetsutövning eller utgör allmänt intresse efter en intresseavväg-
ning. För att den personuppgiftsansvarige ska få fortsätta behandling av personuppgif-
ter, måste denna visa på skälet till behandlingen väger tynger än den registrerades in-
tressen. Insamlingen av uppgifter måste typiskt sett ingå som ett led i myndighetsutöv-
ning eller som en del av myndighets uppgift 

 
Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet 

 Den registrerade har rätt att lämna klagomål över personuppgiftsansvarigs behandling 
av personuppgifter till tillsynsmyndighet. 

 
 Den registrerade har också rätt att få tillsynsmyndighets beslut prövat i domstol. 
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Datum:: 2018-04-04 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Taina Virmalainen 

Dnr: KS 000366/2018 - 900 
 
 

Instruktion för behandling av personuppgifter, kommunstyrelsen 

 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen antar instruktioner för behandling av personuppgifter i Båstads kommun, 
kommunstyrelsens verksamhetsområde. 

  
Sammanfattning av ärendet 
Från och med 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (679:2016), kallad GDPR, att 
tillämpas. Förordningen medför att personuppgiftslagen, (1998:204) PUL ersätts och att GDPR 
kommer att kompletteras med Dataskyddslagen.   
 

Bakgrund 
Från och med 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (679:2016), kallad GDPR, 
att tillämpas. Förordningen medför att personuppgiftslagen (1998:204), PUL, ersätts 
och att GDPR kommer att kompletteras med Dataskyddslagen. Med anledning av detta 
ska varje personuppgiftsansvarig anpassa sin personuppgiftshantering till den nya lag-
stiftningen. 
 

Aktuellt 

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som avser 
styrelsens verksamheter. Ansvaret innebär en skyldighet att se till att gällande lagstiftning följs 
inom Kommunstyrelsens verksamheter. Instruktionerna för hantering av personuppgifter an-
tas av och kan ändras av kommunstyrelsen. 
 
Instruktionerna avser hantering av personuppgifter som helt eller delvis företas på automatisk 
väg samt på annan än automatisk behandling av personuppgifter som ingår eller kommer att 
ingå i ett register. Med ett register avses en strukturerad samling uppgifter som är tillgängliga 
för sökning eller sammanställda enligt särskilda kriterier. Behandlingen ska ha en laglig grund 
och kommunstyrelsen ska föra ett register över personuppgiftsbehandlingar som utförs under 
ansvaret.  
 
 
Kommunkontoret 
Taina Virmalainen, utredare 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kanslichef, kommunjurist 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Instruktioner för behandling av personuppgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde 
 
Samråd har skett med: 
Kommunkontorets arbetsgrupp för GDPR  
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 Tjänsteskrivelse  
 

180405\fel! talet kan inte representeras i angivet format.\s 

1 (1) 

 
Datum: 2018-04-05. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Catharina Elofsson 

Dnr: KS 000016/2015 – 901 
 
 

Delegationsordning för kommunstyrelsen – ändringar  
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens delegationsordning ändras avseende: 
 

1. Sidan 2 under rubriken ”Till vem kan kommunstyrelsen delegera?” ändras texten till: 
Kommunstyrelsen kan lämna delegation till: 
- En ledamot eller ersättare i styrelsen 
- En av kommunens anställda 
- Ett utskott 
- Ett presidium 
 
Texten ”ett presidium” stryks under ”Det är inte tillåtet att delegera till”. 
 

2. KS/A026 och KS/A027 – delegat ändras till handläggare, individ och familj. 
 

3. Ny delegation införs KS/P013b införs med delegation till HR-chef att besluta om eko-
nomisk uppgörelse i samband med anställnings upphörande, omfattande upp till 6 må-
naders lön.  

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens delegationsordning behöver uppdateras avseende ny kommunallag samt 
överflytt av alkoholhandläggare från individ och familj till miljöavdelningen under verksam-
hetsområdet Samhällsbygg.  
 
Förvaltningen föreslår också att det införs en delegation till HR-chef att besluta om ekonomisk 
uppgörelse i samband med anställnings upphörande. Delegationen omfattar beslut upp till 6 
månaders lön. 
 
 
Kommunkontor 
Catharina Elofsson, Kanslichef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Kansli, miljöchef, HR-chef, servicechef  
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Klicka här för att ange text. 
 
Samråd har skett med: 
Servicechef, bildningschef, samhällsbyggnadschef och HR-chef 
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Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/	
E009	

Beslut	om	överenskommelse	om	betalning	
eller	avskrivning	av	fordran,	anta	ackord,	
ingå	förlikning	och	sluta	annat	avtal	över	
100.000	kr/ärende.	

	 KS	au 	

KS/	
E010	

Beslut	om	överenskommelse	om	betalning	
av	fordran,	anta	ackord,	ingå	förlikning	och	
sluta	annat	avtal	under	100.000	kr.	

	 Ekonomichef 	

KS/	
E011	

Beslut	om	att	vid	behov	ta	upp	lån	eller	
omsätta	befintliga	lån	inom	den	belopps‐
ram	och	de	riktlinjer	som	fullmäktige	fast‐
ställt	med	särskilt	beaktande	av	de	
närmare	föreskrifter	om	säkerheten	
som	fullmäktige	angivit.		

	 Ekonomichef Samråd	sker	med	KS
ordförande.	

KS/	
E012	

Beslut	om	tekniska justeringar	av	pengen	
för	barnomsorg,	grundskola	och		
gymnasium.	

	 Ekonomichef Underrätta	berörd nämnd,	
förskolechefer,	rektorer	
och	fristående	huvudmän.	

KS/	
E013	

Beslut	om	tekniska	justeringar	i
hemtjänstpeng	och	boendepeng.	

	 Ekonomichef Underrätta	berörd	nämnd.

KS/	
E014	

Hyresavtal	avseende	inhyrning	av	lokaler	
upp	till	250	tkr	per	år	och	kontrakt	samt	
0‐5	år.	

	 KS	ordförande 1:e	eller	2:e	vice	
ordförande	

Föreslagna	kontrakt	som	
avslås	delges	och	redo‐
visas	i	kommunstyrelsen.	

 

Personal	
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 
KS/	
P001	

Beslut	om	tillsvidareanställning	av		
verksamhetsområdeschef.	

	 Kommun‐
direktör	

	 Kommundirektör	ska	
samråda	med	förhand‐
lingsutskott	och	ansvarig	
nämnd.	

KS/	
P002	

Beslut	om	tillsvidareanställning	av	övriga	
chefer.	

	 Verksamhets‐
områdeschef	

	 	

KS/	
P003	

Beslut	om	tillsvidareanställning	av	övrig	
personal.	

	 Chef 	 	

KS/	
P004	

Beslut	om	visstidsanställning	av	
kommundirektör.	

	 Förhandlings‐
utskott	

	 	

KS/	
P005	

Beslut	att	utse	ställföreträdare	för	
förskolechef/rektor.	

SkolL	2	kap	19	§ Verksamhets‐
områdeschef	

	 	

KS/	
P006	

Beslut	om	uppsägning	på	grund	av	arbets‐
brist	‐	fler	än	fem	(5)	anställda.	

	 Kommun‐
direktör	

	 	

KS/	
P007	

Beslut	om	uppsägning	på	grund	av	arbets‐
brist	‐	färre	än	fem	(5)	anställda.	

	 HR‐chef
	

	 	

KS/	
P008	

Beslut	om	uppsägning	av	personliga	
skäl/avsked	av	verksamhetsområdeschef.	

	 Förhandlings‐
utskott	

	 	

KS/	
P009	

Beslut	om	uppsägning	av	personliga	
skäl/avsked	av	övriga	chefer.	

	 Förhandlings‐
utskott	

	

KS/	
P010	

Beslut	om	uppsägning	av	personliga	
skäl/avsked	av	övrig	personal.	

	 Förhandlings‐
utskott	

	

KS/	
P011	
	

Beslut	om	omplacering	av	verksamhets‐
områdeschef.	

	 Förhandlings‐
utskott	

	 	

KS/	
P012	

Omplacering	mellan	verksamhetsområ‐
dena	när	överenskommelse	ej	nåtts.	

	 HR‐chef Biträdande		
HR‐chef	

	

KS/	
P013	

Ekonomisk	uppgörelse	i	samband	med	
anställnings	upphörande.	

	 Förhandlings‐
utskott	

	 	

KS/	
P014	

Kollektivavtalsförhandlingar.	 	 HR‐chef Biträdande		
HR‐chef		

	

KS/	
P015	

Lönesättning	vid	rekrytering/nya	arbets‐
uppgifter/återköp	av	kommundirektör.	

	 Förhandlings‐
utskott	

	 	

KS/	
P016	

Fastställa	ramar,	regler	och	riktlinjer	
för	lönerevision.	

	 Förhandlings‐
utskott	

	 	

KS/	
P017	

Begära	in	och	besluta	om	bisyssla	
för	kommundirektör.	

	 KS	ordförande 	 	

KS/	
P018	

Beviljande	av	förmåner	enligt	pensions‐
policy.	

	 HR‐chef Biträdande		
HR‐chef	

	

KS/	
P019	

Beviljande	av	förmåner	utöver	pensions‐
policy	om	särskilda	skäl	föreligger.	

	 HR‐chef Biträdande		
HR‐chef	
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum: 2018-04-10 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Philipp Seuffer, HR-chef 

Dnr: KS 000384/2018-905 

 
 

Beträffande åtgärden för ekonomi i balans KS 001098/2016 - 905 
 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Vakansprövning enligt tidigare beslut KS 001098/2016-905 avskaffas och beslutande-
rätten om anställning återgår till chefsansvaret. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har beslutat att ”Förvaltningen uppmanas till största möjliga sparsamhet. 
Alla anställningar ska prövas av kommunchefen, så även återbesättning av tjänster.”  Konse-
kvensen av beslutet blev att Kommundirektören får godkänna samtliga anställningar genom en 
särskilt framtagen blankett. Vidare innebar beslutet att chefens möjlighet att leva upp till sitt 
arbetsmiljöansvar har påverkats. 
 
Båstads kommun har i sitt personalpolitiska program tydliggjort vad som förväntas och vilket 
ansvar som ligger på en chef. 
Båstads kommun har vidare i  nedanstående dokument klargjort vad som gäller kring chefens 
ansvar samt fördelat arbetsmiljöuppgifter i chefsleden. 
 

 Båstads personalpolitiska program 
 Chefsuppdraget i Båstads kommun 
 Rutin fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter VOC-EC 
 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter KC-VOC 

 
Båstads kommun har valt att ge cheferna fullt ledningsansvar dvs. verksamhets, ekonomi- och 
personalansvar. Det innebär att varje chef ska se till att nyanställningar såväl som ersättnings-
rekryteringar håller sig inom ekonomiska ramar. 
 
Mot bakgrund av ovanstående, föreslår HR-chefen att beslutanderätten om anställning återgår 
till personalansvarig chef. 
 
 

Bakgrund 
Av Båstads kommuns personalpolitiska program framgår att organisationen chefer ” har an-
svar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. Vidare framgår att cheferna ska ”ta 
ansvar för verksamhetens ekonomiska resultat och kommunens ekonomi”. 
 
Cheferna är så kallade A, B eller C chefer enligt Sveriges kommuner och landstings klassifice-
ringssystem. Detta innebär att cheferna har fullt ledningsansvar enligt nedan: 
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Chefer i Båstads kommun får underteckna en uppgiftsfördelning. Det innebär att arbetsgivaren 
ställer krav på varje chef ska säkerställa att de arbetsmiljöuppgifter som fördelas utförs enligt 
förväntan. Genom en begränsning i rätten att anställa påverkas chefens möjlighet att säker-
ställa en god arbetsmiljö. 
 
 

Konsekvenser av beslut 
 
Verksamhet 
Chefernas möjlighet att leda verksamheten mot uppsatta mål och att följa kommunens 
uppgiftsfördelning påverkas av kraven på vakansbeslut.  
 
Kommunkontoret 
Philipp Seuffer, HR-chef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Samtliga chefer inom Båstads kommun, HR-avdelningen samt representanter för arbetstagar-
organisationerna och huvudarbetsmiljöombud. 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Båstads personalpolitiska program 
Chefsuppdraget i Båstads kommun 
Rutin fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter VOC-EC 
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter KC-VOC 
Arbetsidentifikation kommuner och landsting AID-KL 
Ansökan om vakansprövning 
Åtgärder för ekonomi i balans 
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MedarBetarskap
MÅngfald

KompetenS
ArbeTsmiljö

Lön & Anställning
Delaktighet

LedarSkap

Personalpolitiska program
Ett övergripande dokument för kommunens samtliga arbetsplatser 
i syfte med att skapa en ändamålsenlig verksamhet.
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Vad är ett personalpolitiskt program?
Det personalpolitiska programmet är ett övergripande styrdokument 
för kommunens samtliga arbetsplatser i syfte att utveckla en 
ändamålsenlig verksamhet - vilket är vårt uppdrag. Programmet 
ger även stöd och vägledning i arbetet med att förverkliga den 
personalpolitiska visionen att:

Båstads kommun är en attraktiv arbetsgivare, som 
kan rekrytera, utveckla och behålla kompetenta 

och engagerade medarbetare, som känner till sitt 
uppdrag är stolta över sitt arbetsresultat.

Visionen tillsammans med kommunens kärnvärden tydliggör i det 
personalpolitiska programmet vad Båstads kommun står för som 
arbetsgivare och vad vi strävar efter att uppnå.

Våra kärnvärden

• Professionalism

• Arbetsglädje

• Respekt (ansvar, tydlighet och öppenhet)
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Kommunens personalpolitik
Det personalpolitiska programmet består av sju fokusområden:

• Medarbetarskap

• Ledarskap

• Delaktighet och samverkan

• Jämställdhet och  mångfald

• Kompetens och personalförsörjning

• Hälsa och arbetsmiljö

• Lön och anställning
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Medarbetarskap
Medarbetarskap i Båstads kommun handlar om hur jag som anställd tar 
ansvar för det egna uppdraget, aktivt bidrar till att nå verksamhetens 
mål och hur jag förhåller mig till mina arbetsuppgifter och de personer 
jag möter i mitt arbete. I Båstads kommun vill vi varandras framgång. 
Genom att tro på och göra det vi säger att vi vill, skapar vi engagemang 
för verksamhetens uppgifter, utveckling och vårt önskade resultat.

Båstads kommun som arbetsgivare...

• ger tydliga uppdrag och kända mål som ger förutsättningar att göra 

en bra arbetsprestation

• har kända och förankrade styrdokument

Som medarbetare i Båstads kommun...

• är jag en god representant för Båstads kommun

• är jag kund- och servicefokuserad

• har jag en helhetssyn och förmåga att prioritera

• bejakar jag utveckling och bidrar till ständiga förbättringar

• är jag resultat- och lösningsorienterad

• medverkar jag aktivt till att genomföra fattade beslut

• har jag rätt kompetens

• har jag förståelse för politisk/offentlig verksamhet

• ansvarar jag för att genomföra mitt uppdrag med rätt kvalitet

• har jag ansvar för att aktivt söka information
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Ledarskap
Ledarskap i Båstads kommun handlar om hur jag som chef tar ansvar 
för det egna uppdraget, aktivt bidrar till att nå verksamhetens mål 
och hur jag förhåller mig till mina arbetsuppgifter och de personer jag 
möter i mitt arbete. 

Båstads kommun som arbetsgivare...

• ger dig ett tydligt uppdrag som chef vilket ger utrymme att utöva ett 

självständigt och aktivt ledarskap

Som chef i Båstads kommun...

• har du ansvaret för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö

           
                     Det innebär att du:

• är arbetsgivarrepresentant

• har lust att leda

• driver och utvecklar verksamheten mot uppställda mål

• är tydlig och trovärdig, kommunikativ och engagerad

• är resultat- och lösningsfokuserad

• har en helhetssyn och förmåga att prioritera

• är kund- och servicefokuserad

• entusiasmerar, har humor och empati

• är utvecklingsorienterad och prövar nytt

• har förståelse för politisk/offentlig verksamhet

• tar ansvar för att fattade beslut genomförs

• tar ansvar för verksamhetens ekonomiska resultat och 

kommunens ekonomi
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Delaktighet och samverkan
I samverkan skapar vi och vidareutvecklar en verksamhet där 
kommunens medarbetare känner ansvar, delaktighet och inflytande. I 
dialog mellan chef, medarbetare och fackliga organisationer utvecklar 
vi goda relationer som bidrar till en god arbetsmiljö och bra resultat för 
verksamheten.

Delaktighet och samverkan pågår i det dagliga arbetet samt i forum
som medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och samverkansgrupper. En 
förutsättning för samverkan är att det genomsyrar hela organisationen 
och att dialog inleds i ett tidigt skede inför beslutsfattande.

Båstads kommun som arbetsgivare...

• säkerhetsställer genom samverkansavtalet att alla medarbetare har 

möjlighet till delaktighet, ansvar och utveckling

• tillförsäkrar genom delegering att beslut fattas så nära 

verksamhetens kunder och brukare som möjligt

Som medarbetare i Båstads kommun...
• samarbetar jag och respekterar andras åsikter, roller och funktioner

• tar jag ansvar för min möjlighet till inflytande genom samverkan

• söker jag aktivt information som bidrar till verksamhetens utveckling

Som chef i Båstads kommun...

• skapar du delaktighet och medbestämmande hos dina medarbetare

• samverkar och upprätthåller du goda relationer med kommunens 

fackliga organisationer
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Jämställdhet och mångfald
Båstads kommun ska främja jämlikhet, jämställdhet och mångfald 
genom att tillvarata människors olikheter samt varje individs unika 
kompetens och utvecklingsmöjligheter.

Lika möjligheter i arbetet ska erbjudas oavsett kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Båstads kommun ska aktivt arbeta för att ingen medarbetare ska 
utsättas för diskriminering, kränkande särbehandling eller trakasserier.

Båstads kommun som arbetsgivare...

• arbetar för att öka kunskapen kring mångfalds- och 

jämställdhetsfrågor så att dessa integreras i det dagliga arbetet

Som medarbetare i Båstads kommun...

• bemöter jag alla med respekt och ser värdet i olikheter

• bidrar jag till utvecklingen av jämställdhet och mångfald på min 

arbetsplats

Som chef i Båstads kommun...

• är du i ditt ledarskap en god förebild i mångfalds- och 

jämställdhetsfrågor

• ansvarar du för jämställdhets- och mångfaldsarbetet i din 

verksamhet

• ser du som ledare till att attityderna på arbetsplatsen kännetecknas 

av öppenhet och respekt för alla
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Kompetens och personalförsörjning
Personalens samlade kompetens är kommunens viktigaste resurs.  
I Båstads kommun vill vi att du som medarbetare ska känna att du får 
möjlighet att använda och utveckla din kunskap och dina färdigheter.

Alla medarbetare ska ger förutsättningar till utveckling av sin 
yrkeskompetens. Kompetensutveckling kan innebära allt från 
lärande i det dagliga arbetet till att delta vid föreläsningar, kurser, 
utvecklingsprogram etc.

Båstads kommun som arbetsgivare.....

• arbetar systematiskt med ständiga förbättringar och målet att vara 

en lärande organisation

• strävar efter att utveckla verksamheten genom att ta tillvara 

medarbetares kunskaper och kompetens

• uppmuntrar till intern personalrörlighet

Som medarbetare i Båstads kommun.....

• tar jag ansvar för att utföra mina arbetsuppgifter med rätt kvalitet 

och möter arbetets utmaningar med rätt kompetens

• tar jag aktivt ansvar för att utvecklas i mitt arbete och delar med mig 

av min kompetens och erfarenhet för att utveckla verksamheten

Som chef i Båstads kommun.....

• leder, inspirerar och utvecklar du dina medarbetare

• hanterar du rekryteringsarbetet på ett omsorgsfullt sätt

• får du och tar emot stöd i ditt arbete
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Hälsa och arbetsmiljö
Kommunens arbetsmiljöarbete syftar till att skapa en hälsofrämjande 
arbetsmiljö som ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. 
Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i verksamheten och 
omfatta såväl fysiska, psykiska som sociala aspekter. 

Arbetsmiljön ska präglas av ett öppet och respektfullt klimat, där 
chefer och medarbetare värnar om och tar ansvar för arbetsmiljön
på arbetsplatsen. En god arbetsmiljö är ett gemensamt ansvar för 
alla medarbetare och ska präglas av kommunens kärnvärden och 
förhållningssätt.

Båstads kommun som arbetsgivare...
• tillhandahåller verktyg till chefer, medarbetare och 

arbetsplatsombud för att ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska 

kunna bedrivas

• genomför kontinuerligt medarbetarundersökningar som utgångspunkt 

för dialog om utveckling och förbättringsåtgärder

• erbjuder en rökfri miljö

• initierar och stödjer friskvårdsaktiviteter för ökat hälsomedvetande 

samt stärkt gemenskap och trivsel

• erbjuder en god företagshälsovård

Som medarbetare i Båstads kommun...
• medverkar jag i arbetsmiljöarbetet och deltar i de åtgärder som 

behövs för en god arbetsmiljö

• tar jag ansvar för min hälsa och säkerhet i arbetet och följer gällande 

föreskrifter

• verkar jag för att alla ska känna arbetsglädje och engagemang

Som chef i Båstads kommun.....

• tar du ansvar för att skapa en god arbetsmiljö och uppmuntrar 

deltagande i friskvårdsaktiviteter

• ansvarar du för ett systematiskt arbetsmiljöarbete

• ger du varje ny medarbetare en god introduktion på arbetsplatsen

• ansvarar du för ett aktivt rehabiliteringsarbete
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Lön och anställning
Kommunens lönepolitik och anställningsvillkor är viktiga styrinstrument 
för att uppnå verksamhetens mål samt för att kunna behålla och rekrytera 
medarbetare. 

Lönesättningen grundar sig på arbetets innehåll och svårighetsgrad 
samt medarbetarens kompetens och prestation. Den individuella 
lönesättningen ska stimulera till goda arbetsinsatser som bidrar till och 
utvecklar kommunens effektivitet och produktivitet till rätt kvalitet.

Lönesättningen får inte vara diskriminerande utan ska ske på en 
konsekvent sätt och ha sin grund i tydliga lönesättningsprinciper, vilka 
ska vara väl kända och förankrade hos samtliga medarbetare.

Båstads kommun som arbetsgivare...
• har en dokumenterad löneprocess som beskriver grunderna för lönesättning 

och tydliggör sambandet mellan arbetsprestation och lön

• strävar efter att löne- och anställningsvillkor ska vara konkurrenskraftiga

Som medarbetare i Båstads kommun...
• arbetar jag för att uppfylla de mål som gäller inom min verksamhet

• är jag vid samtal kring lön väl förberedd och deltar aktivt i dialogen

Som chef i Båstads kommun.....

• bedriver du en aktiv lönebildning med utgångspunkt i gällande avtal, 

kommunens lönepolitik och riktlinjer

• håller du årligen medarbetarsamtal och samtal kring lön med dialog om 

sambandet mellan mål, arbetsprestation och medarbetarens lön

• skapar du tillit för dina bedömningar och kommunens löneprocess 

• utifrån verksamhetens behov strävar du efter att tillmötesgå 

individuella önskemål om sysselsättningsgrad och arbetstidsförläggning
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Övriga styrdokument
Det personalpolitiska programmet kompletteras med följande dokument, 
som finns på kommunens intranät. Gå till http://intra.bastad.se.

Medarbetarskap och ledarskap

• kärnvärden

• delegationsordning i personalärenden*

Delaktighet och samverkan

• samverkansavtal FAS 05

Jämställdhet och mångfald

• handlingsplan för ökad mångfald

• riktlinjer vid förekomst av kränkande särbehandling

Kompetens och personalförsörjning

• rekryteringsprocessen

• introduktion

• riktlinjer vid avveckling

Hälsa och arbetsmiljö

• systematiskt arbetsmiljöarbete

• fördelning av arbetsmiljöuppgifter

• riktlinjer vid rehabilitering

• alkohol och drogpolicy*

• riktlinjer avseende hot och våld

• riktlinjer för första hjälpen och krishantering

• ordningsföreskrifter och riktlinjer kring rökfri arbetstid

Lön och anställning

• löneöversynsprocessen

• kriterier för lönesättning

*dokument fastställda av kommunstyrelsen
Kursiv stil betyder att dokumentet ska/är under utarbetande
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Anteckningar
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Chefsuppdraget i Båstads kommun 

Som chef i Båstads kommun är du en god förebild och representant för kommunen. Du verkar 

utifrån ett kommunperspektiv och har ansvar för verksamhet, ekonomi, personal och 

arbetsmiljö.  

Verksamhet 

Som chef i Båstads kommun … 

- formulerar du utifrån politiska mål och visioner, mål för din verksamhet 

- driver och utvecklar du din verksamheten mot beslutade mål  

- skapar du resultat i form av ändamålsenliga verksamheter som ger mervärde för 

kommunens invånare 

 

Ekonomi 

Som chef i Båstads kommun … 

- når du verksamhetens mål inom givna ekonomiska ramar 

- strävar du efter att effektivisera verksamheten och organisationen 

- analyserar du fortlöpande ekonomiska resultat och vidtar åtgärder vid behov 

- deltar du utifrån ett kommunperspektiv i arbetet med budget och uppföljning 

 

Personal 

Som chef i Båstads kommun ... 

- företräder du Båstads kommun som arbetsgivare och kommun  

- leder, inspirerar och utvecklar du dina medarbetare att nå sina och verksamhetens mål 

 

 

Arbetsmiljö  

Som chef i Båstads kommun ... 

- ansvarar du för en god arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet  

- uppmuntrar du till deltagande i kommunens hälso- och friskvårdsarbete  

- ansvarar du för rehabiliteringsarbetet 

 

I ditt arbete som chef i Båstads kommun utgår du även från gällande lagstiftning, värdegrunden 

och policydokument.  
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2017-11-29 

Ansökan om vakansprövning för tillsvidareanställning 

Ansökan beviljas

Ansökan nekas

……………………………………….......
Kommunchef

Fyll i och skicka till berörd verksamhetsområdeschef för godkännande. Därefter 
skickar du ansökan via e-post till Petra Boakes på HR-avdelningen samt kopia till HR-
chef. HR-återkommer med beslut efter prövning av kommunchefen.

TillstyrkerTillstyrker

Ansökande chef:

Vakansprövning för befattning:

Inom verksamhetsområde:

Placering i kommunen:

Beslut 

Verksamhetsområdeschef:

Ja Nej

Ersättningsrekrytering

Tidigare befattningshavare:

Titel:

Lön:

Avslutningsdatum:

Om ja...

Lönespann (xx-xxkr/mån):

Belastar kostnadsställe:

Önskade kanaler:

Önskar hjälp med rekrytering:

Ja Nej

1 (1)
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Arbetsidentifikation kommuner och landsting 
 

 

AID-KL 
 

 

 

Beskrivning av systemet
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1. Inledning 
 

Arbetsidentifikation kommuner och landsting (AID-KL) är ett system för 
gruppering av arbetsuppgifter. AID-KL är avsedd för att kunna analysera 
lönebildningen på central och lokal nivå samt att ge underlag för viss planering. 

AID-KL utgör grunden för den partsgemensamma lönestatistiken, vars främsta 
syfte är att förse parterna med ett gemensamt underlag till centrala och lokala 
förhandlingar. Därutöver ger statistiken allmän information om lönestrukturer, 
lönelägen, löneutveckling och sysselsättning. Syftet är inte att AID-KL ska 
användas som instrument för systematisk arbetsvärdering. 

AID-KL används som indelningsgrund för anställda hos medlemmar i Sveriges 
Kommuner och Landsting och Pacta. 

AID-KL ersätter de nuvarande klassificeringssystemen Befattningssystem 
kommuner (BSK) och Befattningsklassificering för landsting. Kommunal 
befattningskod respektive lokala befattningsbenämningskoder/motsvarande i 
landsting/regioner berörs inte. 

Ett klassificeringssystem och dess tillämpning måste vara levande eftersom 
arbetsmarknaden över tid genomgår stora förändringar till både innehåll och 
funktionssätt, samt att anställda byter arbetsuppgifter. Det betyder att AID-KL ska 
tillåta att nya koder tillkommer och gamla försvinner i takt med att arbetsuppgifter 
förändras, samt att det sker en kontinuerlig översyn av varje anställds AID-KL 
kod. Centrala parter har ansvaret för det förstnämnda, medan det sistnämnda 
åligger lokala parter. 
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2. Klassificeringens uppbyggnad 
 

AID-KL utgörs av flera komponenter som tillsammans identifierar ”rimligt 
homogena” arbetsuppgifter. Grunden utgörs av en lista med etiketter som i vissa 
fall kompletteras med kod för: 

• Chefs-, annat lednings- och funktions-/ämnesansvar 

• BEA, PAN eller arvoderad tjänstgöring i kombination med statlig tjänst 

• Arbetstidens förläggning för vissa anställda 

• Specialitet inom vilken läkare är verksam/fullgör 
specialiseringstjänstgöring. 

 

2.1 Etikettlista 
 

Listan är en förteckning över arbetsområden bestående av etikett med kod och 
beskrivning samt exempel på benämningar. 

Etiketten beskriver arbetsområdet, och till varje etikett hör en kod om sex 
positioner. Till varje arbetsområde hör en förklarande beskrivning och i 
förekommande fall typexempel. 

Etiketterna är grupperade i ett antal huvudområden, till exempel ledningsarbete 
och handläggar- och administratörsarbete. Dessa grupperingar är inte avsedda för 
lönestatistik. 

Exemplen på benämningar för respektive etikett är inte uttömmande. Det är 
viktigt att kontrollera att kodens beskrivning överensstämmer med innehållet i det 
avsedda arbetet och att klassificering inte sker efter titel eller benämning. 

Samtliga anställda ska ha en etikett. 
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2.2 Chefs-, annat lednings-, och funktions-/ämnesansvarskod 
 

Ledningspersonal är indelad i chefer och annan ledningspersonal. För att bli 
klassificerad som chef krävs verksamhets-, ekonomi- och personalansvar. Saknar 
den anställda ett eller två av dessa ansvarsområden klassificeras individen som 
annan ledningspersonal. 

Koden består av två positioner. Den första positionen används enligt nedan och 
den andra positionen kan användas för egen lokal komplettering om ytterligare 
uppdelning önskas. 

 

2.2.1 Chef 
 

För att kodas som chef ska en individ ha ”fullt ledningsansvar”, det vill säga ha 
såväl verksamhets-, ekonomi- som personalansvar. Indelning sker enligt följande 
chefsnivåer: 

Kod Beskrivning Exempel 

A_ Chef direkt underställd politisk 

nämnd/styrelse/kommunchef/ 

landstingsdirektör motsvarande. Har ett övergripande 

verksamhets-, ekonomi- och personalansvar.  

Kommunchef, 

landstingsdirektör,förvaltningschef 

B_ Chef på mellanchefsnivå som har verksamhets –, 

ekonomi- och personalansvar och ett övergripande 

ansvar inom sitt verksamhetsområde. Är i regel direkt 

underställd förvaltningschef  

Avdelningschef, verksamhetschef 

motsvarande, chef för andra chefer 

samt stabschefer.  

C_ 1:a linjens chef som har verksamhets –, ekonomi- och 

personalansvar och ett övergripande ansvar inom sitt 

ansvarsområde 

Enhetschef 

 

5 

148



2.2.2 Annat ledningsansvar 
 

Arbetstagare som i sitt arbete har ett begränsat ledningsansvar, det vill säga en 
eller två av verksamhets-, ekonomi- och personalansvar skall kodas på följande 
sätt: 

Kod Beskrivning Exempel 

L_ Arbetstagare med lednings- och samordningsansvar 

med begränsat ansvar enligt ovan. 

Biträdande chef, gruppledare, 

arbetsledare, biträdande rektor. 

Läkare som fullgör bakjour, läkare 

med medicinskt ansvarsområde. 

 

2.2.3 Funktions-/ämnesansvar 
 

Arbetstagare som har ett uttalat funktions-/ämnesansvar eller uttalat 
forskningsansvar ska kodas på följande sätt: 

Kod Beskrivning Exempel 

F_ Arbetstagare med ett uttalat, övergripande funktions-, 

specialist- och/eller ämnesansvar. Avser även 

arbetstagare med ett uttalat forskningsansvar. 

Lektor, docentkompetent läkare  
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2.3 BEA, PAN samt arvoderad tjänstgöring i kombination med 
     statlig tjänst 
 

Denna kod ska möjliggöra identifikation av arbetsuppgifter för de anställda som 
följer vissa andra avtal än huvudöverenskommelsen (HÖK) eller har arvoderad 
tjänstgöring i kombination med statlig tjänst. 

Koden består av en position och anges enligt följande: 

Kod Beskrivning 

Y Anställning i arbetsmarknadspolitiska åtgärder BEA 

X Anställning för personlig assistent och anhörigvårdare PAN 

P Professor, arvoderad tjänst i kombination med statlig tjänst  

U Universitetslektor, arvoderad tjänst i kombination med statlig tjänst 

V Klinisk adjunkt, arvoderad tjänst i kombination med statlig tjänst 

 

2.4 Arbetstidens förläggning för vissa anställda 
 

Denna variabel är avsedd för anställda där ordinarie arbetstid är densamma även 
om så kallad lätthelgdag inträffar måndag till lördag. Koden består av en position 
och anges enligt följande: 

Kod Beskrivning 

1 Ständig dag 

2 Ständig natt 

3 Blandad/rotation 

 

2.5 Specialitet inom vilken läkare är verksam/fullgör  
      specialiseringstjänstgöring 
 

Koden består av fem positioner och följer Socialstyrelsens kodplan. 
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3. Hur klassificeringen görs 
 

3.1 Vad och vilka ska klassificeras 
 

Det är de faktiska, regelmässiga arbetsuppgifterna vid mättillfället som ska 
redovisas. Grundprincipen är att koden ska ange vad individen gör, inte individens 
utbildning eller var individen arbetar. Om arbetsuppgifterna för en anställd kan 
hänföras till flera etiketter ska den etikett som ligger till huvudsaklig grund för 
lönesättningen gälla. Eftersom arbetsuppgifternas innehåll förändras med tiden 
bör varje individs kodning enligt AID-KL ses över regelbundet. 

Ett gemensamt klassificeringssystem för flera huvudmän innebär att vissa etiketter 
kan vara sektorsspecifika. 

Samtliga anställda hos de arbetsgivare från vilka Sveriges Kommuner och 
Landsting begär in uppgifter för ska klassificeras. 

 

3.2 Klassificering av ledningspersonal 
 

Ledningspersonal kan förekomma både under grupperingen Ledningsarbete, men 
också under andra arbetsområden. Därför är det viktigt att ledningspersonal alltid 
har en kod som markerar chefs- eller annat ledningsansvar. 

Renodlade Chefer ska kodas under ledningsarbete (101010-109090) kombinerat 
med bokstav A, B eller C som anger nivån.  

Chefer som i sitt uppdrag har att delta i det löpande arbetet ska kodas under sin 
yrkesetikett kombinerat med bokstav B eller C som anger nivån. Det betyder att 
chefer endast kan identifieras med hjälp av variabeln chefs- annat ledningsansvar. 
Därutöver har lokala parter möjlighet att ytterligare dela upp cheferna via andra 
positionen i ansvarskoden. 

På motsvarande sätt ska renodlad Annan ledningspersonal kodas under 
ledningsarbete (101010-109090) kombinerat med bokstav L.  

Annan ledningspersonal som i sitt uppdrag har att delta i det löpande arbetet ska 
kodas under respektive yrkesetikett kombinerat med bokstav L. Därutöver har 
lokala parter möjlighet att ytterligare dela upp annan ledningspersonal via andra 
positionen i ansvarskoden. 

8 

151



 

3.3 Klassificering av arbetstagare med Funktions-/ämnesansvar 
 

Arbetstagare (oavsett etikett) som har ett uttalat, övergripande funktions-, 
specialist- och/eller ämnesansvar ska identifieras med bokstaven F. Här avses 
även arbetstagare med ett uttalat forskningsansvar. 

Även här kan lokala parter ytterligare specificera arbetstagarnas ansvar via andra 
positionen i ansvarskoden. 

Om en individ förutom ett funktions-/ämnesansvar även har ett chefsansvar (A, B 
eller C) har chefskapet prioritet i kodningen. 

 

3.4 Klassificering av arbetsuppgifter som saknar eget 
      arbetsområde 
 

Inom varje arbetsområdesgruppering finns en kod som slutar med ”90”, till 
exempel 109090 (Ledning, annan) eller 403090 (Skolarbete, annat). Dessa ska 
bara användas i de fall då ingen annan kod är lämplig.  

 

3.5 BEA, PAN samt arvoderad tjänstgöring i kombination med 
      statlig tjänst 
 

Även anställda som följer vissa andra avtal än huvudöverenskommelsen (HÖK) 
eller har arvoderad tjänstgöring i kombination med statlig tjänst ska kodas med 
etikett. Tilläggskoden möjliggör att dessa grupper kan särredovisas. 

 

3.6 Arbetstidens förläggning för vissa anställda 
 

Tilläggskoden ska endast anges för anställda där ordinarie arbetstid är densamma 
även om s.k. lätthelgdag infaller måndag till lördag. Koden möjliggör 
identifikation av anställda med arbetstiden förlagd på detta sätt . Syftet med koden 
är följa utvecklingen. Koden är inte avsedd för partsgemensam lönestatistik.  
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3.7 Specialitet inom vilken läkare är verksam/fullgör  
      specialiseringstjänstgöring 
 

Det är den specialitet inom vilken läkare är yrkesverksam som ska anges. För 
läkare under ST anges den specialitet tjänstgöringen avser. 

 

 

10 

153



154



155



 

 

 

 

 

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Båstads kommun från 
kommunchef till verksamhetsområdeschef 
  

I min egenskap av kommunchef fördelar jag härmed arbetsuppgifter avseende ar-
betsmiljön inom nedanstående verksamhetsområde till verksamhetsområdesche-
fen som därmed övertar ansvaret för samtliga beslut som påverkar arbetsmiljön.  
Överenskommelse om vad som ingår i uppgifterna och vad som krävs för att ar-
betsmiljöarbetet ska fungera väl i enlighet med denna fördelning har skett. Bifo-
gade bilagor anger detta arbetsmiljöansvar.  
 
Delar av dessa uppgifter kan fördelas vidare, men endast till personer som intar en 
självständig ställning i organisationen och som har sådana yrkeskvalifikationer 
samt har den kompetens som krävs för uppgiften. De skall också tilldelas tillräck-
liga beslutsbefogenheter och resurser för att åläggas dessa arbetsmiljöuppgifter.  
 
I den mån befogenheterna och resurserna inte är tillräckliga skall verksamhetsom-
rådeschefen skriftligen returnera den aktuella frågan till kommunchefen, som då 
återtar ansvaret. Returneringen innebär inte att övriga uppgifter förändras.  Upp-
giftsfördelning med tillhörande bilaga har upprättats i två likalydande exemplar 
där båda parter erhållit var sitt.  
 
Mottagandet av ovanstående fördelning bekräftas härmed 
 
  
Båstad den    Verksamhetsområde: 
 
 
__________________________________ ___________________________________________ 
 
 
 
__________________________________ ____________________________________________ 
Underskrift Kommunchef Underskrift Verksamhetsområdeschef  
 
 
 
__________________________________ ____________________________________________ 
Namnförtydligande  Namnförtydligande  
 
 
 
 
 
 
 
Bilagor: 
1. Arbetsmiljöuppgifterna kommunchef till verksamhetsområdeschef 
2. Förutsättningar för fungerande fördelning av arbetsmiljöuppgifterna 
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Arbetsmiljöuppgifter kommunchef till verksamhetsområdes-
chef 
 
De fördelade arbetsmiljöuppgifterna innebär följande:  
 

att organisera det systematiska arbetsmiljöarbetet vad avser övergripande 
planering, ledning och kontroll inom verksamhetsområdet (AFS 2001:1)  

 
att se till att förvaltningens samverkansgrupp fortlöpande belyser, driver på 

och följer upp strategiska arbetsmiljöfrågor inom verksamhetsområdet  
 

att kontinuerligt underrätta facknämnden om utvecklingen av verksamhetsom-
rådets arbetsmiljöarbete ur ett verksamhetsperspektiv  

 
att ha kunskap om samt se till att gällande lagar och föreskrifter från Arbetsmil-

jöverket efterlevs  
 

att tillämpa Båstads kommuns arbetsmiljöbestämmelser 
  
att tillämpa Båstads kommuns samverkansavtal  

 
att bevaka att gällande fördelning av arbetsmiljöuppgifter klart visar vem i or-

ganisationen som har ansvaret för varje typ av fråga (uppdateras vid orga-
nisations- eller verksamhetsförändringar samt vid nyanställningar) samt att 
förvissa sig om att kompetens, resurser och befogenheter finns  

 
att se till att adekvat beställning av företagshälsovårdsinsatser möjliggörs för 

verksamhetsområdet i enlighet med kommunens rutiner  
 

att utan dröjsmål underrätta Arbetsmiljöverket om allvarlig olycka inträffat. 
Detta gäller även vid tillbud som har inneburit allvarlig fara för liv eller 
hälsa. (AMF 2§)  

 
att se till att eventuella ingripanden och förelägganden från Arbetsmiljöverket 

åtgärdas och efterlevs  
 

att hantera kontakter med Arbetsmiljöverket enligt checklista (SKL:s cirkulär 
08:64)  

 
att se till att det finns rutiner och tillämpa dessa, för utredning av ohälsa, olyck-

or och tillbud samt göra en årlig sammanställning av dessa  
 

att se till att en handlingsplan för arbetsmiljöarbetet upprättas och att denna 
följs upp  
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att i samband med budgetarbetet föra en ekonomisk planering över de arbets-

miljöförbättrande åtgärder som planerats i verksamhetsområdet och att 
fortlöpande skapa de ekonomiska och personella förutsättningarna för ar-
betsmiljöarbetet  

 
att se till att det inom verksamhetsområdet finns en väl fungerande organisat-

ion för arbetsanpassning och rehabilitering. Här skall beaktas Arbetsmiljö-
lagen (AML), Lagen om Allmän försäkring (AFL) och föreskrift om arbets-
anpassning och rehabilitering (AFS 1994:1)  

 
att stimulera till ständiga förbättringar inom hälso- och arbetsmiljöarbetet  

 
att åtgärda brister i arbetsmiljön inom ramen för de arbetsmiljöuppgifter som 

ålagts verksamhetsområdeschef  
 

att se till att arbetsmiljöombudens rättigheter, enligt lag och avtal tillgodoses  
 

att det bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete i samarbete med arbetsmil-
jöombud  

 
att chefer, medarbetare och arbetsmiljöombud har den kompetens som behövs 
för att kunna utföra hälso- och arbetsmiljöarbetet. Kompetensbehovet avgörs 
av funktionen i arbetet. 
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Förutsättningar för en fungerande fördelning av arbetsmiljö-
uppgifter  
 
(AFS 2001:1 § 6 uppgiftsfördelning och kunskaper)  
 
Alla chefer med personalansvar har en mycket viktig roll i arbetet för en säker och 
god arbetsmiljö. Arbetsgivaren fördelar uppgifterna i det systematiska arbetsmil-
jöarbetet till cheferna. För att dessa skall kunna utföra uppgifterna på ett bra sätt 
behöver uppgifterna ingå som en naturlig del i deras arbete. Tid behöver avsättas 
för att kunna bedriva ett bra arbetsmiljöarbete. Chefer behöver gedigna kunskaper 
om:  
 

- regler som har betydelse för arbetsmiljön  
 
- fysiska, psykiska, organisatoriska och sociala förhållanden som innebär risker 

för ohälsa och olycksfall  
 
- åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall  
 
- arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö  

 
Cheferna behöver ha kunskaper om vilka bestämmelser som finns på området och 
hur dessa ska tillämpas i verksamheten. Regler som har betydelse för arbetsmiljön 
är främst arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och föreskrifter från   
Arbetsmiljöverket. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete är grundläg-
gande för arbetsmiljöarbetet. Vilka åtgärder som arbetsgivaren ska vidta för att 
förebygga ohälsa och olycksfall framgår av övriga ca 80 föreskrifter från Arbetsmil-
jöverket. Kollektivavtal som gäller för verksamheten kan också innehålla bestäm-
melser av betydelse för arbetsmiljön.  
 
Chefer ska genomföra undersökningar av arbetsförhållanden genom t.ex. enskilda 
samtal, arbetsplatsträffar och arbetsmiljöronder. På det sättet tydliggörs om ar-
betsförhållandena behöver förändras utifrån en riskbedömning. Arbetsförhållan-
dena inom de olika verksamheterna behöver undersökas regelbundet och syste-
matiskt i samverkan med arbetsmiljöombud. De åtgärder som inte vidtas omedel-
bart, antecknas i en skriftlig handlingsplan. Åtgärder tidsätts och följs upp i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet.  
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Rutin fördelning av arbetsmiljöuppgifter 
 
Kommunchefen har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön på samtliga arbets-
ställen inom Båstads Kommun. För detta arbetsmiljöansvar har kommunchefen fått en 
skriftlig arbetsmiljödelegation av kommunstyrelsen. Kommunchefen har 
vidaredelegerat arbetsmiljöuppgifter till alla verksamhetsområdeschefer som i sin tur 
har fördelat och delegerat arbetsmiljöuppgifter till alla enhetschefer samt övriga chefer 
med personalansvar och därmed det arbetsmiljöansvar som följer av detta. 
 
Samtliga delegationer är skriftliga och personliga. Vid fördelningen av 
arbetsmiljöuppgifter har särskilt beaktats att den som har fått delegering har de 
befogenheter och resurser som behövs för att arbeta med arbetsmiljön samt även har de 
kunskaper och den kompetens som arbetet kräver. 
 
Delgeringar från kommunchefen till verksamhetsområdescheferna diarieförs av 
kansliet. 
 
Delegeringar från verksamhetsområdeschef till enhetschefer, rektorer och eventuellt 
övriga chefer med personal-och arbetsmiljöansvar förvaras av respektive 
verksamhetsområdes-chef. 
 
På grundskolan och gymnasieskolan delegeras visst arbetsmiljöarbete från rektor till 
lärare inom vissa ämnen som t.ex. kemi, fysik och slöjd. Dessa delegeringar förvaras av 
respektive rektor.   
 
Rutinen är enligt följande: 
 

1. Då en ny verksamhetsområdeschef tillträder sin tjänst ska kommunchefen göra 
en skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter till chefen.  

 
2. Då en ny enhetschef/rektor tillträder sin tjänst ska verksamhetsområdeschefen 

göra en skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter till chefen/rektorn.  
 

3. Dokumenten som används finns på intranätet Styrdokument/HR/Systematiskt 
arbetsmiljöarbete/Fördelning av arbetsmiljöuppgifter samt i Chefshandboken 
Draftit i kapitel Arbetsmiljö/Systematiskt arbetsmiljöarbete/ Fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter. Det finns ett dokument för kommunchef till 
verksamhetsområdeschef och ett för verksamhetsområdeschef till enhetschef.  

 
4. Om en chef gör bedömningen att hen inte har de kunskaper, befogenheter och 

resurser som krävs för att utföra uppdraget kan hen returnera delgeringen att 
utföra arbetsmiljöarbetet tillbaka till sin överordnade chef. Detta görs genom att 
blanketten Returnering av fördelning av arbetsmiljöuppgifter fylls i och skrivs 
under av båda parter. 
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Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Båstads kommun från 
verksamhetsområdeschef till chef med personalansvar 
  

I min egenskap av verksamhetsområdeschef har jag formellt arbetsgivaransvaret 
för arbetsmiljöfrågor enligt Kommunstyrelsens beslut. Jag fördelar härmed uppgif-
ter rörande arbetsmiljön inom nedanstående avdelning/verksamhet/enhet.  
 

Enligt arbetsmiljölagen (AML) 3 kap § 2 har arbetsgivaren ett övergripande ansvar 
för såväl arbetsmiljön som arbetsförhållandena på arbetsplatsen. Arbetsgivaren 
skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för 
ohälsa eller olycksfall i arbetet.  
 
Du har i din befattning som chef i Båstads kommun ansvaret för beslut som påver-
kar arbetet och arbetsmiljön inom ditt ansvarsområde. Vi har kommit överens om 
vilka arbetsuppgifter avseende arbetsmiljön som fördelats, se bilaga.  
 
I den mån befogenheterna och resurser inte räcker till, ska Du skriftligen hänskjuta 
den aktuella frågan tillbaka till mig, som då återtar ansvaret för frågan. Returne-
ringen innebär inte att övriga uppgifter förändras.  
 
Jag bemyndigar Dig också att skriftligen fördela delar av givet ansvar vidare. Denna 
fördelning får dock endast ske till personer som intar en relativt självständig ställ-
ning i organisationen och som har sådana yrkeskvalifikationer, yrkesskicklighet 
och utbildning i arbetsmiljöfrågor som krävs. De ska också tilldelas tillräckliga be-
slutsbefogenheter och resurser för att åläggas ansvar för arbetsmiljöuppgifterna.  
Uppgiftsfördelningen med tillhörande bilaga har upprättats i två likalydande ex-
emplar där båda parter erhållit var sitt.  
 

Mottagandet av ovanstående fördelning bekräftas härmed  
 
Båstad den     
 
___________________________________________  
 
 
___________________________________________         ____________________________________________ 
Underskrift Verksamhetsområdeschef         Underskrift chef/rektor  
 
 
 
___________________________________________        ____________________________________________ 
Namnförtydligande         Namnförtydligande  
 
    
 
Bilagor: 
1. Arbetsmiljöuppgifterna verksamhetsområdeschef till chef med personalansvar 
2. Förutsättningar för fungerande fördelning av arbetsmiljöuppgifterna 
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Arbetsmiljöuppgifter verksamhetsområdeschef till chef med 
personalansvar 
 

De fördelade arbetsmiljöuppgifterna innebär följande:  
 

att ha kunskap om arbetsmiljölagen, lagen om allmän försäkring, andra författ-
ningar, regler och avtal som rör området  

 
att se till att gällande lagar och föreskrifter från Arbetsmiljöverket finns till-

gängliga och efterlevs  
 

att organisera det systematiska arbetsmiljöarbetet vad avser planering, genom-
förande och kontroll inom verksamheten (AFS 2001:1)  

 
integrera arbetsmiljöarbetet i verksamhetsplaner och i budgetarbetet  
 
att ansvara för att arbetstagare, speciellt nyanställda, får fortlöpande instrukt-

ioner om arbetsmetoder, utrustning, farliga ämnen m.m. för att förebygga 
ohälsa och olycksfall/tillbud  

 
att se till att medarbetarna via arbetsplatsträffar fortlöpande får den informat-

ion och de instruktioner som är nödvändiga för att förebygga ohälsa, olyck-
or och tillbud samt att information lämnas om de lagar och regler som gäl-
ler  

 
årligen genomföra medarbetarsamtal med direkt underställd personal  

 
att se till att kommunens riktlinjer för rehabiliteringsarbetet tillämpas  

 
att beakta arbetsmiljöaspekter i beslut angående verksamhetens utformning, 

personal- och organisationsfrågor  
 

att samverka med berörda arbetsmiljöombud och direkt med berörda medar-
betare i hälso- och arbetsmiljöfrågor  

 
att stimulera dialogen kring hälso- och arbetsmiljöarbetet bland medarbetarna 

vid arbetsplatsträffar  
 

att tillämpa Båstads kommuns arbetsmiljöbestämmelser  
 

att tillämpa Båstads kommuns samverkansavtal  
 

genomföra systematisk förbättring av den fysiska, psykiska, organisatoriska 
och sociala arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen  

 
att genomföra arbetsmiljöronder enligt gällande rutiner  
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att se till att riskanalyser och årliga handlingsplaner/redogörelser för arbets-

miljöarbetet upprättas och följs upp  
 
att se till att befintliga hjälpmedel, skyddsutrustning samt vedertagen arbets- 

och lyftteknik används  
 

bevaka att arbetsmiljöaspekter blir beaktade vid planering av ny- om- och till-
byggnad av lokaler samt vid organisationsförändringar  

 
att utifrån riskbedömning upprätta en handlingsplan för arbetsmiljöarbetet 

och att den följs upp  
 

ansvara för att arbetsskada, olycksfall och tillbud rapporteras och utreds samt 
att göra en årlig sammanställning av dessa  

 
att se till att adekvata företagshälsovårdsinsatser beställs och genomförs  

 
att omedelbart rapportera allvarligare olyckor eller tillbud enligt gällande ruti-

ner  
 

att rapportera till närmast högre chef om skyddsinstruktioner inte följs, trots 
uppmaningar  

 
att se till att instruktioner finns för samordningsskyldigheter vid anlitande av 

entreprenörer  
 

att svara för samordning av åtgärder för att undvika skador och olyckor när 
personal förvaltningar/företag arbetar inom verksamhetsområdet, i dess 
lokaler eller med dess maskiner samt förvissa sig om att den externa perso-
nalen/aktören tagit del av nödvändiga anvisningar  
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Förutsättningar för en fungerande fördelning av arbetsmiljö-
uppgifter  
 

är grundläggande för arbetsmiljöarbetet. Vilka åtgärder som arbetsgivaren kan 
vidta för att förebygga ohälsa och olycksfall framgår av andra föreskrifter om ar-
betsmiljön. Kollektivavtal som gäller för verksamheten kan också innehålla be-
stämmelser av betydelse för arbetsmiljön. 
 
(AFS 2001:1 § 6 uppgiftsfördelning och kunskaper)  
 
Alla chefer med personalansvar har en mycket viktig roll i arbetet för en säker och 
god arbetsmiljö. Arbetsgivaren fördelar uppgifterna i det systematiska arbetsmil-
jöarbetet till chefer. För att dessa skall kunna utföra uppgifterna på ett bra sätt be-
höver uppgifterna ingå som en naturlig del i deras arbete. Tid behöver avsättas för 
att kunna bedriva ett bra arbetsmiljöarbete. Chefer behöver gedigna kunskaper 
om:  
 

- regler som har betydelse för arbetsmiljön  
 
- fysiska, psykiska, organisatoriska och sociala förhållanden som innebär risker 

för ohälsa och olycksfall  
 
- åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall  
 
- arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö  

 
Cheferna behöver ha kunskaper om vilka bestämmelser som finns på området och 
hur dessa ska tillämpas i verksamheten. Regler som har betydelse för arbetsmiljön 
är främst arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och föreskrifter från  
Arbetsmiljöverket. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete är grundläg-
gande för arbetsmiljöarbetet. Vilka åtgärder som arbetsgivaren kan vidta för att 
förebygga ohälsa och olycksfall framgår av övriga föreskrifter från Arbetsmiljöver-
ket. Kollektivavtal som gäller för verksamheten kan också innehålla bestämmelser 
av betydelse för arbetsmiljön.  
 
Chefer ska genomföra undersökningar av arbetsförhållanden genom t.ex. enskilda 
samtal, arbetsplatsträffar och arbetsmiljöronder. På det sättet synliggörs om ar-
betsförhållandena behöver förändras utifrån en riskbedömning. Arbetsförhållan-
dena inom de olika verksamheterna behöver undersökas regelbundet och syste-
matiskt i samverkan med arbetsmiljöombud. De åtgärder som inte vidtas omedel-
bart, antecknas i en skriftlig handlingsplan. Åtgärder tidsätts och följs upp i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet.  
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 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2018-04-09 Till: Kommunstyrelsens Arbetsutskott  

Handläggare: Per-Martin Boklund  

Dnr: 01-2018-00010 

 
Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker på Torekovs Golfrestau-

rang, TOREKOV 
 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 
 

1. Enligt Alkohollagens 8 kapitel 2 § bevilja Blå Barret AB /556520-8898/ tillstånd att ser-
vera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på Tore-
kovs Golfrestaurang, Råledsvägen 31, Torekov. 

2. Serveringslokal är matsal, konferensrum och uteservering enligt ritning dnr 01-2018-
00010 

3. Serveringstider är 11.00 – 01.00 alla dagar året runt. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Blå Barret AB har hos Kommunstyrelsen ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen 
(2010:1622) om att servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker vid ovan 
rubricerat serveringsställe. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt. 
 
 
Bakgrund 
Blå Barret AB har tecknat hyresavtal med Torekovs Golfbana AB om att driva restaurangverk-
samheten på Torekov Golfrestaurang, Råledsvägen 31, Torekov, från och med 180301. Bolaget 
kommer att bedriva traditionell restaurangverksamhet. 

 
Aktuellt 
Blå Barret AB har hos Kommunstyrelsen ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen 
(2010:1622) om att servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker vid ovan 
rubricerat serveringsställe. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt. 
Bolaget har blivit beviljade ett tillfälligt serveringstillstånd för starköl och vin i avvaktan på 
beslut om stadigvarande serveringstillstånd. 
 
Per-Martin Boklund, IoF 
 
 
Enhetschef IoF / Alkoholhandläggare 
 

 

Beslutet ska expedieras till: 
Alkoholhandläggaren 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Utredning med ritning 
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UTREDNING                   

 
2018-03-21    Dnr 01-2018-00010 

 

 
Postadress Besöksadress Telefon Växel Telefax Hemsida Bankgiro  
269 80 Båstad  Lyckan 15 0431-773 73   www.bastad.se 650-8337 
   E-post 
   per-martin.boklund@bastad.se    

  

   Blå Barret AB 
   Betesvägen 69 

   263 54 Lerberget 

 

 

Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker   

Torekovs Golfrestaurang, TOREKOV 
 

Blå Barret AB har hos Kommunstyrelsen ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § 

alkohollagen (2010:1622) om att servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa 

alkoholdrycker vid ovan rubricerat serveringsställe. Serveringstillståndet är avsett att 

gälla året runt. 

 
Sökande: Blå Barret AB har tecknat hyresavtal med Torekovs Golfbana AB om att driva 
restaurangverksamheten på Torekov Golfrestaurang, Råledsvägen 31, Torekov, från och 
med 180301. 
Blå Barret AB är ett nytt bolag och ägs av Fredrik Rausman och Johan Öberg 
Bildproduktion AB till 50 % vardera. Johan Öberg Bildproduktion AB ägs av Johan Öberg 
till 100 %. 
 
Kunskapsprov: Fredrik Rausman har 180319 genomfört kunskapsprovet i Alkohollagen 
med godkänt resultat. 
 
Verksamhetsbeskrivning: Traditionell restaurangverksamhet.  
 
Matutbud: A la carte. Serveringsstället har ett fullständigt restaurangkök som möjliggör 
tillredning ett varierat utbud av förrätter, huvudrätter och efterrätte tillagade av råvaror. 
 
Finansiering: Bolaget har ett hyrsavtal som inte har medfört några investeringskostnader. 
Uppstartskostnaderna för verksamheten finansieras inom bolaget. Fredrik Rausman och 
Johan Öberg har av eget kapital startat upp bolaget Blå Barret AB.  
 
Serveringslokaler: Matsal, konferensrum och uteserveringar enligt ritning dnr 
01-2018-0009. Lokalerna är insynade vid tidigare tillsynsbesök. 
 
Serveringstider: 11:00 – 01:00 alla dagar året runt. 
 
Remisser: Yttrande är inhämtat från polismyndigheten, miljöavdelningen, 
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, 
företag 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. 
 

166



  

 

UTREDNING                   

 
2018-03-21    Dnr 01-2018-00010 

 

 
Postadress Besöksadress Telefon Växel Telefax Hemsida Bankgiro  
269 80 Båstad  Lyckan 15 0431-773 73   www.bastad.se 650-8337 
   E-post 
   per-martin.boklund@bastad.se    

 
 
 
 
 
 
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 
tillståndshavaren. 
  
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 
tillhandahåller 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 människors hälsa, får serveringstillstånd vägras även om övriga krav som uppställts i 
lagen är uppfyllda. 
 
Bedömning: Kraven i Alkohollagens 8 kapitel 12 är uppfyllda. Risk för olägenheter enligt 
Alkohollagens 8 kapitel 17 § bedöms inte föreligga. Ett serveringstillstånd kan därmed 
beviljas. 
 
Beslut: 
 
1. Enligt Alkohollagens 8 kapitel 2 § bevilja Blå Barret AB /556520-8898/ tillstånd att 

servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på 
Torekovs Golfrestaurang, Råledsvägen 31, Torekov. 

2. Serveringslokal är matsal, konferensrum och uteservering enligt ritning dnr 
01-2018-00010 

3. Serveringstider är 11.00 – 01.00 alla dagar året runt. 
 
I tjänsten 
 
 
Per-Martin Boklund 
Alkoholhandläggare 
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