
Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

Datum: måndagen den 16 juli 2018 

Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

Upprop 
1. Val av justeringsperson KSau 3 

2. Godkännande av dagordningen KSau 4 

3. Ersättarnas närvarorätt vid kommunstyrelsens arbetsutskott KSsu 5 

4. Informationspunkter

A) Ekonomiskt bistånd (Per-Martin Boklund)

B) Uppdatering av EU-projekt (Sari B)

C) ÅVC Båstads kommun

D Köpmansgatan (Hans Paganus)

KSau 6 

5. Detaljplan för del av Påarp 8:83 m.fl. i Torekov - Beslut om
granskning

Camilla Nermark KSau 7-45

6. Optionsavtal för del av Hemmeslöv 5:9, 2M2 Susanna Almqvist KS 46-47

7. Riktlinjer för markanvisningsförfarande, markanvisnings- och
exploateringsavtal samt försäljning av kommunal mark

Susanna Almqvist KF 48-49

8. Ansökan om serveringstillstånd - First Camp Torekov Per-Martin Boklund KSau 50-53

9. Ansökan om serveringstillstånd - Restaurang & Hotel Skansen Per-Martin Boklund KSau 54-57

10. Ansökan om serveringstillstånd - Restaurang Lyckan, Båstad Per-Martin Boklund KSau 58-61

11. Ansökan om serveringstillstånd - Madame Duang, Båstad Per-Martin Boklund KSau 62-65

12. Ansökan om serveringstillstånd - Solsidan Per-Martin Boklund KSau 66-70

13. Firmateckning - giro och bankräkningar Elisabet Edner KS 71 

14. Firmateckning - lagsökning, betalningsföreläggande mm Elsiabet Edner KS 72 

15. Firmateckning av Båstads kommuns förvaltade stiftelser Elisabet Edner KS 73 

16. Svar på motion - Förmånscykel Taina Virmalainen KF 74-76

17. Ändring av kommunstyrelsens delegationsordning Catharina Elofsson KS 77 

18. Rekryteringsprocessen Philipp Seuffer KS 78-96

19. Policy för fortbildning Philipp Seuffer KS 97-123

20. Skolskjuts - kompis och syskonåkning Yasra Delpisheh KF 124-
177 

21. Skolskjuts - kompis och syskonåkning (2) Yasra Delpisheh KF 178-
185 

Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 

 



Båstads kommun 
Datum 

2018-07-09 
 

 
Sida 

2(2) 
 

 

 Ärendemening Handläggare Besluts-
instans 

Sidnr 

22.  Plan för budgetberedning (kompletteras senare) Catharina Elofsson 

 

KS 186 
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Sekreterare 
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Datum: 2018-07-09 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Handläggare: Philip Norrman 

Dnr: KS 001376/2017 – 903 
 
 

Val av justeringsperson 
 
 
Förslag till beslut 
 
1. Till att justera dagens protokoll väljs Gösta Gebauer (C). 
 
2. Till ersättare för justeringspersonen väljs Christer de la Motte (M). 
 
3. Protokollsjusteringen äger rum måndagen den 23 juli kl. 15:30. 
 
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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Datum: 2018-07-09 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Handläggare: Philip Norrman 

Dnr: KS 001377/2017 – 903 
 
 

Godkännande av dagordningen 
 
 
Förslag till beslut 
 
1. Dagordningen 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: 2018-07-09 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Handläggare: Philip Norrman 

Dnr: KS 000029/2018 – 903 
 
 

Ersättarnas närvarorätt vid kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 
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: 2018-07-09 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Handläggare: Philip Norrman 

Dnr: KS 000030/2018 – 900 
 
 

Informationspunkter 
 
 
a) Ekonomiskt bistånd (Per-Martin Boklund) 
 
b) Uppdatering av EU-projekt (Sari Bengtsson) 
 
c) ÅVC Båstads kommun (Jan Bernhardsson) 
 
d) Köpmansgatan (Hans Paganus)  
 
e) Förlängning av arrende i Torekovs hamn  (Jan Bernhardsson) 
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Datum: 2018-06-26 Till: KS au  

Handläggare: Camilla Nermark  

Dnr: B2017-333, KS 000411/2017-315 

 
Detaljplan för del av Påarp 8:83 m.fl. fastigheter i Torekov,   
Båstads kommun – Beslut om granskning 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

Förslag till detaljplan för del av Påarp 8:83 m.fl. fastigheter i Torekov godkänns  
för att ställas ut för granskning. 

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Planområdet är beläget i södra Torekov (Solsidan) cirka 15 km från Båstad centrum. Området 
omfattar fastigheterna Påarp 8:115, del av Påarp 8:83 samt 10:6 och är ca 1,1 hektar (11 000 
m2) stort. Marken är idag till största del bebyggd hotell- och konferensverksamhet. 
 
Planområdet avgränsas av Makrillvägen i väst och syd, Koljavägen i öst samt Själaviksvägen i 
norr.  

 
 
Ägaren av fastigheten Påarp 8:83 m.fl har intresse av att utveckla hotellverksamheten. Försla-
get till utvecklingsplaner innehåller en utökning av antalet hotellrum samt konferensutrymme 
inom, anläggningen, på redan ianspråktagen yta men som enligt nuvarande plan har en annan 
utformning. Inom den yta där fastighetsägaren vill utveckla anläggningen och bygga nytt finns 
idag tre stycken mindre stugor som är i relativt dåligt skick och som inte, under de senaste 
åren, har kunnat användas för uthyrning inom verksamheten. Stugorna har sitt ursprung från 
början av 1980-talet. Tanken är att riva de befintliga små husen och på denna yta bygga nytt. 
Nuvarande detaljplan från 2005 ger inte utrymme för den nya utformningen av det man vill 
komplettera hotellanläggningen med och av denna anledning har fastighetsägaren ansökt om 
planändring. 
 

Planområdet 

Hotell 
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Detaljplan för del av Påarp 8:83 m.fl syftar därmed till att möjliggöra utvidgning av befintlig 
hotell- och konferensverksamhet inom mark som idag till största del är planlagd och ianspråk-
tagen för bostads-, hotell samt konferensändamål. 
 

Bakgrund 
Planbesked samt beslut att detaljplanen för Påarp 8:83 m.fl. får ställas ut på samråd beviljades 
av Kommunstyrelsen 2017-05-03 §125. 
 
Ett planförslag har varit utsänt för samråd under tiden 2018-03-15 till 2018-04-27.  

 
Aktuellt 

Planförslaget drivs enligt den nya planprocessen ”Standardförfarande” (PBL2013/14 CU:31). 
Det innebär att inkomna synpunkter från både samråd och granskning sammanställs i ett 
granskningsutlåtande efter granskning. Någon samrådsredogörelse (enligt PBL 2010:900) har 
således inte gjorts. Inkomna synpunkter har ändå beaktats och i möjligaste mån tillgodosetts i 
granskningsförslaget. Planförslaget har efter samråd reviderats och förtydligats i några avse-
ende. Bland annat har planbeskrivningen förtydligats och kompletterats avseende. Bland annat 
har planbeskrivningen förtydligats avseende dagvattenhantering inom planområdet, avfalls-
hantering samt kompletterats med kapitlet Ekosystemtjänster. Plankartan har justerats avse-
ende prickmark mot Makrillvägen inom planområdets sydvästra hörn, dvs Påarp 8:83). Längs 
resterande del av Makrillvägen österut (Påarp 8:115) är prickmarken oförändrat 2,0 m. Prick-
marken mot gata föreslås nu vara 3,0 m istället för 3,5 respektive 4,0. Förändringen bedöms 
rimlig bl.a med anledning av ringa trafik samt med hänsyn till prickmarken om 2 m längs reste-
rande del av Markrillvägen. Plankartan har även kompletterats med en planbestämmelse om 
att marken inom den nya parkeringsytan i nordväst ska möjliggöra infiltration av dagvatten. I 
övrigt har enbart justeringar av redaktionell art gjorts. 

 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår Samhällsbyggand att detaljplan del av för Påarp 8:83 
m.fl. fastigheter i Torekov, Båstads kommun, enligt bilagorna 1-2, godkänns för granskning. 
 
 
Konsekvenser av beslut 
 

Samhälle 
En utbyggnad av befintlig hotell- och konferensanläggning bedöms generera fler besökare 
samt arbetstillfällen i Torekov och därmed bidra till att skapa ett mer levande Torekov året 
runt. Den föreslagna förändringen innebär utveckling av befintlig verksamhet där befintligt 
tekniskt system samt infrastruktur kan utnyttjas. 
 
Planområdet ligger nära exempelvis både naturområden, golfbana, tennis- samt fotbollsan-
läggning, vilket ger goda rekreativa möjligheter. I alla riktningar finns möjlighet till promena-
der, cykelturer och löprundor. 
 

Verksamhet 
Detaljplanen följer antagen vision samt KF-mål och nämndsmål. 
 
Genom god och hållbar samhällsplanering bidrar detaljplanen att exempelvis nämndsmålen 
”Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa miljökommuner”, samt ”Båstads kommun 
ska vara en av Sveriges 50 bästa näringslivskommuner” kan uppfyllas. Genom att möjliggöra en 
utbyggnad av befintlig hotell- och konferensverksamhet i anslutning till befintlig verksamhet, 
genom förtätning och på redan i anspråktagen mark, innebär god hushållning och effektivt 
nyttjande av mark. En utbyggnad av hotell och konferensverksamhet skapar dessutom fler 
arbetstillfällen. 
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Ekonomi 
Ett planavtal som reglerar kostnader i samband med framtagande av detaljplan är tecknat 
mellan kommun och intressent. 
 
 
SAMHÄLLSBYGGNAD 
 

 
Camilla Nermark 
Planarkitekt 
 

Beslutet ska expedieras till: 
Jan Bernhardsson, Teknik & service 
Susanna Almqvist, Teknik & Service 
Carina Ericsson, Samhällsbyggnad 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Planbeskrivning, daterad 2018-07-03 
2. Plankarta samt illustrationskarta, daterad 2018-07-03 
 
Samråd har skett med: 
Roger Larsson-samhällsbyggnadschef, Olof Selldén-planchef, Kristina Bell- översiktsplanerare 
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Detaljplan för 

del av Påarp 8:83 m.fl. fastigheter
i Torekov, Båstads kommun, Skåne län

Planbeskrivning

Standardförfarande
Granskningshandling 2018-07-03
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Plankarta - Skala: 1000 (A1), 1:2000 (A3)
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Beslutsdatum Instans

GRANSKNINGSHANDLING 2018-07-03

Illustrationskarta Granskningsutlåtande
Fastighetsförteckning
Miljökonsekvensbeskrivning

Behovsbedömning

Plan- och genomförandebeskrivning
Planprogram

Till planen hör:

Laga kraft

Antagande

Planchef
Olof Selldén

Planarkitekt
Camilla Nermark

Upprättad av Samhällsbyggnad, Båstads kommun

Skåne länBåstads kommun,
i Torekov,
del av Påarp 8:83 m.fl. fastigheter
Detaljplan för

Planområdets läge

Illustrationskarta - Skala: 1000 (A1), 1:2000 (A3)

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela
planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap,  4 kap 8 § 2

LokalgataGATA

Kvartersmark ,  4 kap 5 § 3

Tekniska anläggningarE

Tillfällig vistelseO

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap 11 § 1

Utformning
f1 Fasad ska utformas i huvudsak med träpanel och med färgsättning

som överensstämmer med övrig bebyggelse i anläggningen.,  4 kap 16
§ 1

f2 Tak ska vara av svart eller mörkgrå kulör.,  4 kap 16 § 1

+0.0
Högsta totalhöjd i meter över angivet nollplan,  4 kap 16 § 1

2.5 Högsta byggnadshöjd är 2.5 meter,  4 kap 16 § 1

Markens anordnande och vegetation
n1 Parkering får anläggas,  4 kap 13 § 1

n2 Marken är avsedd för plantering,  4 kap 10 §

n3 Markytan får inte hårdgöras,  4 kap 10 §

n4 Marken skall möjliggöra infiltration av dagvatten,  4 kap 10 §

Stängsel och utfart
Körbar förbindelse får inte anordnas,  4 kap 9 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år,  4 kap 21 §

Markreservat
u Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap 5 § 2

TECKENFÖRKLARING (tillhörande illustrationskarta)

Befintlig byggnad

Föreslagen ny byggnad

Eventuell ytterligare utbyggnad

Träd och vegetation

Planområdets läge

Bilaga 1
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PLANHANDLINGAR
Planens diarienummer är B2017-333

Detaljplanen består av:
• Plankarta med planbestämmelser samt illustrationskarta, 2018-07-03
• Planbeskrivning, 2018-07-03 (denna handling)
• Fastighetsförteckning, augusti 2018
• Grundkarta (utgör underlag till plankartan), juni 2018

Följande handlingar ingår också i ärendet och finns tillgängliga på 
samhällsbyggnadskontoret:
• Behovsbedömning, 2017-06-21
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Samrådshandling 2018-07-03
del av Påarp 8:83 m.fl. fastigheter i Torekov

En detaljplan reglerar bland annat utformning av bebyggelse, vägar och grönstruktur inom ett min-
dre område. När planen är färdig och har vunnit laga kraft är den ett juridiskt dokument som är 
bindande för efterföljande beslut såsom bygglov. 

En detaljplan består av flera dokument. De finns listade på sidan 2. Detta dokument är planbeskriv-
ningen och är till för att underlätta förståelsen av planen. Här beskrivs planens bakgrund och syfte, 
samt vilka förutsättningar som finns på platsen. I planbeskrivningen beskrivs och motiveras också 
planens utformning och de planbestämmelser som valts. Slutligen beskrivs hur planen ska genom-
föras och vilka konsekvenser det får. I Plan- och bygglagen (PBL) finns bestämmelser om hur det ska 
gå till när kommunen tar fram detaljplaner. Nedan följer en kort beskrivning.

Planbesked
En markägare kan begära planbesked för att få prövat om kommunen anser det lämpligt att exploate-
ra ett markområde. Kommunens planhandläggare tar då fram fakta om fastigheten och önskemålen 
från exploatören och presenterar detta för politikerna. Kommunstyrelsen beslutar om det ska göras 
en detaljplan för området eller ej. 

Samråd
Denna detaljplan handläggs enligt standardförfarande. I samrådsskedet tas ett förslag fram till hur 
området ska utformas och planläggas. Samrådsförslaget ställs ut i kommunhuset och på det bibliotek 
som ligger närmast planområdet. Förslaget skickas också till berörda myndigheter. Kommunen an-
nonserar i NST om samrådet, de fastighetsägare, företag och föreningar som berörs mest av förslaget 
meddelas med post. Ibland hålls ett allmänt möte om planförslaget. Alla som vill får lämna in skrift-
liga synpunkter. De synpunkter som kommer in sammanfattas och kommenteras i ett gransknings-
utlåtande efter granskningsskedet.

Granskning
Efter samrådet bearbetar planhandläggaren planen utifrån de synpunkter som kommit in och den 
reviderade planen ställs ut för granskning. Granskningsskedet går till på ungefär samma sätt som 
samrådet. Återigen får alla som vill lämna in skriftliga synpunkter. Alla synpunkter som kommit in 
under samråd och granskning sammanfattas och kommenteras i ett granskningsutlåtande. 

Antagande
Efter granskningen kan planhandläggaren göra små ändringar i planförslaget ifall det behövs och se-
dan lämnas förslaget till politikerna. De som har lämnat synpunkter på planförslaget under samrådet 
eller granskningen får en underrättelse inför antagandet. Därefter antar eller avslår kommunstyrel-
sen planen.

Överklagande
Beslutet om att anta planen sätts upp på kommunens anslagstavla. Om man har lämnat in synpunk-
ter på planen senast under granskningen och inte fått dem tillgodosedda kan man överklaga planen.  
Det ska man göra senast tre veckor efter att beslutet om antagande satts upp. I vissa fall kan också 
Länsstyrelsen på eget initiativ pröva och upphäva planen.

Laga kraft
Planen vinner laga kraft (börjar gälla) när överklagandetiden gått ut och ingen har överklagat eller 
när eventuella överklaganden har prövats och slutgiltigt avslagits. När planen vunnit laga kraft kan 
man söka bygglov och andra tillstånd och påbörja exploateringen.

Här är vi nu!

1. SÅ HÄR GÖRS EN DETALJPLAN
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Planområdets läge och storlek
Planområdet är beläget i södra Torekov (Solsidan) cirka 15 km från Båstad centrum. Området om-
fattar fastigheterna Påarp 8:83, 8:115 samt del av Påarp 10:6 och är ca 1,1 hektar (11 000 m2) stort. 
Marken är idag till största del bebyggd hotell- och konferensverksamhet.

Planområdet avgränsas av Makrillvägen i väst och syd, Koljavägen i öst samt Själaviksvägen i norr.

Detaljplan för del av Påarp 8:83 m.fl syftar till att möjliggöra en utvidgning av befintlig hotell- och 
konferensverksamhet (Torekov hotell) inom mark som idag är planlagd och ianspråktagen för bo-
stads-, hotell samt konferensändamål.

Planområdet är beläget i sydvästra Torekov, se nedanstående bild samt sida 8, och avgränsas av Ma-
krillvägen i väst och syd, Koljavägen i öst samt Själaviksvägen i norr. Planområdet omfattar cirka 1,1 
ha (11 000 m2).

Kommunen bedömer att det inte behöver göras någon miljökonsekvensbeskrivning (MKB) då försla-
get inte innebär betydande påverkan på miljön. 

2. SAMMANFATTNING

3. PLANDATA

Ägoförhållanden
Fastigheterna Påarp 10:6, 8:83 samt 8:115 är i privat ägo. 
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del av Påarp 8:83 m.fl. fastigheter i Torekov

Ägaren av fastigheten Påarp 8:83 m.fl har intresse av att utveckla hotellverksamheten. Förslaget 
till utvecklingsplaner innehåller en utökning av antalet hotellrum samt konferensutrymme inom, 
anläggningen, på redan ianspråktagen yta men som enligt nuvarande plan har en annan utform-
ning. Inom den yta där fastighetsägaren vill utveckla anläggningen och bygga nytt finns idag tre 
stycken mindre stugor som är i relativt dåligt skick och som inte, under de senaste åren, har kunnat 
användas för uthyrning inom verksamheten. Stugorna har sitt ursprung från början av 1980-talet. 
Tanken är att riva de befintliga små husen och på denna yta bygga nytt. Nuvarande detaljplan från 
2005 ger inte utrymme för den nya utformningen av det man vill komplettera hotellanläggningen 
med och av denna anledning har fastighetsägaren ansökt om planändring.

Detaljplan för del av Påarp 8:83 m.fl syftar  därmed till att möjliggöra utvidgning av befintlig hotell- 
och konferensverksamhet inom mark som idag till största del är planlagd och ianspråktagen för bo-
stads-, hotell samt konferensändamål.

Efter samrådsskedet
Ett planförslag har varit utsänt för samråd under tiden 2018-03-15 till och med 2018-04-27. Då 
planförslaget drivs enligt ”standardförfarande” sammanställs inkomna synpunkter från både samråd 
och granskning i ett så kallat granskningsutlåtande efter granskningen. Någon samrådsredogörelse 
har  således inte gjorts. Inkomna synpunkter har ändå beaktats och i möjligaste mån tillgodosetts i 
granskningsförslaget. Planförslaget har efter samråd reviderats och förtydligats i några avseende. 
Bland annat har planbeskrivningen förtydligats avseende dagvattenhantering inom planområdet, 
avfallshantering samt kompletterats med kapitlet Ekosystemtjänster. Plankartan har justerats avse-
ende prickmark mot Makrillvägen inom planområdets sydvästra hörn, dvs Påarp 8:83). Längs res-
terande del av Makrillvägen österut (Påarp 8:115) är prickmarken oförändrat 2,0 m. Prickmarken 
mot gata föreslås nu vara 3,0 m istället för 3,5 respektive 4,0. Förändringen bedöms rimlig bl.a med 
anledning av ringa trafik samt med hänsyn till prickmarken om 2 m längs resterande del av Markrill-
vägen. Plankartan har även kompletterats med en planbestämmelse om att marken inom den nya 
parkeringsytan i nordväst ska möjliggöra infiltration av dagvatten. I övrigt har enbart justeringar av 
redaktionell art gjorts.

FB-webb Torekov 8:83

0 m 50m 100m

Avgränsning av planområdet och omgivande fastigheter

4. BAKGRUND OCH SYFTE

Ungefärlig avgränsning 
av planområdet
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Planbesked  för  del  av  Påarp  8:83  m.fl  fastigheter  i  Torekov  beviljades av kommunstyrelsen 
2017-05-03 § 125. 

Översiktsplan/FÖP (fördjupad översiktsplan)
En översiktsplan avser en kommuntäckande plan som anger hur kommunens markanvänding ska 
utvecklas på sikt. I Båstads gällande översiktsplan från 2008, ÖP08, anges det aktuella planområdet 
som befintlig bebyggelse.

5. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

För  Torekov  finns  det  en  fördjupning av översiktsplan (FÖP) antagen av kommunfullmäktige 
2007-09-26, §108. I denna anges marken lämplig för ”privat service, handel befintlig samt privat 
service, handel planerad”.
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Utdrag ur översiktsplan för Båstads kommun, ÖP08, antagen av KF 2008

Planområdets 
läge

Planen är förenlig med översiktsplanens samt den fördjupade översiktsplanens intentioner. 

24

Utdrag ur Torekov FÖP antagen av KF
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Planområdets 
läge
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Detaljplan
För planområdet gäller idag detaljplan 1356 samt 1571, som vann laga kraft 1979-02-21 respektive 
2005-03-03. Planerna har ingen genomförandetid kvar. Gällande bestämmelser för aktuellt plan-
område är ”Bostads-, handel och konferensändamål” (BC), ”Hotell- och konferensändamål” (C), ”Tek-
nisk anläggning” (E) samt park/plantering. 

Utdrag ur gällande detaljplan , 1571, laga kraft 2005-03-03

Inom BC-området (markerat med orange) längs Makrillvägen är enplanshus med en högsta bygg-
nadshöjd om 3 m avseende huvudbyggnad och 2.5 m avseende gårdsbyggnad tillåtet. Högsta till-
låtna taklutning för huvudbyggnad är 23 grader. Högsta tillåtna våningsantal respektive bygg-
nadshöjd inom C (markerat med rött) varierar mellan 1-2 våningar. Inom C-området är det tillåtet 
att uppföra byggnader med en  högsta byggnadshöjd och totalhöjd om mellan +27 till +28 möh 
(meter över havet) respektive +28,4 till +30,5 möh (meter över havet).

Inom planområdet pekas också mark för parkering samt äng (grönyta) ut. Längst i nordväst är 
marken planlagd som park/plantering.

Bostadsbebyggelsen utanför planområdet, norr om Själaviksvägen samt öster om Koljavägen, får 
uppföras i en våning och med en högsta byggnadshöjd om 3,0 meter, 2,6 meter för huvudbyggnad 
respektive gårdsbyggnad/uthus eller liknande. 

Bevarandeplan
Båstads kommun har en bevarandeplan från 1997. Denna är utgiven av kulturnämnden i Båstad, i 
samarbete med Kristianstads läns museum. Planområdet ingår ej i bevarandeplanen.

Ungefärlig avgränsning 
av planområdet
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Kulturmiljövårdsprogram
Planområdet berörs ej av det kommunala kulturmiljövårdsprogrammet.

Planområdet är beläget inom ”Kulturmiljöstråk” i Länsstyrelsens kulturmiljövårdsprogram från 
2007. Stråket kallas även Per Albin-linjen, vilket syftar på den befästningslinje som uppfördes längs 
den sydsvenska kusten under andra världskriget. 

Planområdet är även beläget inom ”Särskilt värdefulla kulturmiljöer i Skåne”. Som motiv för bevaran-
de anges att ”Torekov bevarar karaktären av 1800-talets fiske- och sjöfartsamhälle. Den såväl i skala 
som i utformning väl bibehållna bebyggelsen är liksom gatunätet av högt kulturhistoriskt värde. Tore-
kov har idag karaktären av turist- och badort. Badhuset från 1870-talet är av betydelse för samhället.”

Planförslaget bedöms vara förenligt med kulturmiljöprogram eftersom planområdet inte ligger i 
närheten av några värn, försvarsbefästningar eller Torekovs bykärna.

Miljöprogram
Båstad kommuns Miljö- och Energiprogram 2012-2022 anger mål och riktlinjer för en effektiv och 
hållbar energianvändning. Planförslaget överensstämmer med Båstad kommuns Miljö- och Energi-
program 2012-2022 bl a genom att förtätning sker på redan i anspråktagen mark vilket medverkar 
till en hållbar utveckling och hushållning av mark.
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Förenlighet med 3, 4 och 5 kap MB
Planförslaget bedöms som förenligt med Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel. (Kapitel 3 behandlar riks-
intressen, kapitel 4 behandlar områden med hänsyn till de stora natur- och kulturvärden som finns 
i dem, kapitel 5 behandlar miljökvalitetsnormer, MKN.) Planens genomförande bedöms endast inne-
bära en marginell påverkan på riksintressena för friluftsliv, rörligt friluftsliv och kustzonen, eftersom 
planen endast omfattar ett mindre markområde som redan är ianspråktaget av bebyggelse.

Riksintressen
Området ingår i sin helhet i riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6 § Miljöbalken (MB). Området in-
går också i sin helhet i riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap 1,2 §§ MB och i riksintresse 
för kustzonen enligt 4 kap 1,4 §§ MB. Planförslaget bedöms förenligt med riksintressen då det endast 
omfattar ett mindre markområde som redan är ianspråktagen för bebyggelse.

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft
Regeringen har utfärdat en förordning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft. Normerna syftar 
till att skydda miljön och människors hälsa, samt att uppfylla krav som ställs genom vårt medlem-
skap i EU. De gäller ett antal olika ämnen som förorenar luften och som därför inte får förekomma i 
större mängd. För alla miljökvalitetsnormer har fastställts en tidpunkt då de ska, alternativt bör, vara 
uppfyllda.  

Kommunerna ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten och att tillhandahålla aktuell information 
om föroreningsnivåerna. (Naturvårdsverket ansvarar dock för miljökvalitetsnormerna för ozon.) Bå-
stads kommun har inga problem med att klara miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Denna plan 
bedöms inte förändra den situationen.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Från och med december 2009 finns även miljökvalitetsnormer för vatten. Dessa formuleras på olika 
sätt beroende på vilken typ av vattenförekomst det gäller. För ytvatten (det vill säga kustvatten, sjö-
ar och vattendrag) finns det miljökvalitetsnormer för kemisk och ekologisk status. För grundvatten 
finns det miljökvalitetsnormer för kemisk och kvantitativ status. Målet var att alla vattenförekomster 
skulle uppnå god status (både kemisk och ekologisk/kvantitativ) den 22 december 2015. Eftersom 
det är mycket svårt att nå god status för en del vattenförekomster finns vissa möjligheter till undan-
tag. 

Ett antal vattenförekomster skulle kunna påverkas av eventuella föroreningar från planområdet. 

Ytvattenförekomst   Ekologisk status  Kemisk status

Skälderviken, SE562000-123800 Måttlig    God

Grundvattenförekomst  Kvantitativ status  Kemisk status

Bjärehalvön, SE625674-131386 Otillfredsställande  Otillfredsställande

Tabell över vattenförekomster som skulle kunna påverkas av planområdet.  Källor: Vattenkartan (www.
vattenkartan.se) och VattenInformationsSystem för Sverige (www.viss.lst.se).

6. AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN



13

Samrådshandling 2018-07-03
del av Påarp 8:83 m.fl. fastigheter i Torekov

Åtgärder behövs för att förbättra statusen hos flera av vattenförekomsterna. Det kan dock inte åstad-
kommas genom denna detaljplan, utan kräver andra åtgärder. Det är dock viktigt att planen inte 
bidrar till att försämra vattenkvalitén. Miljökvalitetsnormen för vatten bedöms genom detta planför-
slag inte påverkas negativt. Planförslaget möjliggör utvidgning av befintlig hotell- och konferensverk-
samhet inom mark som idag är planlagd och i anspråktagen för bostads-, hotell samt konferensän-
damål. Antal ökade fordonsrörelser inom området bedöms rimliga. I samband med utvidgningen 
ianspråktas en mindre grönyta, med ringa djur- och naturvärde, i direkt anslutning till befintlig verk-
samhet för att möjliggöra parkering. Mark inom och i anslutning till planområdet kommer att möjlig-
göra infiltration av dagvatten då del av mark ej får hårdgöras (vilket styrs av planbestämmelse). Allt 
dagvatten (från fastigheterna Påarp 8:83 och 8:115) leds via ledningar till infiltrationsmagasinet där 
infiltration (dvs rening) sker. Övrig mark inom och i anslutning till planområdet möjliggör infiltra-
tion av dagvatten.

Åtgärderna bidrar till att på sikt uppnå miljökvalitetsnormer för både luft- och vatten.

Vattentäkter
Planområdet är inte beläget inom eller angränsar till något vattenskyddsområde. Avståndet mel-
lan planområdet och det närmaste vattenskyddsområdet (Torekov samhälle, NVR-id 2012258) för 
grundvattentäkt i nordväst, är cirka 300 m. Dock är vattentäkten inte i bruk längre.

Vattenskyddsområde i Torekov, utrag ur VISS, Vatteninformationssystem Sverige

Planområdets 
läge
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Strandskydd
Planområdet omfattas ej av strandskydd.

Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster definieras av Naturvårdsverket som ”ekosystemens direkta och indirekta bidrag 
till människors välbefinnande”. Det innebär allt det positiva som vi människor får från naturen och 
som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Ekosystemtjänsterna brukar delas in i fyra grupper: 

Försörjande ekosystemtjänster är de materiella nyttor som naturen levererar och som är helt nöd-
vändiga för vår möjlighet att överleva. Det handlar till exempel om grödorna som växer på åkrarna, 
dricksvattnet och vinden som ger vindkraft.

Reglerande ekosystemtjänster tryggar och förbättrar vår livsmiljö genom att reglera och minska oön-
skade effekter. Exempel på detta är grönska som renar vatten och luft och bidrar till att minska buller, 
träd som bidrar med skugga och pollinerande bin som är helt avgörande för matproduktionen.

Kulturella ekosystemtjänster är sådant som direkt påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande. Natu-
ren har en stor förmåga att få oss att må bättre, både fysiskt och mentalt. Exempelvis kan en prome-
nad runt en öppen vattenyta eller i en park vara både avstressande och bidra med upplevelser. Vår 
upplevelse berikas av mångfald.

Stödjande ekosystemtjänster som möjliggör samhällets och ekosystemens funktion.  De stödjande 
ekosystemtjänsterna levererar sällan direkta tjänster utan utgör istället grunden för de övriga grup-
perna av ekosystemtjänster. Det handlar bland annat om processen som skapar ny jord för grödor 
att växa i, fotosyntesen som skapar syre och biologisk mångfald som ger både ökade möjligheter för 
pollinering och bidrar till att öka vårt välmående.

Ett grönt inslag i samhället kan bidra med flera olika ekosystemtjänster samtidigt. Ett äppelträd till 
exempel bidrar bland annat med luftrening, skugga och pollinering (reglerande), äpplen (försörjan-
de), hälsa och inspiration (kulturella) och fotosyntes (stödjande). 

Exempel på olika ekosystemtjänster presenteras i bilden nedan.
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Planförslaget bedöms ej påverka befintliga ekosystemtjänster negativt då det ej finns några ekosys-
temtjänster av betydelse inom planområdet idag.

Det finns behov att utöka den biologiska mångfalden i området. Detta kan ske t ex genom plantering 
av fler träd och buskar. Se exempel på föregående sida.

Behovsbedömning
Enligt PBL 4 kap 34 § ska kommunen avgöra om en detaljplan kan komma att medföra betydande 
påverkan på miljön. Om så är fallet ska en miljökonsekvensbeskrivning göras. Båstads kommun har 
genom behovsbedömningen kommit fram till att det inte föreligger något behov av miljökonsekvens-
beskrivning. 

Behovsbedömningen grundades på följande:
• planförslaget överensstämmer med översiktsplanens och den fördjupade översiktsplanens in-

tentioner, 
• planen påverkar inte riksintressena för kustzon, friluftsliv och rörligt friluftsliv,   
• ett genomförande av planen leder inte till några ökade störningar på omgivningen eller för män-

niskors hälsa och säkerhet,
• planförslaget påverkar inte skyddade kultur- och naturvärden varken internationellt, nationellt 

eller lokalt eller känsliga mark- och vattenområden,
• planförslaget berör inte områden av stor betydelse för hushållning med natur- och samhällsre-

surser nationellt eller lokalt,  

Dessutom bedöms området som lämpligt för utvidgning av befintlig hotell- och konferensanlägg-
ning eftersom planförslaget bidrar till långsiktig hållbarhet genom ett effektivt utnyttjande av redan 
ianspråktagen mark. Den föreslagna förändringen innebär utvidgning av befintlig verksamhet där 
befintligt tekniskt system samt infrastruktur kan utnyttjas.

Planområdet ligger nära exempelvis både naturområden, golfbana, tennis- samt fotbollsanläggning, 
vilket ger goda rekreativa möjligheter. I alla riktningar finns möjlighet till promenader, cykelturer 
och löprundor. En utbyggnad av befintlig hotell- och konferensanläggning bedöms generera fler be-
sökare samt arbetstillfällen i Torekov och därmed bidra till att skapa ett mer levande Torekov året 
runt.

Planen bedöms sammantaget, utifrån behovsbedömningen, inte ge en sådan miljöpåverkan att en 
miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap. 11, 12 §§ behöver genomföras.

I ett tidigt yttrande (2017-07-06) instämmer Länsstyrelsen i kommunens bedömning att ett genom-
förande av den föreslagna detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 
34 § plan- och bygglagen (2010:900).
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Bebyggelse
Historik - Torekov
Sjöfarare upptäckte tidigt Torekov och den skyddade havsviken med en naturlig liten hamn. 

I anslutning till hamnen i Torekov fanns det bebyggelse redan på 1200-talet. Det fanns också en 
liten marknadsplats där handel bedrevs mellan Bjärebefolkningen och besättningarna på skeppen. 
Kyrkan byggdes under tidig medeltid i romantisk stil och hade en särskild betydelse på Bjäre tack 
vare att Sankta Thora tidigt blev sjöfararnas speciella helgon.

Fram till mitten av 1800-talet var Torekov ett utpräglat fiskesamhälle. De gamla kaptensgårdarna, 
piren och fiskebodarna i hamnen, skjulet med sina namnbrädor från fartyg som förlist utanför 
Torekov och sjöfartsmuseet med sina tre kanoner vittnar än idag om byns storhetstid som sjöfarts- 
och fiskesamhälle.

Historik - Torekov hotell
De första delarna av Torekov Hotell stod klara 1980. I juli 2007 återinvigdes hotellet med 30 dub-
belrum, konferenslokal, reception, gym och aktivitetsrum. I maj 2008 öppnade ett nytt hotellhus, 
med två dubbelrum och en svit i varje hus. Totalt finns nu 54 rum (108 bäddar) inom Torekov ho-
tell. Hotellets konferensavdelning med lokaler, för både små och stora möten, genomgår ständiga 
förändringar för att erbjuda aktuell teknik och moderna hjälpmedel. I dagsläget finns 5 konfe-
renslokaler samt 4 grupprum. Restaurangen har plats för 130 gäster. I skrivande stund uppskattar 
Torekov hotell att anläggningen besöks årligen av cirka 19 000 övernattande gäster. Restaurangen 
besöks av cirka 40 000 restauranggäster/år.

Under våren 2010 blev Torekov Hotell en del av Scandinavian Resort där även Hotel Skansen och 
Sälens Högfjällshotell ingår. Konceptet bjuder på personlig service, hög kvalitet och unika miljöer 
där upplevelsen står i centrum.

7. FÖRUTSÄTTNINGAR

Vy från Makrillvägen i väst mot hotellområdet
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I dagsläget sysselsätter Torekov hotell drygt 40 personer i sin verksamhet vilket gör dem till en av 
de största arbetsgivarna på orten.

I anslutning till hotellanläggningen finns ett utegym som även allmänheten har tillgång till. Inom 
planområdet finns även parkeringsytor samt en nätstation.

Ortofoto, Torekov hotell

0 m 50m 100m

Bostäder

Bostäder

Bostäder

Hotell

P-plats
Utegym

Hotell

Hotell

Ortofoto över planområdet, , våren 2016

Utegym Hotell längs Makrillvägen (söder om poolområde)

P-platsUngefärlig avgränsning 
av planområdet
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Torekov hotell består av flera olika byggnader uppförda under olika tidpunkter. Antal våningar 
varierar mellan 1-2 våningar. De 3 stugor som avses rivas är, liksom intilliggande bebyggelse längs 
Makrillvägen, enplanshus.

Byggnader som 
avses rivas

Vy över hotellområdet från Själaviksvägen i norr

Bostäder 
Befintlig bebyggelse i anslutning till planområdet består av bostadsbebyggelse i form av både som-
marstugor och villor för permanent boende. Bostadsbebyggelsen i området är till största delupp-
förd i 1 våning. Enstaka är 1 ½ plan. Flertalet av bostadshusen uppfördes under 1980-1990-talet.

Torekov Hotell, hus som avses rivas i förgrund och SPA i 
bakgrund

Hus längs Makrillvägen (mitt emot hus som avses rivas)

Bostadsbebyggelse, korsningen Själaviksvägen /  Koljavägen Bostadshus, Koljavägen
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Kommersiell, offentlig och social service
Livsmedelbutiker och övrig kommersiell service såsom t ex restauranger, fastighetsmäklare, finns 
främst inom Torekovs centrala delar, cirka 1,6 km norr om planområdet. Torekov har för orten en väl 
utbyggd samhällsservice med bl a postombud, bibliotek, skola (Sandlyckeskolan F-6).

Verksamheter
Nolato AB, beläget cirka 1 km nordost om planområdet, är en större arbetsplats med stor regional 
betydelse.

Mark och vegetation
Mark och vegetation
Marken  inom  planområdet  utgörs  av  både  asfalterade / stenlagda  ytor samt gräsbevuxna grön-
ytor med inslag av buskar och enstaka träd mellan Torekov hotells olika byggnader. De asfalterade 
ytorna utgör parkeringsplats samt område för in- och utlastning av t ex varor. Inom grönområdet i 
öster är ett utegym beläget. Grönytan i öster syftar även till att ta om hand och infiltrera dagvatten.  
Marken inom planområdet sluttar i västlig riktning från +25 möh (meter över havet) till +22 möh. 
För översiktlig karta - se även ortofoto sida 16.

Ljusförhållandena är goda inom planområdet.

Grönyta inom planområdet i väst, utegym Grönyta mellan SPA och byggnader som avses rivas

Grön- och parkeringsyta inom planområdet i öst
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Marken är delvis planlagd som park/plantering i norvästra delen av planområdet, söder om Själa-
viksvägen. Marken är gräsbevuxen och har inslag av enstaka buskar.

Inga intresseområden vad gäller flora, fauna, nyckelbiotoper eller hotade arter är kända inom om-
rådet. Planområdet omfattas inte av skydd enligt 7 kap MB och är inte beläget inom område som 
bedömts som ekologiskt särskilt känsligt i kommunens översiktsplan/naturvårdsprogram.

Markföroreningar har ej påträffats inom planområdet vid tidigare markarbeten.

Allmän plats
Del av planområdet i nordväst omfattar allmän platsmark i form av park/plantering. I övrigt 
gränsar planområdet till lokalgatorna Själaviksvägen, Koljavägen och Makrillvägen.

Vattenområden
Inom planområdet finns inga vattenområden. Ingen del av marken berörs av strandskydd.

Översvämningsrisk
Någon översvämningsrisk med anledning av stigande havsnivå eller översvämmade bäckar förelig-
ger ej inom planområdet. Inga kända kapacitetsproblem på dagvattennätet.

Geotekniska förhållanden
Enligt en översiktlig jordartskarta från Sveriges Geologiska Undersökning, består markens grund-
skikt av svallsediment och grus.

Svallsediment är avlagringar som bildats när havsströmmar, vågsvall och bränningar bearbetat 
en kust. I svallområdet sköljs de finare partiklarna bort och det grövsta materialet blir kvar som 
strandavlagringar av grovt grus, klappersten och block. Det något finare gruset samt sand förs ut 
strax utanför stranden och avlagras där. Svallsediment bildas fortlöpande längs kustområden, men 
det finns även svallsediment som härrör från istidens slutfas där de uppstod längs isälvar. Genom 
den postglaciala landhöjningen brukar dessa svallsediment återfinnas långt upp på land.

Någon geoteknisk undersökning är ej gjord. Då marken till största del redan är bebyggd bedöms av 
erfarenhet markanläggningsförhållandena goda. 

Grönyta delvis inom nordvästra delen av planområdet
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Marken inom planområdet är klassat som ett normalriskområde avseende förekomst av markradon.
Skredrisk föreligger ej.

Kulturmiljöer och fornlämningar
Några kända fornlämningar finns inte i området. Påträffas fornlämningar inom planområdet i sam-
band med markarbeten ska arbetet avbrytas och Länsstyrelsen kontaktas enligt 2 kap 10§, Lagen 
om kulturminnen m.m.

Planområdet berörs ej av Båstads kommuns kulturmiljövårdsprogram (antaget av kommunfull-
mäktige 2000) eller Bevarandeprogram (antaget av kommunfullmäktige 1997).

Planområdet är beläget inom Kulturmiljöstråk (Skånelinjen Per Albin-linjen) och inom Särskilt 
värdefulla kulturmiljöer i Länsstyrelsens kulturmiljöprogram (2007).

Skånelinjen, eller Per Albin-linjen som den också kallas efter dåvarande statsministern Per Albin
Hansson, började byggas år 1939 och skulle fungera som en befästningslinje längs den södra kus-
ten. Skånelinjen sträckte sig från Båstad till Vieryd i Bromölla kommun och skulle förhindra min-
dre båtar, sjöstridsvagnar och trupper att nå land. Som motiv för bevarande anger Länsstyrelsen 
att försvarslinjen är en unik företeelse som tydligt visar Skåne som gränsprovins. Samtliga värn är 
viktiga delar i den helhet som Skånelinjen utgör.

 

Om kartan  

SGUs kartvisare
Jordarter 
1:25 000–1:100 000

 

Detta är en utskrift från kartvisaren 
Jordarter 1:25 000–1:100 000. Syftet är 
att ge underlag för analyser av 
grundvattenförhållanden, spridning av 
föroreningar i mark och grundvatten, 
markstabilitet, erosion, byggbarhet, 
naturvärden och andra markrelaterade 
frågor. Kartvisaren innehåller 
information om jordart (grundlager, 
underliggande lager, tunt eller 
osammanhängande ytlager), 
landform, blockighet i markytan, 
linjeobjekt och punktobjekt. Informa-
tionen i kartan kan med fördel 
användas för framställning av olika 
tematiska produkter, till exempel 
grundvattnets sårbarhet, markens 
genomsläpplighet, erosionskänslighet 
och skredrisker. 

Läs mer om kartvisaren på www.sgu.se

20
17

-0
8-

10
 0

8:
46

:4
9 

   
   

   
  K

ar
ta

 - 
au

to
m

at
is

kt
 g

en
er

er
ad

 v
ia

 S
G

U
s 

ka
rtv

is
ar

e 
(h

ttp
://

w
w

w
.s

gu
.s

e/
sg

u/
sv

/p
ro

du
kt

er
-tj

an
st

er
/k

ar
tv

is
ar

e/
in

de
x.

ht
m

l)

Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Huvudkontor/Head Office:
Box 670
Besök/Visit: Villavägen 18
SE-751 28 Uppsala, Sweden
Tel:  +46(0) 18 17 90 00
Fax: +46(0) 18 17 92 10
E-post: sgu@sgu.se
www.sgu.se 

Topografiskt underlag:
Ur GSD-Vägkartan.

© Lantmäteriet.
Rutnät i svart anger

koordinater i Sweref99TMSkala 1:2500

354
354

0 10 20 30 40 50 60 m

Utdrag ur Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, jordartskarta

   Teckenförklaring:



22

Samrådshandling 2018-07-03
del av Påarp 8:83 m.fl. fastigheter i Torekov

Som motiv för Särskilt värdefull kulturmiljö bevarande anger Länsstyrelsen: ”Torekov bevarar ka-
raktären av 1800-talets fiske- och sjöfartsamhälle. Den såväl i skala som i utformning väl bibehållna 
bebyggelsen är liksom gatunätet av högt kulturhistoriskt värde. Torekov har idag karaktären av tu-
rist- och badort. Badhuset från 1870-talet är av betydelse för samhället.”

Planförslaget bedöms vara förenligt med kulturmiljöprogram eftersom planområdet inte ligger i 
närheten av några värn, försvarsbefästningar eller Torekovs bykärna.

Gator och trafik
Trafikförsörjning till planområdet, och fastigheten Påarp 8:83 och 8:115, sker från Själaviksvägen 
samt Makrillvägen via Eneborgsvägen. Högsta tillåtna hastighet på Själaviksvägen och Makrillvägen 
är 40 respektive 30 km/h. Området trafikeras främst av boende i området samt besökare och varu-
transporter till Torekov hotell. 

Några kända trafikproblem finns ej.

Parkering
Besökare till Torekov hotell parkerar inom fastigheterna Påarp 8:83 och 8:115.

Kollektivtrafik
Området trafikeras av busslinje nr 505 mot Förslöv och nr 523 mot Båstad. Närmsta hållplatser är 
lokaliserade till Södra vägen och Slättarödsvägen, båda  cirka 1,3 kilometer från planområdet. Buss 
505 har avgångar varje timme medan buss 523 har 5 avgångar/vardag anpassade efter skolans 
tider. Närmsta tågstation är belägen i Förslöv ca 13 km från planområdet. Till Båstads nya tågsta-
tion är avståndet ca 17 km.

Gång- och cykeltrafik
Separata gång- och cykelbanor som förbinder 
området med ortens övergripande nät finns i an-
slutning till planområdet. Se bild till höger. I skri-
vande stund har beslut tagits om att Kattegattle-
den ska dras om vilket innebär att leden kommer 
att anläggas från Båstad via Torekov mot Grevie 
och söderut, se nedanstående bild. Omdragning-
en innebär att leden går via Torekov Hotell.

gc-banor och andra leder

0 m 350m 700m

Planområdets 
läge

GC-bana / 
cykelled

Ny sträckning av Kattegattleden, markerad med röd linje Befintligt gång- och cykelstruktur

Ny sträckning av 
Kattegattleden
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Teknisk försörjning
El och telefoni
Bjäre Kraft och TeliaSonera Skanova har kabelanläggningar inom och i direkt anslutning till planom-
rådet.

Brandvattenförsörjning
Tre brandposter finns placerade i anslutning till planområdet (Makrillvägen och Själaviksvägen).

Dricks- och spillvatten
Planområdet i sin helhet ligger inom VA-verksamhetsområdet för Båstad kommun. Fastigheten 
Påarp 8:83 och 8:115 är idag anslutna till det kommunala vatten-, spillvatten- och dagvattenled-
ningsnätet. Efter en första granskning av NSVA bedöms kapacitet finnas för att ytterligare utbygg-
nad. Den tekniska infrastrukturen är väl utbyggd i området.

Påarp 8:83 har idag 3 uppsättningar av vatten- och spillvattenserviser eftersom det står tre hus 
där. Vanligtvis har varje fastighet en servisuppsättning. Vid fastighetsbildning/nybyggnation så 
bör åtminstone två av servisuppsättningarna tas bort, eventuellt alla tre om den nya byggnaden 
kopplas på befintliga ledningar inom Påarp 8:115. Borttagning av serviserna bekostas av fastig-
hetsägaren.

Dagvatten
Fastigheterna inom planområdet, dvs Påarp 8:83 och 8:115, tillhör verksamhetsområde för dag-
vatten. Dagvatten är ett samlingsnamn för regnvatten, smältvatten och spolvatten som rinner av från 
exempelvis hårdgjorda ytor, vägar och hustak, och som via diken eller ledningar rinner ut i vatten-
drag. Miljöbalkens allmänna hänsynsregler gäller för hantering av dagvatten och för verksamheter 
som t.ex. kan förorena dagvattnet. Enligt miljöbalken ska dagvatten avledas, renas och tas om hand 
på ett sätt som innebär att olägenhet för hälsa eller miljö inte uppkommer. 

På fastigheten Påarp 8:115 finns ett större infiltrationsmagasin för dagvatten, Anläggningen tillhör 
VA-kollektivet och ligger inom u-område.

Fastigheterna inom planområdet ligger inom verksamhetsområdet för dagvatten, men det är i dags-
läget bara Påarp 8:115 som är anslutet till dagvattennätet. För Påarp 8:83 tas dagvatten omhand 
lokalt inne på fastigheten.

Avfallshantering
Avfallshanteringen sker genom  Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) försorg.
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Bebyggelse
Användning 
Användningen av mark avseende del av Påarp 10:6 samt Påarp 8:83 och 8:115 föreslås ändras från 
”park-/plantering”, BC (bostads-, hotell- och konferensändamål) respektive C (hotell- och  konferen-
sändamål) till O (tillfällig vistelse). Användningen ”Tillfällig vistelse” är en generell användningsbe-
stämmelse som tillämpas för områden för alla typer av tillfällig övernattning (dvs bl a hotell) samt 
konferenslokaler. I användningen ingår även sådan verksamhet som kompletterar den tillfälliga vis-
telsen, som t ex parkering, restaurang, spa, gym och lekplats. Även de personalutrymmen som be-
hövs ingår.

Inom planområdet längs Makrillvägen finns ett befintlig transformatorstation inom mark avsett för 
E (tekniska anläggningar) och avses kvarstå.

8. PLANFÖRSLAG
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela
planområdet.
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ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
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LokalgataGATA

Kvartersmark ,  4 kap 5 § 3
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§ 1

f2 Tak ska vara av svart eller mörkgrå kulör.,  4 kap 16 § 1

+0.0
Högsta totalhöjd i meter över angivet nollplan,  4 kap 16 § 1

2.5 Högsta byggnadshöjd är 2.5 meter,  4 kap 16 § 1

Markens anordnande och vegetation
n1 Parkering får anläggas,  4 kap 13 § 1

n2 Marken är avsedd för plantering,  4 kap 10 §

n3 Markytan får inte hårdgöras,  4 kap 10 §

n4 Marken skall möjliggöra infiltration av dagvatten,  4 kap 10 §

Stängsel och utfart
Körbar förbindelse får inte anordnas,  4 kap 9 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år,  4 kap 21 §
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u Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap 5 § 2
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Placering och utformning
De föreslagna nya byggnaderna i väst är anpassade i höjd och volym för att bl a bibehålla siktlinjer 
samt en enhetlig utformning med hänsyn till de befintliga byggnaderna.

Fasad mot söderut mot Makrillvägen

Fasad mot Makrillvägen och västerut mot havet

Den nya bebyggelsen ska utföras i huvudsak med träpanel och med färgsättning som överensstäm-
mer med övrig bebyggelse i anläggningen, takfärgen ska vara svart eller mörkgrå. Utformningen reg-
leras genom planbestämmelserna f1 och f2, se även sida 23 samt plankarta.
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För befintlig hotell- och konferensdel tillåts en högsta byggnadshöjd om +27,0 möh (meter över ha-
vet) till +28,0 möh och totalhöjd om +29,7 till +30,5 möh - beroende på placering inom planområ-
det. Högsta nockhöjd på befintlig byggnad inom planområdet är uppmätt till +30,08 möh. I det nya 
planförslaget regleras totalhöjderna avseende hotell- och konferensbyggnaderna - vilket är samma 
totalhöjder som enligt gällande detaljplan (1571). Detta innebär att den nya bebyggelsen ej kommer 
att vara högre än den befintliga som är uppmätt till +30,08 möh.

En högsta byggnadshöjd om 2,5 m avseende transformatorstationen är tillåtet. Även den byggnads-
höjden är samma som enligt gällande detaljplan.

Inom mark längst västerut föreslås en högsta totalhöjd om +30,0 möh (meter över havet).

Sektion mot Makrillvägen

Den första etapputbyggnaden bedöms kunna inrymma cirka 14 hotellrum samt lokaler för lobby, 
konferens, yoga på våning 1 och 2 samt teknik- och förrådsutrymme i källarplan, se ovanstående 
skiss.

Parkering ska anordnas på egen fastighet. Mark inom den östra delen av planområdet samt den nya 
parkeringen i nordväst ska möjliggöra infiltration av dagvatten. Marken i öster är avsedd för plante-
ring och får ej hårdgöras. Den nya parkeringsytan omfattas ej av planbestämmelsen plantering och 
kan med dagens teknik och olika material nästintill hårdgöras men ändå uppfylla en infiltrerande 

Mot inlandetMot havet

Förslag på planlösning, skiss 20170331

+30,08 möh

Makrillvägen

M
ak

ri
llv

äg
en
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funktion - därav de olika planbestämmelserna n2, n3 samt n4. Inom planområdets sydöstra del ska 
marken vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. På plankartan anges det området som 
”u”.

Mark och vegetation
Mark och vegetation
Marken inom planområdet sluttar österifrån mot väst med en höjdskillnad om cirka 2,5 m och är i 
dagsläget ianspråktaget för både byggnader, parkering samt grönytor avsett för bl a infiltration av 
dagvatten. Inom grönytan i nordost är ett utegym beläget som även allmänheten har tillgång till. Ute-
gymmet avses finnas kvar. I övrigt består marken av hårdgjorda alt gräsbeklädda ytor. Enstaka träd 
och buskar finns inom planområdet.

Det finns inga kända grundläggningsproblem i området.

Allmän plats
Planområdet omfattar en smal remsa gatumark (GATA), dvs. allmän platsmark i den nordvästra de-
len. Remsan är ett resultat för att få en jämn och rak gata. Se gällande dpl sida 10 samt förslag till ny 
detaljplan, sida 23.

Geotekniska förhållanden
Se sidorna 19-20. En mer ingående geoteknisk utredning bedöms ej vara nödvändig då marken inom 
planområdet redan är bebyggd.

Kulturmiljöer och fornlämningar 
Några kända fornlämningar finns inte i området. Påträffas fornlämningar inom planområdet i sam-
band med markarbeten ska arbetet avbrytas och Länsstyrelsen kontaktas enligt 2 kap 10 § i Lagen 
om kulturminnen m.m.

Planområdet berörs ej av Båstads kommuns kulturmiljövårdsprogram (antaget av kommunfull-
mäktige 2000) eller Bevarandeprogram (antaget av kommunfullmäktige 1997).

Planområdet är beläget inom Kulturmiljöstråk (Skånelinjen Per Albin-linjen) och inom Särskilt 
värdefulla kulturmiljöer i Länsstyrelsens kulturmiljöprogram (2007), se sida 20-21.

Planförslaget bedöms vara förenligt med kulturmiljöprogrammet eftersom planområdet inte lig-
ger i närheten av några kända värn, försvarsbefästningar eller på något sätt påverkar den karaktä-
ristiska bebyggelsen eller badhuset i centrala Torekov. Planförslaget bidrar till att föra traditionen 
om bad (SPA) i Torekov, vidare.

Gator och trafik
Planförslaget bedöms generar en viss ökad mängd biltrafik. Ökningen bedöms i förhållande till nu-
varande verksamhet rimlig.

Två utfarter tillåts från fastigheten Påarp 8:115 mot Själaviksvägen. Utfartsförbud gäller från fastig-
heten Påarp 8:115 mot Koljavägen och delvis mot Makrillvägen. I övrigt begränsas inte utfartsmöjlig-
heter utan kan placeras där det är lämpligt ur trafiksäkerhetsaspekt. Utfartsförbuden är samma som 
de enligt gällande detaljplan (dpl 1571).
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Parkering
Parkering ska ske på den egna fastigheten inom så kallad kvartersmark för O (dvs Tillfällig vistelse). 
Planförslaget möjliggör cirka 30 nya parkeringsplatser inom planområdet. De nya parkeringsplat-
serna tillsammans med det befintliga bedöms täcka Torekov hotells parkeringsbehov.

Kollektivtrafik
Planförslaget bedöms ha en ringa påverkan på befintlig kollektivtrafik. En utbyggnad av Torekov 
hotells verksamhet möjliggör fler  arbetstillfällen samt fler besökare/turister. Troligtvis är det bara 
de anställda som nyttjar kollektivtrafiken i området då turisterna med stor sannolikhet färdas med 
egen bil eller cykel.

Gång- och cykeltrafik
Planförslaget möjliggör att fler människor har möjlighet att nyttja de goda gång- och cykelvägarna 
samt Kattegattleden i anslutning till planområdet. En cykelparkering planeras inom planområdet i 
anslutning till entré.

Hälsa och säkerhet
Miljökvalitetsnormer
Ett genomförande av planförslaget bedöms inte påverka några miljökvalitetsnormer eller möjlighe-
terna att uppfylla dessa.

Risk
Planförslaget bedöms ej medföra några nämnvärda risker beträffande hälsa och säkerhet.

Buller
Riksdagen har fastslagit rikvärden för buller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av 
bostadsbebyggelse vilket även inkluderar hotell. Riktvärdena är följande:
• 30 dBA ekvivalentnivå inomhus
• 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
• 60 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad. Från 2017 gäller 65 dBA ekvivalentnivå utomhus vid 
fasader för bostäder om högst 35 m2

• 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad

Särskilda bullermätningar avseende biltrafik har inte utförts, men befintliga bullernivåer bedöms 
inte vara av sådan nivå att Riksdagens och Naturvårdsverkets riktvärden för trafikbuller vid nybygg-
nation av bostadsbebyggelse, dvs även hotell, överskrids.

Trafiken på Själaviksvägen, vilken är den främsta bullerkällan avseende fordonstrafik  uppgår till 
mindre än 250 fordon i ÅDT (årsmedeldygnstrafik) enligt Trafikverkets NVBD (Nationella Väg Data-
bas, med en högsta tillåtna hastighet om 40 km/h.

Teknisk försörjning
Energiförsörjning
Planområdet är anslutet till befintligt elnät.

Båstads Miljö- och Energiprogram 2012-2022 anger mål och riktlinjer för en effektiv och hållbar en-
ergianvändning. Båstads kommuns 5 lokala övergripande mål handlar om vatten, natur- och ekosys-
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tem, energi och klimat, transporter samt bebyggd miljö. Planförslaget bedöms förenligt med bland annat 
målet ”Bebyggd miljö” då planförslaget möjliggör förtätning inom redan ianspråktagen mark.

El och telefoni
El och telefoni är anslutet till det befintliga ledningsnätet. Befintligt el- och telefoninät bedöms vara
tillräckligt dimensionerat för den utökade byggrätt som planförslaget möjliggör.

Dricks- och spillvatten
Befintlig bebyggelse är anslutet till det befintliga ledningsnätet för vatten och spillvatten. Befintligt VA-
system bedöms vid en första granskning av Nordvästra Skånes Vatten & Avlopp AB (NSVA) vara tillräckligt 
dimensionerat för den utökade byggrätt som planförslaget möjliggör. Krävs större eller fler serviser in till 
fastigheten bekostas detta av fastighetsägare. Fastighetsägaren bekostar även borttagning av de serviser 
som blir överflödiga i samband med fastighetsbildning/nybyggnation. För ledningar inom kvartersmark 
ansvarar fastighetsägare.

Brandvattenförsörjning
Tre brandposter finns placerade i anslutning till planområdet (Makrillvägen och Själaviksvägen) vilket vid 
en första bedöming bedöms tillräckligt. Samråd med räddningstjänsten kommer att ske.

Dagvatten
Fastigheterna ligger inom verksamhetsområde för kommunalt dagvatten.

Vid ändring av mark och byggnader inne på fastigheten är det viktigt att höjdsättning görs så inga instäng-
da områden (lokala lågpunkter) bildas där vatten kan samlas och orsaka skador på egendom.

En förutsättning för byggnation inom planområdet är att dagvatten fördröjs inom egen fastighet. På grund 
av den framtida ökade nederbörden som klimatförändringarna kommer att innebära krävs att man vid 
varje ny detaljplan skapar utrymme i ledningsnätet för aktuella framtida förtätningar genom att fördröja 
dagvatten. Det är särskilt viktigt att dagvatten från de trafikerade ytorna fördröjs eftersom det minskar 
föroreningstransporten via dagvatten till vattendraget och havet. Fördröjningskrav ställs i enlighet med 
NSVA:s ”Dagvattenpolicy  Båstad” som är antagen av kommunfullmäktige 2015. Fördröjning kan ske ge-
nom exempelvis någon eller några följande lösningar: damm, svackdike, torra nedsänkta översvämningsy-
tor, underjordiskt magasin, raingarden (nersänkt rabatt) eller skelettjord vid träd och plattsättning. Exem-
pelbilder finns i dagvattenpolicyn.

Innan byggnation påbörjas ska samråd ske med 
NSVA för att finna lämpliga åtgärder och lösningar 
på dagvattenhanteringen. Alla dagvattenlösningar 
ska godkännas av NSVA.

Vid nybyggnation enligt illustrationskarta bedöms 
en fördröjningskapacitet om 30 m3 krävas. Intres-
sent planerar att anlägga underjordiska dagvatten-
kassetter för att fördröja dagvattnet innan det leds 
vidare i kommunal dagvattenledning i Makrillvägen. 
Den nya parkeringsytan i nordvästra delen av plan-
området ska möjliggöra infiltration av dagvatten.

Principskiss över dagvattenhantering inom den del av planområdet utbyggnad planeras

P-yta som möjliggör
infiltration av dagvatten

Underjordiska 
dagvattenkassetter

Dagvatten leds till 
dagvattenledning i gata
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Avfallshantering
I kommunens Miljö- och energiprogram för Båstads kommun 2012-2022 är ett av målen ”Minskad 
resursanvändning och ökad återvinning”, målet innebär ökad återvinning och återbruk i hela kom-
munen. Andelen avfall ska minimeras. Avfallet ska källsorteras och matavfallet ska gå till biogaspro-
duktion.

Den nya bebyggelsen anpassas till att klara kommunens krav på källsortering och avfallshantering. 
Bland annat bör avfallsutrustning för fastighet placeras nära anslutning till körbar väg (som är minst 
5,5 m bred).

Vid byggnation i form av t ex hotell- och konferensverksamhet  förordas gemensamt avfallsutrymme. 
Var ett avfallsutrymme ska placeras måste noga övervägas. Närhet till restaurang, trafiksäkerhet, 
barnsäkerhet och arbetsmiljö är faktorer som styr och påverkar placeringen. Byggare uppmanas ta 
kontakt med NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) i tidigt stadie för planering av avfallshante-
ring.
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Samhällsbyggnad bedömer, med stöd av genomförd behovsbedömning, att konsekvenserna av pla-
nens genomförande på miljön, hälsan och hushållningen med naturresurserna inte blir betydande.

Dessutom bedöms området som lämpligt för utveckling av befintlig hotell- och konferensanlägg-
ning eftersom planförslaget bidrar till långsiktig hållbarhet genom ett effektivt utnyttjande av redan 
ianspråktagen mark. Den föreslagna förändringen innebär utveckling av befintlig verksamhet där 
befintligt tekniskt system samt infrastruktur kan utnyttjas.

Planområdet ligger nära exempelvis både naturområden, golfbana, tennis- samt fotbollsanläggning, 
vilket ger goda rekreativa möjligheter. I alla riktningar finns möjlighet till promenader, cykelturer 
och löprundor. 

En utbyggnad av befintlig hotell- och konferensanläggning bedöms generera fler besökare samt ar-
betstillfällen i Torekov och därmed bidra till att skapa ett mer levande Torekov året runt.

9. KONSEKVENSER
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Här redovisas de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som erfor-
dras för ett samarbete och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

Organisatoriska frågor
Tidplan
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt PBL 2010:900 (PBL2013/14 CU:13). Samråd 
genomförs under våren 2018 och granskning förväntas ske under sommar/höst 2018. Antagande 
bedöms kunna ske under 2018.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Kommunen är ej huvudman för allmän plats inom och i anslutning till planområdet.

Inom det nya området är exploatören ansvarig för projektering och utbyggnad av all teknisk infra-
struktur, samt iordningställande av kvartersmark.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning
All mark inom planområdet är privatägd. Fastighetsägare till Påarp 8:83 och 8:115 avser köpa del av 
Påarp 10:6 enligt överenskommelse, markerad med röd streckad linje i nedanstående karta.

10. GENOMFÖRANDE

FB-webb Torekov 8:83

0 m 50m 100m

10:6

Schematisk bild över fastighetsreglering. Del av Påarp 10:6 fastighetsregleras samman med Påarp 8:83 alt 8:115

Ett genomförande av detaljplanen innebär att del av fastigheten Påarp 10:6 fastighetsregleras sam-
man med t ex fastigheten Påarp 8:83 alt 8:115. Berörda fastighetsägare tar initiativ till och bekostar 
samtliga erforderliga lantmäteriförrättningar.
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GA samt ledn rätt

0 m 40m 80m

Ledningsrätt

Båstad Påarp
 GA:8

Ledningsrätt (markerat med blått) samt Båstad Påarp GA:8 (markerat med grönt)

Servitut, ledningsrätt
Servitut eller ledningsrätter upprättas för underjordiska ledningar inom kvartersmark som är ”u”-
markerade i detaljplanen. Eventuellt kan detta ske genom komplettering av befintliga servitut och 
ledningsrätter. 

Inom planområdet finns ledningsrätt för att säkerställa Bjäre Krafts nätstation samt tillhörande ka-
blar inom fastigheten Påarp 8:115 (markerad med i bild på sida 31).

Gemensamhetsanläggning
Fastigheterna Påarp 8:83 och 8:115 ingår i befintlig gemensamhetsanläggning Båstad Påarp GA:8 
(markerad i bild på sida 31). Gemensamhetsanläggningens ändamål avser vägar och grönområden 
med fotbollsplan och förvaltas av Torekov-Solsidans samfällighetsförening.

Deltagande fastigheter i en gemensamhetsanläggning ansvarar genom sitt andelstal för förvaltning-
en av anläggningen (dvs Båstad Påarp GA:8). Gemensamhetsanläggningens läge, deltagare, andelstal 
m.m fastställs i ett anläggningsbeslut. 

Vid förrättningen beslutar lantmäterimyndigheten även om de andelstal som ska gälla för fördelning 
av kostnaderna för den i gemensamhetsanläggningen ingående anläggningens utförande (byggande) 
och drift (förvaltning). Varje deltagande fastighet är skyldig att betala utifrån sitt andelstal.

Andelstalen för utförandet beslutas efter vad som är lämpligt främst med hänsyn till 
den nytta som varje fastighet har av att vara delägare i gemensamhetsanläggningen. 
Andelstalen för drift- och underhåll beslutas efter vad som är skäligt främst med hänsyn till den om-
fattning i vilken fastigheten beräknas använda anläggningen.

Med anledning av att del av Påarp 10:6, som nu är allmän platsmark och ingår i Båstad Påarp GA:8, 
kommer att göras om till så kallad kvartersmark (O - tillfällig vistelse) kommer en omprövning av 
befintlig GA:8 att behöva göras. Konsekvenserna av detaljplanen innebär en ökad användning av ge-
mensamhetsanläggningen och att andelstalet i gemensamhetsanläggningen behöver ändras, te x för 
att trafikmängden ökar till fastigheten pga fler gäster. Vid den omprövning som krävs för att ändra 
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omfånget på gemensamhetsanläggningen kan också andelstalet för fastigheterna ändras samtidigt.
Andelstalet kan också ändras genom en överenskommelse om ändring av andelstalet som Lantmä-
teriet också kan pröva.

Ekonomiska konsekvenser p.g.a omprövningen är att den fastighetsägare till den fastighet som fri-
görs av belastningen ska betala ersättning till ägarna av de fastigheter som deltar i gemensamhets-
anläggningen. Berörda fastighetsägare tar initiativ till och bekostar samtliga erforderliga lantmäte-
riförrättningar.

Ekonomiska frågor
Gatu- och parkområde, utanför och delvis inom, sköts redan idag av en gemensamhetsanläggning 
(Båstad Påarp GA:8). Ersättning betalas ut enligt av kommunfullmäktige antagen taxa. En utbyggnad 
av detaljplanen föranleder därmed ej att Teknik och service driftbudget för gatuunderhåll behöver 
utökas.

Berörda fastighetsägare tar initiativ till och bekostar samtliga erforderliga lantmäteriförrättningar.

Om detaljerade undersökningar avseende geologi, markens bärighet, markradonförekomst, arkeolo-
gis undersökning osv krävs vid byggnation inom aktuellt planområde bekostas det av berörd markä-
gare.

Samtliga byggnationer och anläggningsarbeten inom kvartersmarken bekostas av berörd markägare.

Anläggningsavgift för VA kan tillkomma vid nybyggnad/tillbyggnad enligt gällande taxa. Fastighetsä-
garen bekostar borttagning av överflödiga serviser till Påarp 8:83, samt eventuellt omläggning av 
serviser till en större dimension om så skulle krävas.

Planavtal
Planavtal är upprättat med Torekov Partners AB angående plankostnader, såsom t ex tekniska ut-
redningar, grundundersökningar, arkeologisk utredning, grundkarta, fastighetsförteckning etc vilka 
Torekov Partners AB ska stå för. 

Övriga avgifter
Bygglovs- och anslutningsavgifter utgår enligt taxa. För bebyggelse på fastigheterna Påarp 8:83 och 
8:115 uttas ingen planavgift i samband med bygglovprövning.

Tekniska frågor
Allmän platsmark
Smal remsa allmän platsmark ingår i planområdet.

Vatten och avlopp
Exploatören ansvarar för eventuell utbyggnad och bekostnad av VA-system (inklusive dagvattensys-
tem) inom planområdet. Önskas andra servisdimensioner än de befintliga så bekostas det av fastig-
hetsägaren, enligt Båstads kommuns VA-taxa.
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Bullerskydd
Exploatören ansvarar för att se till att Naturvårdsverkets riktlinjer för buller innehålls och att Bover-
kets råd följs och ska stå för alla kostnader för bullerskydd. 

El, tele, internet
Bjäre kraft och TeliaSonera Skanova Access AB har kabelanläggningar inom och i anslutning till plan-
området och de kan komma att beröras av planens genomförande. Eventuella flyttningar eller andra 
åtgärder som krävs för att säkerställa anläggningarnas funktion ska bekostas av exploatören/fastig-
hetsägaren.
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Denna detaljplan handläggs enligt standardförfarande. Arbetet avses fortsätta med eventuella re-
videringar av granskningsförslaget inför antagandeskedet. Olika utredningar kan tillkomma för att 
komplettera planarbetet vid fortsatt arbete och för att ligga till grund för detaljutformning av plan-
förslaget.

Då planförslaget framställs enligt standardförfarande sammanställs inkomna synpunkter från både 
samråd och granskning i ett så kallat granskningsutlåtande efter granskningen. Någon samrådsredo-
görelse görs således inte. Inkomna synpunkter under samrådet beaktas ändå i möjligaste mån inför 
granskningsskedet. Efter samråd följer ett granskningsskede och därefter tar kommunen ställning 
till ytterligare eventuella revideringar innan planen går upp för antagande i kommunstyrelsen. 

Planhandlingarna har utarbetats av planarkitekt Camilla Nermark på Samhällsbyggnad vid Båstads 
kommun. Dessutom har följande tjänstemän deltagit i planarbetet: 
• Roger Larsson, samhällsbyggnadschef
• Lisa Rönnberg, f.d samhällsbyggnadschef
• Olof Selldén, planchef
• Kristina Bell, översiktsplanerare
• Susanna Almqvist, exploateringsingenjör 
• Sara Sandberg,  f.d kart- gis ingenjör
• Malin Svensson, kart- gis ingenjör
• Tina Eriksson, miljöchef
• Sara Borglin, NSVA (Nordvästra Skånes Vatten & Avlopp AB)

SAMHÄLLSBYGGNAD

Camilla Nermark    Olof Selldén
Planarkitekt     Planchef

11. FORTSATT ARBETE

12. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
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Datum: : 2018-06-21. Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000602/2018 – 200 
 
 

Optionsavtal samt beslut om planuppdrag för del av Hemmeslöv 5:9 
 
 

Förslag till beslut 
 

1. godkänna upprättat förslag till optionsavtal för del av Hemmeslöv 5:9  
2. uppdra förvaltningen att ändra gällande detaljplan för området, med syfte att om-

vandla allmän plats mellan tomterna som omfattas av optionen till kvartersmark, samt 
att hålla samråd 

3. ändring av detaljplan ges prioritet 1 enligt kommunstyrelsens prioriteringslista 
4. ändring av detaljplanen bedöms inte ha betydande miljöpåverkan varför en miljökon-

sekvensbeskrivning inte behöver upprättas 
5. ändring av detaljplanen genomförs på kommunens bekostnad.  

 

 
Sammanfattning av ärendet 
Företaget 2M2 Group i Båstad AB, vidare benämnd exploatören, har för avsikt att utöka sin 
verksamhet i kommunen och har framfört önskemål att förvärva tomtmark söder om Båstads 
nya station. Exploatören avser att bygga en visningslokal för sina varor, tillskapa kontorsplat-
ser, bedriva försäljning och utveckla ett för verksamheten nödvändigt lager. Etableringen be-
räknas initialt sysselsätta ca 25 personer för att succesivt öka.   
Ett förslag till optionsavtal har tagit fram för att ge exploatören möjlighet att projektera tomten 
och kommunen möjlighet att genomföra en planändring för att tomten ska kunna användas 
rationellt.  
Tomtmarken som omfattas av optionen delas av en lokalgata för vilken kommunen är huvud-
man. På grund av att tomten är långsmal och byggrätten begränsas av så kallad prickmark (dvs 
mark som ej får bebyggas) och lokalgatans utformning omöjliggörs en rationell disponering av 
ytorna varför en ändring av gällande plan måste genomföras under tiden optionen löper.   
Överlåtelse av tomten sker genom särskilt upprättad köpehandling. Exploatören ska först ha 
sökt bygglov i enlighet med optionsavtalets § 4.  
3 månaders förlängning av optionen ska kunna medges utan särskilt beslut för att anpassa 
optionsrättens längd till pågående detaljplanearbete.  
 
 
Bakgrund 
Förvaltningen har under tid fört diskussioner med exploatör och arkitekt om en etablering för 
2M2 Group i Båstad AB på den aktuella platsen och i senare skede blivit varse de begränsning-
ar som tomtens beskaffenhet orsakar då den är långsmal och byggrätten dessutom begränsas 
av så kallad prickmark samt lokalgata. Exploatörens verksamhet kräver åtkomst till hela opt-
ionsområdet och tillfarts/angöringsmöjlighet för verksamhetens transporter. Parterna har 
utvärderat de lösningar som funnits att tillgå och landat i behovet av en ändring av detaljplan.  
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Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Exploatörens verksamhet växer successivt och etableringen tillför området ny byggnation som 
tillsammans med Beslag Designs etablering på granntomten skapar en helhet i fråga om volym, 
placering och utformning av byggnader. Båda företagen använder samma arkitekt och delar 
samma ambition att  skapa en tilltalande exponeringsyta mot Inre kustvägen.  
 
Exploatörens verksamhet kommer generera nya arbetstillfällen till kommunen, från ett initialt 
20-tal anställda till en förväntad fördubbling över tid.  
 
 
Verksamhet 
Konsekvenserna för kommunens verksamhet är kopplade till den planändring som föreslås. 
Den lokalgata som genom planändring omvandlas till kvartersmark kommer inte längre vara 
kommunens ansvar att anlägga och sköta.  
Åtkomst till den elcentral som är belägen mot trafikverkets vall kommer att säkras genom 
servitut vilket således inte påverkar åtkomsten trots planändring.  
 

Ekonomi 
Optionsavtalet medför  inga specifika ekonomiska konsekvenser undantaget den kostnad 
kommunen kommer få för planarbetet. Den kostnaden ska sättas i relation till den kostnad som 
kommunen, utan planändring, hade haft för utbyggnad av lokalgata och belysning. 
Uppskattningsvis sparar kommunen investeringskostnader om  500- 800 000 kronor på 
föreslaget förfarande.  
 
 
 
 
 
Teknik och Service   Samhällsbyggnad 
 
 
 
 
Susanna Almqvist, exploateringsingenjör  Camilla Nermark, planarkitekt 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
2M2 Group i Båstad AB, Carsten Johansen 
Avdelningen för samhällsbyggnad, Carina Ericsson 
Trafikverket, Jan-Fredrik Wahlin 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1. förslag till optionsavtal 
2. åtgärdsbeskrivning  

 
Samråd har skett med: 
Olof Selldén, plancef och Fredrik Jönsson, gruppchef exploatering (NSVA) 
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Datum: : 2018-06-08. Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Susanna Almqvist 

Dnr: KS 000554/2018 – 200 
 
 

Kommunala riktlinjer för markanvisningsförfarande, markanvisnings- och 
exploateringsavtal samt försäljning av kommunal mark 
 
 
Förslag till beslut 
 
Teknik och service föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättat förslag till riktlinjer för 
markanvisningsförfarande, markanvisnings- och exploateringsavtal samt försäljning av kom-
munal mark.  
Teknik och service föreslår att tidigare beslutade dokument; avgifter för framtagande av ex-
ploateringsavtal, Drn: 805/08-210, och Markpolicy för Båstads kommun, Dnr: KS 1429/12‐200 
ersätts av upprättat förslag till riktlinjer för markanvisningsförfarande, markanvisnings- och 
exploateringsavtal samt försäljning av kommunal mark 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Riksdagen har den 24 juni 2014 beslutat om ändrade regler i plan- och bygglagen (änd-
rad genom SFS 2014:900) och om en ny lag om kommunala markanvisningar (SFS 
2014:899) som har stor betydelse för kommunerna när det gäller exploaterings avtal 
och markanvisningar. De nya reglerna trädde kraft  den I januari 2015, med vissa över-
gångsbestämmelser. 
 
Kommunerna ska således anta två nya typer av riktlinjer, dels riktlinjer för markanvisningar 
och dels riktlinjer för exploateringsavtal.  
 
Att kommunerna är skyldiga att anta riktlinjer för markanvisningar och exploaterings 
avtal är dock inte en förutsättning för att kommunerna ska få genomföra en markanvis-
ning eller ingå exploateringsavtal. De avtal som ingås innan en kommun hunnit anta rikt-
linjer kommer således inte att bli ogiltiga. 
 
Teknik och service har tagit fram ett förslag till riktlinjer som bland annat innehåller 
principer för marktilldelning, kostnads-, och ansvarsfördelning vid exploatering samt 
information om den kommunala tomtkön. Förslaget till riktlinjer omfattar också regler 
kring prissättning av kommunal mark.  
 

Riktlinjerna ska tillgänggöras för exploatörer och byggherrar på kommunens hemsida i 

syfte att klargöra vilka förutsättningar som gäller vid exploatering i Båstads kommun.  

 

Bakgrund 
 
Båstads kommun har inte upprättat några riktlinjer i enlighet med SFS 2014:899. Kommunen 
är inte förhindrad att ingå avtal om marktilldelning eller exploatering men uppfyller inte heller 
lagstiftarens vilja att kommuner ska sträva efter en större transparens kring principer och vill-
kor i relationen med exploatörer och byggherrar.  
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De så kallade exploatörsparagraferna återfinns i PBL  kapitel 6. Genom PBL kapitel 6, §§39-42 
lagstadgas vad kommunen får och inte får avtala om med bindande verkan och hur kommunen 
genom sina riktlinjer ska informera exploatörerna hur man tillämpar lagrummet.   
 
Det finns två dokument, framtagna av kommunen sedan tidigare, som reglerar vissa delar av 
det som förväntas återfinnas i de kommunala riktlinjerna för markanvisnings- och exploate-
ringsavtal. Förslag till avgifter för framtagande av exploateringsavtal, Dnr: 805/08-210, är det 
ena och Markpolicy för Båstads kommun, Dnr: KS 1429/12‐200 det andra.  
 
 
Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Att anta upprättat förslag till riktlinjer för markanvisningsförfarande, markanvisnings- och 
exploateringsavtal samt försäljning av kommunal mark ger kommunen en tydlig inriktning att 
rätta sig efter i kontakt med exploatörer och byggherrar. Kommunen återtar, genom ett i hu-
vudsak öppet markanvisningsförfarande, rådigheten över planering och urval vilket sannolikt 
kommer att ökar kvaliteten på kommande projekt på kommunal mark.  
 

Verksamhet 
I riktlinjerna framgår det hur Båstad som kommun hanterar marktilldelningar och 
exploateringsprojekt, vem som ansvarar för vad och var beslutsmandatet ligger vilket  
underlättar för verksamheten och skapar en förutsägbarhet som uppskattas av kommunens 
avtalsparter. 
  

Ekonomi 
Upprättat förslag till riktlinjer tydliggör vem som har det ekonomiska ansvaret i exploate-
ringsprojekten, principer som redan är inarbetade och inte medför några ekonomiska konse-
kvenser för kommunen.    
Att sälja kommunal mark till marknadsmässiga priser kan däremot få en positiv effekt på 
kommunens ekonomiska resultat. Ett exploateringsområde kommer således kunna genera ett 
överskott. 
 
 
Teknik och service 
 
 
 
Susanna Almqvist, Exploateringsingenjör 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Carina Ericsson, samhällsbyggnad och Fredrik Jönsson NSVA 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1. Förslag till riktlinjer 
2. Förslag till avgifter för framtagande av exploateringsavtal  
3. Markpolicy för Båstads kommun 

 
Samråd har skett med: 
Olof Selldén, Planchef och Fredrik Jönsson, gruppchef exploatering (NSVA) 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2018-05-24 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Handläggare: Per-Martin Boklund  

Dnr: 01-2018-0003 

 
Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker på 
First Camp Torekov, TOREKOV 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 
 
1. Enligt Alkohollagens 8 kapitel 2 § bevilja First Camp Sverige AB /556894-6551/ tillstånd att 

servera vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på First Camp Torekov, 
Flymossavägen 5, Torekov. 

2. Serveringstillståndet gäller årligen under perioden 1 mars – 30 oktober. 
3. Serveringslokal är matsal och uteservering enligt ritning dnr 01-2018-00036 
4. Serveringstider är 12.00 – 01.00 

 
Sammanfattning av ärendet 
First Camp Sverige AB har hos Kommunstyrelsen ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohol-
lagen (2010:1622) om tillstånd att servera vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker vid ovan 
rubricerat serveringsställe. Serveringstillståndet är avsett att gälla årligen under perioden  
1 mars – 30 oktober med serveringstiden 12:00 – 01:00 
 

Bakgrund 
First Camp Sverige AB kommer att, efter under några år haft restaurangen utarrenderad,  
bedriva verksamheten i egen regi. Därför söker bolaget om serveringstillstånd. 
 
Aktuellt 
Kraven i Alkohollagens 8 kapitel 12 och 15 §§ är uppfyllda. Risk för olägenheter enligt Alkohol-
lagens 8 kapitel 17 § bedöms inte föreligga. Ett serveringstillstånd kan därmed beviljas enligt 
ansökan. 
 
Per-Martin Boklund, Bildning och arbete 
 
 
Enhetschef IoF 
 
 

Beslutet ska expedieras till: 
Per-Martin Boklund 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Utredning och ritning 
 



  

 

UTREDNING                   

 
2018-05-24    Dnr 01-2018-00036 

 

 
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    

  
   First Camp Sverige AB 
   Box 11132 
   404 23 Göteborg 

 
 
Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker på 

First Camp Torekov, TOREKOV 
 
ÄRENDET 
 
First Camp Sverige AB har hos Kommunstyrelsen ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § 
alkohollagen (2010:1622) om tillstånd att servera vin, starköl och andra jästa 
alkoholdrycker vid ovan rubricerat serveringsställe. Serveringstillståndet är avsett att 
gälla årligen under perioden 1 mars – 30 oktober med serveringstiden 12:00 – 01:00 
 
UTREDNING 
 
Sökande: First Camp Sverige AB ägs av First Camp Holding AB vilket i sin tur ägs av tre olika 
bolag. Vd för bolaget är Unni Åström och styrelseledarmot är Jan Yregård.  
Bolaget är registrerat för F-skatt, moms och arbetsgivaravgifter. 
First Camp Sverige AB arrenderar serveringsstället av First Camp Torekov AB som ägs inom 
koncernen. 
Platsansvarig kommer att vara Jörn Holmgren och Mats Wernberg. Jörn Holmgren har avlagt 
kunskapsprovet i Alkohollagen 2018-05-22 med godkänt resultat. 
 
Verksamhetsbeskrivning: Restaurangverksamhet som främst riktar sig till barnfamiljer och 
pensionärer. Viss underhållning kommer att erbjudas. 
 
Matutbud: Severingsstället har ett fullt utrustat restaurangkök som möjliggör tillredning av 
förrätter, huvudrätter och efterrätter från råvaror. 
 
Finansiering: Anläggningen ägs inom koncernen sedan ett flertal år. Inför säsongen har viss 
upprustning av lokalerna skett som har finansierats inom bolaget. 
 
Serveringslokaler: Lokalerna är insynade vid tidigare tillsynsbesök. Serveringsytorna är 
sammanhängande och överblickbara för personalen. Uteserveringen är avgränsad med staket mot 
intilliggande ytor. 
 
Serveringstider: 12:00 – 01:00 är inom normaltiden. 
 
Remisser: Yttrande är inhämtat från polismyndigheten, miljöavdelningen och skatteverket. Ingen 
av instanserna framför något som hindrar att ett tillfälligt serveringstillstånd beviljas.  
De sena inbetalningar som är gjorda till skattekontot First Camp Holding AB samt skattetillägget 
som ett av delägarbolagen har bedöms inte inverka på sökandes lämplighet. 
 
 
 
 



  

 

UTREDNING                   

 
2018-05-24    Dnr 01-2018-00036 

 

 
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    

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. 
 
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. 
 
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 och 15 §§ är uppfyllda. Risk för olägenheter enligt 
Alkohollagens 8 kapitel 17 § bedöms inte föreligga. Ett serveringstillstånd kan därmed beviljas 
enligt ansökan. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
1. Enligt Alkohollagens 8 kapitel 2 § bevilja First Camp Sverige AB /556894-6551/ tillstånd att 

servera vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på First Camp Torekov, 
Flymossavägen 5, Torekov. 

2. Serveringstillståndet gäller årligen under perioden 1 mars – 30 oktober. 
3. Serveringslokal är matsal och uteservering enligt ritning dnr 01-2018-00036 
4. Serveringstider är 12.00 – 01.00 

 
I tjänsten 
 
 
Per-Martin Boklund 
Enhetschef IoF 
 





 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2018-06-08 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Handläggare: Per-Martin Boklund  

Dnr: 07-2018-00040 

 
Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker på Kallbadhuset, 
Restaurang & Hotel Skansen i Båstad AB, Båstad 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 
 
1. Enligt alkohollagens 8 kap 2 § avslå ansökan från Restaurang och Hotel Skansen i Bå-

stad AB /556599-3515/ om serveringstillstånd på Kallbadhuset då kraven i alkoholla-
gens 8 kap. 14 och 15 §§ inte är uppfyllda. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Restaurang & Hotell Skansen i Båstad AB har hos Kommunstyrelsen ansökt om tillstånd enligt 
8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) om tillstånd att servera starköl, vin och andra jästa alko-
holdrycker vid ovan rubricerat serveringsställe. Serveringstillståndet är avsett att gälla året 
runt med serveringstiden 11:00 – 21:00. 
 

Bakgrund 
Hotell Skansen i Båstad inrymmer Restaurang Sand. I anslutning till hotellet finns ett kallbad-
hus som ägs av hotellet. Bolaget har i dag serveringstillstånd för slutna sällskap i kallbadhuset 
men vill utöka det till att omfatta servering till allmänheten. 
 
Aktuellt 
Med beaktande av alkohollagens 8 kap. 14 § samt dom från Förvaltningsrätten i Stockholm 
samt det faktiska avstånd som föreligger mellan Hotel Skansen och Restaurang Sand med Kall-
badhuset kan en utvidgning av serveringstillståndet på Restaurang Sand inte beviljas.  
Därmed ska Kallbadhuset anses som ett eget serveringsställe och ska uppfylla alkohollagens 
krav på att ha ett eget kök enligt alkohollagens 8 kap. 15 §. Något kök finns inte i Kallbadhuset 
som uppfyller kraven och därmed kan ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 
inte beviljas. 
  
Per-Martin Boklund, Bildning och Arbete 
 
 
Utvecklingschef IoF 
 
 

Beslutet ska expedieras till: 
Per-Martin Boklund 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Utredning 
 



  

 

UTREDNING                   

 
2018-06-08    Dnr 07-2018-00040 

 

 
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    

  
   Restaurang & Hotell Skansen i Båstad AB 
   Marcus Bolgert 
   Kyrkogatan 2 
   269 21 Båstad 

 
 
Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker på Kallbadhuset, 

Båstad 
 
ÄRENDET 
Restaurang & Hotell Skansen i Båstad AB har hos Kommunstyrelsen ansökt om tillstånd 
enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) om tillstånd att servera starköl, vin och andra 
jästa alkoholdrycker vid ovan rubricerat serveringsställe. Serveringstillståndet är avsett 
att gälla året runt med serveringstiden 11:00 – 21:00. 
 
UTREDNING 
 
Lokalernas belägenhet och ändamålsenlighet 
Hotell Skansen i Båstad inrymmer Restaurang Sand. I anslutning till hotellet finns ett 
kallbadhus som ägs av hotellet. Avståndet mellan hotellet och kallbadhuset är ca. 200 
meter. För att gå från hotellet och restaurangen måste gästen passera en gång och 
cykelväg, en kort bit av strandängen samt gå längs en brygga på ca. 100 m. Ytorna som 
gästen passerar är allmänna och tillgängliga för allmänheten. 
 
Kallbadhuset inrymmer, förutom bastu och duschar, en laungeavdelning och en uteterrass 
med en mindre pool. 
 
Kallbadhuset har inget eget kök för tillredning av råvaror till förrätter, huvudrätter och 
efterrätter. Den mat som kan serveras tillhandahålls från Restaurang Sand. 
 
Bolaget har i dag serveringstillstånd för slutna sällskap i kallbadhuset. 
 
Verksamhetens inriktning och omfattning 
Kallbadhuset är tillgängligt för hotellets gäster och allmänheten. 
 
BEDÖMNING 
Enligt alkohollagens 8 kap. 15 § får 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. 
 
 



  

 

UTREDNING                   

 
2018-06-08    Dnr 07-2018-00040 

 

 
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    

Enligt alkohollagens 8 kap 14 § ska en serveringslokal utgöras av en sammanhängande 
enhet. Kallbadhuset kan inte anses utgöra en sammanhängande enhet med hotellet med 
beaktande av avståndet mellan byggnaderna och att gästerna måste passera ytor som är 
tillgängliga för allmänheten och inte tillhör bolaget. 
 
Förvaltningsrätten i Stockholm har i dom 2018-04-25 mål nr 5881-18 avslagit en 
överklagan gällande uteservering på ett intilliggande torg där gästerna var tvungna att 
passera en väg. 
Förvaltningsrätten framför ”Begreppet "avgränsat utrymme" används i lagtexten med 
syfte på att servering av alkoholdrycker kan tillåtas även utomhus. Tillstånd till servering 
av alkohol förutsätts dock vara lokaliserat till ett särskilt serveringsställe (prop. 
1976/77:108, s. 75). Med serveringsställe avses alla lokaler som används för rörelsen, 
medan begreppen serveringslokal eller serveringsutrymme avser den del av 
serveringsstället där alkohol servering är tillåten (se prop. 1994/95:89, s. 65). Av 
förarbetena till den nya alkohollagen 8 kap. 14 § (prop. 2009/10:125 s. 101 f.) framgår 
att ett grundläggande krav för såväl serveringslokaler som avgränsade 
serveringsutrymmen är att de ska vara överblickbara för att serveringspersonalen ska 
kunna kontrollera vilka gäster som får tillgång till alkoholdrycker samt kunna se om 
olägenheter uppstår.” 
 
Förvaltningsrätten framför vidare i sin bedömning ”Vid en sammantagen bedömning 
anser förvaltningsrätten att bolaget inte i tillräcklig utsträckning har visat att den tänkta 
uteserveringen utgör en sammanhållen enhet med den befintliga restaurangen på 
Sofiagatan 1. Här har domstolen särskilt beaktat avståndet till den befintliga 
restaurangen samt uteserveringens placering med en trafikerad gata som skiljer 
uteserveringen ifrån det egentliga serveringsstället. Nämnden har därför mot denna 
bakgrund haft fog för sitt beslut att inte meddela serveringstillstånd. Vad som i övrigt 
anförts i överklagandet ändrar inte denna bedömning. Överklagandet ska därmed 
avslås.” 
 
Utredarens överväganden 
Med beaktande av alkohollagens 8 kap. 14 § samt ovanstående dom från 
Förvaltningsrätten i Stockholm samt det faktiska avstånd som föreligger mellan Hotel 
Skansen och Restaurang Sand med Kallbadhuset kan en utvidgning av 
serveringstillståndet på Restaurang Sand inte beviljas.  
Därmed ska Kallbadhuset anses som ett eget serveringsställe och ska uppfylla 
alkohollagens krav på att ha ett eget kök enligt alkohollagens 8 kap. 15 §. Något kök finns 
inte i Kallbadhuset som uppfyller kraven och därmed kan ett stadigvarande 
serveringstillstånd till allmänheten inte beviljas. 
 
Kommunicering 
 
Ovanstående utredning är kommunicerad med sökande 2018-05-24. 
 
 
 
 



  

 

UTREDNING                   

 
2018-06-08    Dnr 07-2018-00040 

 

 
Postadress Besöksadress Telefon Växel Telefax Hemsida Bankgiro  
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FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 
 
1. Enligt alkohollagens 8 kap 2 § avslå ansökan från Restaurang och Hotel Skansen i 

Båstad AB /556599-3515/ om serveringstillstånd på Kallbadhuset då kraven i 
alkohollagens 8 kap. 14 och 15 §§ inte är uppfyllda. 

 
I tjänsten 
 
 
Per-Martin Boklund 
Utvecklingschef  IoF 
 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2018-06-02 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Handläggare: Per-Martin Boklund  

Dnr: 02-2018-00017 

 
Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker på Restaurang Lyckan, Bå-
stad. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 
 
1. Enligt Alkohollagens 8 kapitel 2 § bevilja Amin Halil Ismail /920301-5590/ tillstånd att servera 

vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på Restaurang Lyckan, Köpmansgatan 
76 C, Båstad. 

2. Serveringslokal är matsal och uteservering enligt ritning dnr 01-2018-00017 
3. Serveringstider är 11.00 – 01.00 alla dagar året runt.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Amin Halil Ismail har hos Kommunstyrelsen ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen 
(2010:1622) om att servera vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker vid ovan rubricerat 
serveringsställe. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt med serveringstiden 11:00-
01:00 
 
Bakgrund 
Amin Halil Ismail har köpt verksamheten på Abbes Matcafé med tillträde 2017-09-01. Överlå-
telseavtal och hyresavtal är uppvisat. 
Bolaget är beviljade ett tillfälligt serveringstilstånd i avvaktan på beslut om stadigvarande ser-
veringstillstånd. 

 
Aktuellt 
Den redovisade finansieringen ger en svåröverskådlig bild över var kapitalet som har satts in i 
företaget kommer ifrån. Den bakgrundshistoria till finansieringen som ges är dock trovärdig 
med de underlag som har uppvisats och kännedom i övrigt om sökande. Därmed anses finan-
sieringen vara godtagbar. 
Kraven i Alkohollagens 8 kapitel 12 och 15 §§ är uppfyllda. Risk för olägenheter enligt Alkohol-
lagens 8 kapitel 17 § bedöms inte föreligga. Ett serveringstillstånd kan därmed beviljas enligt 
ansökan. 
  
Per-Martin Boklund, Bildning och Arbete 
 
 
Utvecklingschef IoF 
 
 

Beslutet ska expedieras till: 
Per-Martin Boklund 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Utredning med ritning 
 





  

 
UTREDNING                   
 
2018-06-02    Dnr 01-2018-00017 

 

 
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    

  
   Amin Halil Ismail 
   Amin Halil Ismail 
   Astrakanvägen 14 B 
   269 37 Båstad 

 
 
Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker på 
Restaurang Lyckan, Båstad 
 
ÄRENDET 
Amin Halil Ismail har hos Kommunstyrelsen ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § 
alkohollagen (2010:1622) om att servera starköl och vin vid ovan rubricerat 
serveringsställe. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt med serveringstiden 
11:00-01:00 
 
UTREDNING 
 
Sökande: Amin Halil Ismail en enskild firma inregistrerad för arbetsgivaravgifter, moms och 
F-skatt. Amin har köpt verksamheten på ovanstående serveringsställe med tillträde 2017-09-01. 
Överlåtelseavtal och hyresavtal är uppvisat. 
Bolaget är beviljade ett tillfälligt serveringstilstånd i avvaktan på beslut om stadigvarande 
serveringstillstånd. 
 
Kunskaper i Alkohollagen: Amin Halil Ismail har avlagt kunskapsprov i Alkohollagen 
2018-04-24 med godkänt resultat. 
 
Verksamhetsbeskrivning: Restaurangverksamhet. 
 
Matutbud: Diverse förrätter, huvudrätter och efterrätter som tillretts från råvaror. Förslag på 
meny är uppvisad. 
 
Finansiering: Finansieringen av köpet av verksamheten och renoveringen av lokalerna har skett 
genom egna insattser, lån från kreditföretag och släkting. Underlag för finansieringen är uppvisad 
med transaktionshistoria, kontoutdrag och lånehandlingar. 
 
Serveringslokaler: Lokalerna är överblick bara för personalen. Uteserveringen är inhägnad och 
sammanhängande med serveringsstället. Lokalerna är insynade av undertecknad vid 
tillsynsbesök 2018-05-17. 
 
Serveringstider: 11:00 – 01:00 
 
Remisser: Yttrande är inhämtat från polismyndigheten, miljöavdelningen 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 
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tidsperiod (stadigvarande serveringstillstånd). Det kan även avse en enstaka tidsperiod eller ett 
enstaka tillfälle (tillfälligt serveringstillstånd). 
Serveringstillståndet kan gälla spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller en 
eller flera av dessa drycker. 
 
8 kap. 12 § Serveringstillstånd får endast meddelas den som visar att han eller hon med hänsyn till 
sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva 
verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i 
denna lag 
 
8 kap. 14 § serveringstillstånd ska omfatta ett visst avgränsat utrymme som disponeras av 
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 
 
Den redovisade finansieringen ger en svåröverskådlig bild över var kapitalet som har satts in i 
företaget kommer ifrån. Den bakgrundshistoria till finansieringen som ges är dock trovärdig med 
de underlag som har uppvisats och kännedom i övrigt om sökande. Därmed anses finansieringen 
vara godtagbar. 
Kraven i Alkohollagens 8 kapitel 12 och 15 §§ är uppfyllda. Risk för olägenheter enligt 
Alkohollagens 8 kapitel 17 § bedöms inte föreligga. Ett serveringstillstånd kan därmed beviljas 
enligt ansökan. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 
 
1. Enligt Alkohollagens 8 kapitel 2 § bevilja Amin Halil Ismail  tillstånd att 

servera vin och starköl till allmänheten på Restaurang Lyckan, Köpmansgatan 76 C, Båstad. 
2. Serveringslokal är matsal och uteservering enligt ritning dnr 01-2018-00017 
3. Serveringstider är 11.00 – 01.00 alla dagar året runt.  
 
I tjänsten 
 
 
Per-Martin Boklund 
Enhetschef Iof 
 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2018-06-03 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Handläggare: Per-Martin Boklund  

Dnr: 01-2018-00046 

 
Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker på Restaurang Madame 
Duang, Hallandsvägen 48, Båstad 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 
 
1. Enligt Alkohollagens 8 kapitel 2 § bevilja Cogwheel Consulting AB /559054-3707/ till-

stånd att servera vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på Restau-
rang Madame Duange, Hallandsvägen 48, Båstad. 

2. Serveringslokal är matsal och uteservering enligt ritning dnr 01-2018-00046. 
3. Serveringstider är 11.00 – 22.00. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Cogwheel Consulting AB har hos Kommunstyrelsen ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alko-
hollagen (2010:1622) om att servera starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker vid ovan ru-
bricerat serveringsställe. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt med serveringsti-
derna 11:00 – 22:00 
 

Bakgrund 
Cogwheel Consulting AB ägs av Joachim Häller och Viratch Häller till 50 % vardera. Bolaget har 
drivit verksamheten på serveringsstället i ca. 2 år och vill nu utveckla verksamheten med möj-
lighet att servera starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker. 
 
Aktuellt 
Kraven i Alkohollagens 8 kapitel 12 är uppfyllda. Risk för olägenheter enligt Alkohollagens 8 
kapitel 17 § bedöms inte föreligga. Ett serveringstillstånd kan därmed beviljas. 
 
Per-Martin Boklund, Bildning och Arbete 
 
 
Utvecklingschef IoF 
 
 

Beslutet ska expedieras till: 
Per-Martin Boklund 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Utredning med ritning 
 



  

 

UTREDNING                   

 
2018-06-03    Dnr 01-2018-00046 

 

 
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    

  
   Cogwheel Consulting AB 
   Joachim Häller 
   Mecurievägen 15 
   269 72 FÖRSLÖV 

 
 
Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker på Restaurang 

Madame Duang, Hallandsvägen 48, Båstad 
 
ÄRENDET 
Cogwheel Consulting AB har hos Kommunstyrelsen ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § 
alkohollagen (2010:1622) om att servera starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker vid 
ovan rubricerat serveringsställe. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt med 
serveringstiderna 11:00 – 22:00 
 
UTREDNING 
Sökande: Cogwheel Consulting AB ägs av Joachim Häller och Viratch Häller till 50 % vardera. 
Bolaget är registrerat för arbetsgivaravgifter, F-skatt och moms. 
 
Bolaget är beviljat ett tillfälligt serveringstilstånd i avvaktan på beslut om stadigvarande 
serveringstillstånd. 
 
Kunskaper i Alkohollagen: Joachim Häller har genomfört kunskapsprovet i alkohollagen med 
godkänt resultat 2018-06-11.  
 
Verksamhetsbeskrivning: Klassisk Thai restaurang.  
 
Matutbud: Ett varierat utbud av förrätter, huvudrätter och efterrätter som tillreds av råvaror 
erbjuds enligt uppvisat menyförslag.  
Köket är registrerat för full beredning enligt yttrande från miljöavdelningen. 
 
Finansiering: Kostnad för renovering och uppstart av företaget har skett genom krediter i 
Swedbank samt egen insatts. Lånehandlingar och andra handlingar som styrker finansieringen är 
uppvisade. 
 
Serveringslokaler: Matsal och uteservering enligt ritning dnr 01-2018-00046. 
Bolaget har tecknat ett hyresavtal med fastighetsägaren Linda Andersson, hyresavtal är 
uppvisat. Lokalerna är insynade vid tidigare tillsynsbesök på serveringsstället. 
Max antal personer som får vistas i lokalen är 70 enligt yttrande från Räddningstjänsten. 
 
Serveringstider: 11:00 – 22:00 
 
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 



  

 

UTREDNING                   

 
2018-06-03    Dnr 01-2018-00046 

 

 
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    

tidsperiod (stadigvarande serveringstillstånd). Det kan även avse en enstaka tidsperiod eller ett 
enstaka tillfälle (tillfälligt serveringstillstånd). 
Serveringstillståndet kan gälla spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller en 
eller flera av dessa drycker. 
 
8 kap. 12 § Serveringstillstånd får endast meddelas den som visar att han eller hon med hänsyn till 
sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva 
verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i 
denna lag 
 
8 kap. 14 § serveringstillstånd ska omfatta ett visst avgränsat utrymme som disponeras av 
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 och 15 §§ är uppfyllda. Risk för olägenheter enligt 
Alkohollagens 8 kapitel 17 § bedöms inte föreligga. Ett serveringstillstånd kan därmed beviljas 
enligt ansökan. 
 
FÖRSLAG 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta: 
 
1.   Enligt Alkohollagens 8 kapitel 2 § bevilja Cogwheel Consulting AB /559054-3707/ tillstånd 

att servera vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på Restaurang 
Madame Duange, Hallandsvägen 48, Båstad. 

2.   Serveringslokal är matsal och uteservering enligt ritning dnr 01-2018-00046. 
3.   Serveringstider är 11.00 – 22.00. 
 
I tjänsten 
 
 
Per-Martin Boklund 
Utvecklingschef IoF 
 





 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (2) 

 
Datum: 2018-06-11 Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Handläggare: Per-Martin Boklund  

Dnr: 01-2018-00047 

 
Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker på Restaurang  
Solsidan, Båstad 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 
 
1. Enligt Alkohollagens 8 kapitel 2 § bevilja Restaurang Solsidan i Båstad AB /559157-2200/ 

tillstånd att servera vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på Restau-
rang Solsidan, Hamnplan 1, Båstad. 

2. Severingstillståndet ska gälla årligen under perioden 1 juni – 31 augusti. 
3. Serveringslokal är uteservering enligt ritning dnr 01-2018-00047 
4. Serveringstider är 11.00 – 22.00   
5. Enligt Alkohollagens 8 kapitel 17 § avslå ansökan om att serveringstillståndet ska gälla 

årligen under perioden 24 april – 30 september då risk för olägenheter föreligger. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Solsidans Restaurang i Båstad AB har hos Kommunstyrelsen ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 
§ alkohollagen (2010:1622) om att servera starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker vid ovan 
rubricerat serveringsställe. Serveringstillståndet är avsett att gälla årligen under perioden 25 
april – 30 september. 
 

Bakgrund 
Solsidan Restaurang i Båstad AB ägs av Carl Lindqvist Nilsson och Jöns Petter Svensson till 
vardera 50 %. Bolaget är nystartat och anmälan om F-skatt, arbetsgivaravgifter och moms är 
inlämnad. 
Bolaget har köpt verksamheten av Sydsvenska Mat & Catering Gruppen AB, köpeavtal och hy-
resavtal är uppvisat. 
Bolaget är beviljat ett tillfälligt serveringstilstånd i avvaktan på beslut om stadigvarande. 
 
Aktuellt 
Kraven i Alkohollagens 8 kapitel 12 och 15 §§ är uppfyllda.  
Enligt tidigare beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott har serveringstillstånd på serve-
ringsställen som endast har utomhusservering begränsats till att gälla under perioden 1 juni – 
31 augusti. Motivering var att det är under denna tidsperiod som det är störst förutsättning att 
en servering med endast utomhusservering kan ske utan risk för olägenheter. Tidigare och 
senare på året är det normalt sett sämre väder. Risken som föreligger då, är att gäster avviker 
från serveringsstället med sin alkoholdryck för at söka skydd från väder och vind. 
Med hänvisning till detta bör ansökan om att serveringstillståndet ska gälla under perioden 25 
april – 30 september avslås enligt alkohollagens 8 kap 17 §. Serveringstillstånd kan dock bevil-
jas att gälla årligen under perioden 1 juni – 31 augusti. 
 
Per-Martin Boklund, Bildning och Arbete  
 
 
Utvecklingschef IoF 
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Beslutet ska expedieras till: 
Per-Martin Boklund 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Utredning och ritning 
 



  

 

UTREDNING                   

 
2018-06-11    Dnr 01-2018-00047 

 

 
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    

  
   Solsidans Restaurang i Båstad AB 
   Strandgatan 8 
   269 33 Båstad 

 
 
Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker på Restaurang 

Solsidan, Strandgatan 8, Båstad 
 
ÄRENDET 
Solsidans Restaurang i Båstad AB har hos Kommunstyrelsen ansökt om tillstånd enligt 8 
kap 2 § alkohollagen (2010:1622) om att servera starköl, vin och andra jästa 
alkoholdrycker vid ovan rubricerat serveringsställe. Serveringstillståndet är avsett att 
gälla årligen under perioden 25 april – 30 september. 
 
UTREDNING 
Sökande: Solsidan Restaurang i Båstad AB ägs av Carl Lindqvist Nilsson och Jöns Petter 
Svensson till vardera 50 %. Bolaget är nystartat och anmälan om F-skatt, arbetsgivaravgifter och 
moms är inlämnad. 
Bolaget har köpt verksamheten av Sydsvenska Mat & Catering Gruppen AB, köpeavtal och 
hyresavtal är uppvisat. 
 
Bolaget är beviljat ett tillfälligt serveringstilstånd i avvaktan på beslut om stadigvarande 
serveringstillstånd. 
 
Kunskaper i alkohollagen: Carl Lindqvist Nilsson har 2018-05-08 genomfört kunskapsprovet i 
Alkohollagen med godkänt resultat. 
 
Verksamhetsbeskrivning: Bistro med matgäster som målgrupp. 
 
Matutbud: Varierat matutbud av förrätter, varmrätter och efterrätter som tillagas av råvaror. 
Köket är registrerat för ett fullständigt sortiment enligt yttrande från miljöavdelningen. 
 
Finansiering: Köpet av verksamheten finansieras genom en kredit av säljaren. Köpeavtal är 
uppvisat. 
 
Serveringslokaler: Bolaget har tecknat ett arrendeavtal med Båstadtennis & Hotell AB. 
Serveringsstället är inrymt i två hamnbodar i Båstad hamn som har sammanbyggts. Bygglov för 
detta är beviljat. I bodarna inryms det endast ett litet restaurangkök. All serveringsyta är utomhus. 
Serveringsytan är sammanhängande med köket och är inhägnad med vindskydd. Ytan är 
överblickbar för serveringspersonalen. Lokalerna är insynade av undertecknad vid tillsynsbesök 
2018-06-01. 
 
Serveringstider: 11:00 – 22:00 
 
Remisser: Yttrande är inhämtat från polismyndigheten, miljöavdelningen och skatteverket. Ingen 
av instanserna framför något som hindrar att ett serveringstillstånd beviljas.  
 
 



  

 

UTREDNING                   

 
2018-06-11    Dnr 01-2018-00047 

 

 
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    

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. 
 
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. 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 och 15 §§ är uppfyllda.  
Enligt tidigare beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott har serveringstillstånd på 
serveringsställen som endast har utomhusservering begränsats till att gälla under perioden 1 juni 
– 31 augusti. Motivering var att det är under denna tidsperiod som det är störst förutsättning att en 
servering med endast utomhusservering kan ske utan risk för olägenheter. Tidigare och senare på 
året är det normalt sett sämre väder. Risken som föreligger då, är att gäster avviker från 
serveringsstället med sin alkoholdryck för at söka skydd från väder och vind. 
Med hänvisning till detta bör ansökan om att serveringstillståndet ska gälla under perioden 25 
april – 30 september avslås enligt alkohollagens 8 kap 17 §. Serveringstillstånd kan dock beviljas 
att gälla årligen under perioden 1 juni – 31 augusti. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT  
Kommuntyrelses arbetsutskott föreslås besluta: 
1.   Enligt Alkohollagens 8 kapitel 2 § bevilja Restaurang Solsidan i Båstad AB /559157-2200/ 

tillstånd att servera vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten på 
Restaurang Solsidan, Hamnplan 1, Båstad. 

2.   Severingstillståndet ska gälla årligen under perioden 1 juni – 31 augusti. 
3.   Serveringslokal är uteservering enligt ritning dnr 01-2018-00047 
4.   Serveringstider är 11.00 – 22.00   
5.   Enligt Alkohollagens 8 kapitel 17 § avslå ansökan om att serveringstillståndet ska gälla 

årligen under perioden 24 april – 30 september då risk för olägenheter föreligger. 
 
I tjänsten 
 
 
Per-Martin Boklund, Utvecklingschef IoF 





 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2018-06-19 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Elisabet Edner  

Dnr: 001281/2017 

 
 

Firmateckning – Giro och bankräkningar 
 
 

Förslag till beslut 
 

1. Kommunstyrelsens tidigare beslut 2017-12-01, § 279, upphävs 
2. Kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens l:e vice ordförande, ekonomichef 

Elisabet Edner, ekonom Christel Crespin, ekonom AnnaCarin Strebel och ekonomiad-
ministratörer Lena Törnros och Anna Andersson utses att två i förening eller med kon-
trasignering av assistent Kerstin Olsson, teckna kommunens bankärenden exklusive 
upptagande av lån och kreditkort. Dessa regleras via delegationsordningen. 

 

 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av ändrade personalförhållanden föreligger förslag om förändring av rätten att 
teckna kommunens firma avseende bankärenden. 
 



 Tjänsteskrivelse  
 

 

1 (1) 

 
Datum: 2018-06-19 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Elisabet Edner  

Dnr: 001280/2017 

 
 

Firmateckning – Lagsökning, betalningsföreläggande mm. 
 
 

Förslag till beslut 
 

1. Ekonomichef Elisabet Edner, ekonom AnnaCarin Strebel och assistent Kerstin Olsson, 
bemyndigas att var för sig teckna kommunens firma i lagsökning, betalningsföreläg-
gande, stämningar och hänskjutningar.  

2. Kommunstyrelsens tidigare beslut 2017-12-01, § 278, upphävs därmed. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Föreligger behov av uppdatering av beslut gällande firmateckning – lagsökning, betalningsföre-
läggande mm. med anledning av ny ekonomichef. 
 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: 2018-06-19 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Elisabet Edner  

Dnr: KS 000632/2018 

 
 

Firmateckning – Båstads kommuns förvaltade stiftelser 
 
 

Förslag till beslut 
 

1. Ekonomichef Elisabet Edner, ekonom AnnaCarin Strebel, ekonomiadministratör Lena 
Törnros, utses att två i förening eller med kontrasignering av assistent Kerstin Olsson, 
tekna av Båstads kommun förvaltade stiftelser.  

2. Kommunstyrelsens tidigare beslut 2013-05-08, § 152, upphävs därmed. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Föreligger behov av uppdatering av beslut gällande firmateckning – av Båstads kommuns för-
valtade stiftelser med anledning av personalförändringar. 
 



 Tjänsteskrivelse  
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Datum: : 2018-07-02 Till: Kommunfullmäktige 

Handläggare: Taina Virmalainen 

Dnr: KS 000996/2017 – 902 
 
 

Svar på motion - Förmånscykel 
 
Förslag till beslut 
 
Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet har inkommit med en motion om införande av förmånscykel till anställda. In-
samling av information från andra kommuner och regioner som infört förmånscykel har gjorts. 
Av underlaget framkommer ett högt intresse från anställda som tackat ja till erbjudandet. I 
slutet av 2017 beslutade regeringen om att införa bidrag till privatpersoner för inköp av el-
drivna cykel, moped eller motorcykel med 25 % av inköpspriset. Bidraget ansöks och hanteras 
av Naturvårdsverket. 
 

Bakgrund 
Centerpartiet har inkommit med en motion om införandet av förmånscykel. Fullmäktiges pre-
sidium har beslutat att skicka motionen till förvaltningen för beredning 2017-10-11. Center-
partiet framför i sin motion att införande av förmånscykel gynnar såväl folkhälsan men även 
att det anses vara i linje för ett aktivt miljöarbete och minskat beroende av fossila bränslen. 
Centerpartiet föreslår en löneväxlingsmodell där cykeln hyrs och betalas av under tre år ge-
nom ett bruttolöneavdrag. Efter tre år är det valfritt att köpa cykeln till då gällande marknads-
pris eller att lämna tillbaka den.  
 

Aktuellt 
Insamling av information har bland annat gjorts av kommunens HR-avdelning som fått inform-
ation från andra kommuner som infört förmånscykel. Flera kommuner har framfört ett stort 
intresse bland de anställda och har även lämnat en del synpunkter och förbättringsförslag. Ett 
antal anställda i kommunen har också efterfrågat om införande av förmånscykel.  
 
Sedan 2017-12-18 finns förordning (2017:1317) om bidrag till privatpersoner för inköp av 
eldrivna cyklar, mopeder och motorcyklar.  Det innebär att från och med 1 februari kan alla 
privatpersoner ansöka om bidrag till högst 25 % av inköpskostnaden, dock högst 10 000 kr, för 
inköp av nya eldrivna cyklar, eldrivna mopeder eller eldrivna motorcyklar.  Förordningen tillå-
ter retroaktivt bidrag av köp efter den 20 september 2017. Naturvårdsverket hanterar ansö-
kan och beslutar om bidraget. De kommer även att följa upp om satsningen lett till ändrade och 
mer hållbara resvanor. För att söka bidraget krävs att man står för inköpskostnaden och inne-
bär att man äger sin cykel redan vid inköpet. 
 
Jönköpings kommun inne på tredje året med förmånscyklar och har precis haft en ny omgång 
av erbjudande av förmånscyklar. De kan se ett nedåtgående intresse för nya avtal. Det är för 
tidigt att avgöra om intresset sjunkit genom Naturvårdsverkets bidrag som påverkat eller om 
behovet är mättat genom tidigare ingångna avtal om förmånscykel. Enligt uppgiftslämnaren 
från Jönköpings kommun medför de flesta ingångna avtal fördelaktigare garantier och ett tryg-
gare köp för den anställde.  
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Konsekvenser av beslut 
 
Samhälle 
Elcykel bidrar till minskat beroende av fossila bränslen och gynnar folkhälsan.  
Genom ett bifall till motionen kan anställda få möjlighet att införskaffa en elcykel. Det finns ett 
positivt intresse bland anställda att få utökad möjlighet att införskaffa en elcykel. Vidare är 
beslut om införande av förmånscykel i rätt riktning mot kommunens miljömål om att vara en 
av de 10 bästa miljökommunerna.  
Det som talar emot ett bifall är att staten redan idag har gett privatpersoner att söka bidrag hos 
Naturvårdsverket vid inköp av ny elcykel med 25 %. Subventionen är till viss del tidsbegrän-
sad. 
 
Verksamhet 
Kommunens HR-avdelning har redan erfarenheter kring bruttolöneavdrag i och med införan-
det av miljöbil och synfels- och fertilitetsbehandlingar.  
Ett bifall av motionen ger ett positivt signalvärde att ha tillgång till denna förmån till arbetsta-
garna. Verksamheten behöver ge information till de anställda om vilka som kan omfattas men 
också att tydliggöra avtalet och dess innebörd. Det kommer att krävas ett visst förberedelsear-
bete och uppstart med upphandling. Förutom detta behöver man även ha en organisation i 
förvaltningen om vem som ska ansvara och hantera införandet. Viss administrativt arbete och 
hanteringskostnad tillkommer men arbetsgivare har ofta kompenserat det genom att lägga till 
viss administrationskostnad gentemot den som utnyttjat förmånen. Vissa avtal kan innebära 
att kommunen står som både arbetsgivare och cykeluthyrare gentemot de anställda. 
 
Det som talar emot införandet av förmånscykel är att Båstads kommun är en förhållandevis 
liten kommun och det är osäkert hur många anställda som berörs och som är intresserad av 
införandet av förmånscykel. Det tillkommer ändå viss hantering av införandet i både tid och 
hantering av löneavdrag. Troligen kommer intresset sjunka efter varje omgång som erbjudan-
det aktualiseras. Incitamentet för införandet av förmånscyklar kan ha urholkats trots allmänt 
positivt värde på att ha tillgång till elcykel på sin fritid. 
 
Ekonomi 
Ett avtal om bruttolöneavdrag avser oftast en tidsperiod om tre år och har sin utgångspunkt att 
den anställde dels är anställd under hela perioden men också att det inte finns någon längre 
tids frånvaro som tjänstledighet. Rent ekonomiskt ger ett bruttolöneavdrag inga stora ekono-
miska fördelar i kronor men däremot blir kostnaden fördelad under en längre period som en 
avbetalning. Om avtalet behöver sägas upp i förtid riskerar Båstads kommun att ta över kost-
naden för elcykeln för den återstående perioden vilket medför att projektet har svårt att bli 
kostnadsneutral och den ekonomiska fördelen med bruttolön för den anställde försvinner. 
 
 
Taina Virmalainen, utredare  
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Centerpartiet, Kommunkontorets kansli, HR-avdelning och ekonomiavdelning 
 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Motion om förmånscykel från Centerpartiet genom Uno Johansson och Gösta Gebauer 
 
Samråd har skett med: 
Catharina Elofsson, kanslichef 
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Datum: 2018-06-13 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Elin Ax 

Dnr: KS 000016/2015-901 

 
 

Ändring av kommunstyrelsens delegationsordning 
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att delegationsordningens punkt KS/A001 ändras till att också om-
fatta beslut enligt (EU) 2016/679 artikel 15 samt lag (2018:218) med kompletterande be-
stämmelser till EU:s dataskyddsförordning.  
 
 
Bakgrund 
I samband med att den nya dataskyddsförordningen börjat gälla, har behov att förtydliga dele-
gationsordningen konstaterats..  
 

Aktuellt 
Rätten att få tillgång till registerutdrag över personuppgifter omfattar enligt dataskyddsför-
ordningen inte rätt att få ut handlingen personuppgifterna återfinns i. Den omfattar bland an-
nat inte heller enligt Lag om kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning rätt 
att få registerutdrag över personuppgifter vilka återfinns i handling vilken inte fått sin slutliga 
utformning när begäran gjordes eller som utgör minnesanteckning eller liknande. 
 
Då kommunjurist enligt delegationsordningen har delegation på att fatta beslut om avslag på 
begäran att få ut allmän handling, är det naturligt att delegationsordningens punkt utökas till 
att också gälla rätten att neka registerutdrag eller handling med registerutdrag i enlighet med 
dataskyddsförordningens reglering. 
 
 
 
Elin Ax 
Kommunjurist 
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Datum: 2018-04-10 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Philipp Seuffer, HR-chef 

Dnr: Klicka här för att ange text. 

 
 

Beträffande väckt ärende Rekryteringsprocessen balans KS 000291/2018-
900 
 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ingela Stefansson (S) väcker ett nytt ärende under sammanträdet: På sista tiden har det anställt  
medarbetare som inte uppfyller kommunens kärnvärde och värdegrund om alla människors lika värde. 
Samverkan och MBL-förhandlingar har brustit. Socialdemokraterna vill ha en skriftlig redogörelse för 
hur förvaltningen säkerställer att de som är kandidater till lediga arbeten, bakgrundkontrolleras så att 
de lever upp till kommunens kärnvärden och alla människors lika värde. Att samverkan och MBL med  
de fackliga organisationerna efterlevs. 

  
 
 

Bakgrund 
 
Syfte 
Syftet med Båstads kommuns rekryteringsprocess är att stödja rekryterande chefer och medarbetare i kommu-
nen. Syftet är också att se till att alla rekryteringar utförs på liknande vis, präglas av samma förhållningssätt 
och håller samma höga kvalitet. 
 
Syftet med Båstads kommuns lokala samverkansavtal är: 
                                                                 
                                                          
                                                                        
                                    
                                                                                   
                                                                                       -  
                                                             
  att                                                                             
 
Samverkansavtalet ska säkerställa att arbetsgivaren följer ett antal lagar inom arbetsrätten och arbetsmiljöarbe-
tet. Enligt samverkansavtalet har ett samverkansmöte tre uppgifter att hantera, verksamheten, medbestäm-
mande och hälsa och arbetsmiljö. Samverkansgruppen ersätter informations- och förhandlingsskyldigheten 
enligt MBL (MBL § 11 och § 19). 
 
Mål & förhållningssätt 
Målet vid varje rekrytering är att hitta den bäst lämpade kandidaten förtjänsten. Under tiden agerar vi öppet, 
inkluderande och professionellt och med respekt för de sökande. I det ingår tanken att vi alla är unika individer 
och att vi kan komplettera och berika varandra med olika perspektiv och kunskaper som gagnar helheten. Vi 
tror att Båstads kommun blir en bättre arbetsplats om vi som jobbar och samspelar här är olika. 
Med ovanstående förhållningssätt ska vi vara medvetna om diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning och ålder. 
 
Dokumentation 
Alla steg i rekryteringsprocessen ska dokumenteras. Varför? 

• För att du vid eventuella överklaganden eller frågor kring rekryteringen kan motivera dina beslut och 
underbygga dem med skriftlig dokumentation. Den som står inför en rekrytering bör alltså säkerställa 
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att den tänkta rekryteringen inte kan leda till en situation där arbetsgivaren kan anklagas för diskrimi-
nering. 

• För att det medvetandegör handlandet hos dig och de andra som är involverade i rekryteringen. 

Dokumentationen medför även ökad säkerhet för de som rekryterar, och chansen att de vågar välja den som har 
rätt kompetens framför den som är mest lik redan anställda ökar. 
 
Kompetensbaserad rekryteringsprocess 

Rekryteringsprocessen är kompetensbaserad vilket betyder att arbetsgivaren tydligt definierar vilken kompe-
tens som efterfrågas för att sedan hålla denna definition för ögonen genom hela processen – från behovsana-
lysen, via urvalsarbetet med intervjuer och referenstagning fram till den slutliga utvärderingen – utan att bli 
distraherad av annat och mer eller mindre ovidkommande. Processen bygger på sju steg som innehåller, Förbe-
reda och planera, Behovsanalys, Kravprofil, Annonsera, Urval och intervju, Referenstagning och Ta beslut och 
anställ. 
 
Implementering 

Processen togs fram implementerades under 2016-2017. Alla ledningsgrupper har fått en genomgång av pro-
                 2017            HR                                           ”T                     - 
                           ”     2           . T                    25       . 
 
 
 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
Ledningsgruppen 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Rekryteringsprocessen Båstads kommun 
Samverkansavtal FAS 05 



REKRYTERA I
BÅSTADS KOMMUN

1 FÖRBERED & PLANERA
Utse en rekryteringsgrupp 
Skapa en tidplan

BEHOVSANALYS
Hur ser behovet ut?
Kan behovet fyllas internt?

KRAVPROFIL
Rekrytera själva eller ta hjälp? 
Utforma en kravprofil

ANNONSERA 
Formulera annonsen 
Välj kanaler
Annonsera

URVAL & INTERVJU 
Gör ett urval 
Intervjua

TA BESLUT & ANSTÄLL 
Fatta beslut om vem du vill anställa 
Ge återkoppling till dem som inte gick vidare
Registrera anställningen och planera introduktion

REFERENSTAGNING
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Syfte 
Syftet med detta dokument är att stödja rekryterande chefer och med-
arbetare i kommunen. Syftet är också att se till att alla rekryteringar ut-
förs på liknande vis, präglas av samma förhållningssätt och håller samma 
höga kvalitet.  
  

Mål & förhållningssätt
Målet vid varje rekrytering är att hitta den bäst lämpade kandidaten för 
tjänsten. Under tiden agerar vi öppet, inkluderande och professionellt 
och med respekt för de sökande. I det ingår tanken att vi alla är unika 
individer och att vi kan komplettera och berika varandra med olika per-
spektiv och kunskaper som gagnar helheten. Vi tror att Båstads kom-
mun blir en bättre arbetsplats om vi som jobbar och samspelar här är 
olika.  

Med ovanstående förhållningssätt ska vi vara medvetna om  diskrimine-
ringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning och ålder.

Dokumentation 
Alla steg i rekryteringsprocessen ska dokumenteras. Varför?
• För att du vid eventuella överklaganden eller frågor kring rekryte-

ringen kan motivera dina beslut och underbygga dem med skriftlig 
dokumentation. Den som står inför en rekrytering bör alltså säker-
ställa att den tänkta rekryteringen inte kan leda till en situation där 
arbetsgivaren kan anklagas för diskriminering. 

• För att det medvetandegör handlandet hos dig och de andra som är 
involverade i rekryteringen.

Dokumentationen medför även ökad säkerhet för de som rekryterar, 
och chansen att de vågar välja den som har rätt kompetens framför den 
som är mest lik redan anställda ökar. 



FÖRBERED & PLANERA
Det första steget handlar om att förbereda inför rekryteringen och att göra en tidplan för 
hur arbetet ska gå till. 

1. Utse en rekryteringsgrupp

En rekryteringsgrupp kan bestå av två eller fler personer och har till syfte att bidra med olika 
perspektiv i rekryteringen. Du som rekryterande chef väljer själv om och vilka som ska ingå i 
din rekryteringsgrupp. Försök hitta personer som kan bidra med skilda bakgrunder, erfarenhet-
er och kön. Exempel på medverkande kan vara medarbetare, HR-specialist, facklig företrädare 
eller chefskollega. 

Av respekt för de som söker jobb hos oss - behåll rekryteringshandlingarna inom denna grupp. 

Riktlinjer för HR-avdelningens medverkan
• Vid chefsrekrytering medverkar alltid HR-chef alternativt HR-specialist i hela processen
• Vid rekrytering av medarbetare på handläggarnivå/nyckelpersoner/specialister kontaktas  

HR-avdelningen för gemensamt beslut om medverkan.
• Vid övriga rekryteringar avgör respektive chef vem som deltar i rekryteringsprocessen.

2. Skapa en tidplan
 

En väl genomtänkt tidplan som innehåller samtliga steg i rekryteringsprocessen utgör ett stöd 
för dig genom hela processen. Med en färdig tidplan till hands är det enklare för dig och din 
rekryteringsgrupp att planera och avsätta tid för de olika stegen i rekryteringen. 

Skapa tidplanen genom att räkna baklänges. När behöver du ha tjänsten tillsatt? När behöver de 
olika stegen i processen i så fall vara genomförda?

1

Stödjande dokument
Mall - Tidplan vid rekrytering



BEHOVSANALYS
1. Hur ser behovet ut?

För att kartlägga hur behovet ser ut ska en behovsanalys upprättas. Gör det genom att besvara 
nedanstående frågorna i den bifogade mallen (Behovsanalys).

2. Kan behovet fyllas internt?
 

Innan du fattar beslut om att fortsätta med rekryteringen är det viktigt att undersöka andra 
alternativ till att fylla kompetensbehovet.  
• Omplacering
• Önskad sysselsättningsgrad
• Företrädesrätt
• Utveckla befintliga medarbetare 

Kontakta HR-avdelningen om du behöver stöd. 

2
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Stödjande dokument
Mall - Behovsanalys



KRAVPROFIL
1. Rekrytera själva eller ta hjälp av ett rekryteringsföretag?

Vid rekrytering av chefs- och specialisttjänster kan rekryteringsföretag användas. Fördelen med 
att använda sig av rekryteringsföretag vid ”lite svårare” rekryteringar är att sannolikheten att 
hitta rätt kandidat för tjänsten ökar. Rekryteringsföretag är experter på att rekrytera och har 
därmed stora nätverk att rekrytera ifrån. Kanske finns den vi söker på ett annat jobb idag ove-
tande om den tjänst vi utlyser.

Beslut att använda sig av rekryteringsföretag tas i samråd med verksamhetsområdeschefen. De 
rekryteringsföretag som kommunerna inom Familjen Helsingborg har upphandlat är Proffice, 
Mercuri urval, Adecco och Manpower.

Vill du använda ett rekryteringsföretag? kontakta HR-chefen alternativt HR-specialist. 

2. Utforma en kravprofil

En kravprofil handlar om att identifiera de utbildningar, erfarenheter, kunskaper och personli-
ga egenskaper som krävs för tjänsten. Kravprofilen är det styrdokument du ska använda dig av 
under hela processen. Du har mycket att vinna på att göra den ordentligt från början.

Det är viktigt att alla de krav som ställs har sin utgångspunkt i arbetsuppgifterna. Onödiga krav 
kan exkludera potentiella sökande och resultera i att vi går miste om värdefull kompetens.  

3

Stödjande dokument
Mall - Kravprofil

Kom ihåg!
Stäm av företrädesrätt och omplacering, se steg 2. 



ANNONSERA
1. Formulera annonsen

Syftet med att annonsera är att attrahera rätt sökande. En annons förmedlar både en bild av 
Båstads kommun och av din verksamhet. Det är därför viktigt hur du formulerar dig samt att du 
använder dig av kommunens grafiska profil. 

Formulera annonsen utifrån kravprofilen. HR-avdelningen kan hjälpa till vid behov. 

4

Stödjande dokument
Bilaga 4 - Annonsmall

5 konkreta tips som du kan tänka  
på när du formulerar annonsen:

1.  Fokusera på själva erbjudandet - varför ska personen söka just det här 
jobbet? Vänta inte till slutet. Du har ytterst lite tid på dig att fånga kandidatens 
uppmärksamhet, och därför bör erbjudandet komma först.

2.  Lyft fram ditt verksamhetsområde - Visa upp arbetsplatsen på ett attraktivt 
sätt. Plocka fram det som gör er speciella och det ni är stolta över med ert 
verksamhetsområde.

3.  Tänk på tonen - Använd ett välkomnande språk. Kom ihåg att inom de flesta yrken 
är det arbetstagaren som väljer arbetsgivare och inte tvärtom. 

4.  Dra ner på kraven - En platsannons ska skapa lust och locka personer att söka ett 
jobb. Kom ihåg att vara tydlig med vad som är krav och vad som endast är önskemål. 
En annons med en onödigt lång kravlista kan minska antalet sökande. 

5. Tänk på bildspråket – Använd gärna bilder på verkliga människor. Kontakta HR för 
att få tillgång till bildbanken. 



2. Välj kanaler 
 

Val av kanal för annonsering är viktigt för att nå rätt målgrupp. Fundera över var du enklast hittar 
de du söker. Är det via dagstidningar? Sociala medier? Rekryteringssajter? Fackpress? etc.

Visma Recruit
Visma Recruit är kommunens rekryteringsverktyg och ska oavsett ovanstående alltid användas. 
En vecka före publicering ska utkast lämnas in till HR-samordnare som publicerar annonsen. 

Sociala medier
Vi använder oss idag av Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn. Om du vill annonsera i våra 
sociala medier, kontakta HR-specialist.

Tidningsannonsering 
Vill du annonsera i tidningar? Kontakta HR-assitent på HR-avdelningen. Annonsen ska lämnas in 
senast en vecka före publicering. 

3. Annonsera 
 

Nu är annonsen publicerad. Tillgång till Visma Recruit fås av samordnare på HR. 

4



URVAL
1. Gör ett urval 

Utgå från kravprofilen när du gör urvalet. Det är ytterst viktigt utifrån ett diskriminerings-
perspektiv att alla hanteras utifrån samma parametrar.   

Sortera ansökningarna enligt nedan:

 Nej = de som inte uppfyller kraven i kravprofilen. 
 Ja = de som i högsta grad uppfyller kravprofilen och som ni vill intervjua i första hand.  
 Antalet i denna grupp är beroende av hur många ni har möjlighet att kalla till intervju.
 Kanske = de som lever upp till kravprofilen men inte i lika hög utsträckning som ”Ja”- 
 gruppen. Dessa personer kanske kan vara aktuella för intervju om någon från ”Ja”-  
 gruppen tackar nej till intervju.

Kom ihåg!
De personer du väljer bort har rätt att få en förklaring till beslutet. Tänk också på att 
offentlighetsprincipen gäller. Vid rekrytering innebär detta att vem som helst kan begära ut de 
handlingar som har med rekryteringen att göra. 

5
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INTERVJU

INFÖR

Planera hur lång tid som 
ska avsättas för varje 
intervju samt vilka frågor 
som ska ställas. Kalla till 
intervju via telefon. Det 
ger ett mer personligt 
intryck samt ger den 
sökande möjligheten att 
ställa frågor.

UNDER

Genom att ställa samma 
frågor till alla sökande blir 
det lättare att bedöma 
alla likvärdigt. Inled 
gärna med att berätta 
om hur mötet är upplagt 
och presentera er kort. 
Därefter bör intervjun 
delas upp i tre delar; 
• Intervjudelen, 
• Information om 

arbetsplatsen och 
tjänsten

• Vad som händer 
framåt i processen.  

EFTER

Efter intervjun bör du och 
din rekryteringsgrupp 
sammanställa er dokumen-
tation från intervjuerna. 
Fokusera på den sökandes 
kompetens i förhållande 
till kravprofilen. Att gå på 
magkänsla är varken ett 
bra eller rättvisande för-

hållningssätt. 

2. Intervjua

Vi använder oss av en semistrukutrerad intervjuteknik. Det betyder att vi ställer samma grundfrågor 
till alla kandidater. Bestäm er innan vilka frågor ni ska ställa. Utgå från kravprofilen. Ta gärna hjälp 
av det stödjande dokumentet ”Exempel intervjufrågor”.

Vill du komplettera intervjun med tester? Kontakta HR-avdelningen.

Att intervjua chefer och nyckelpersoner
Dessa intervjuer bör hållas i två omgångar. Vid första tillfället deltar den rekryterande chefen 
och representant från HR-avdelningen. Vid andra tillfället medverkar eventuellt blivande med-
arbetare, facklig representant och/eller blivande chefskollegor. Vid chefsrekrytering görs dess-
utom alltid en ”second opinion” - det vill säga djupintervju, tester och referenser - med hjälp av 
ett rekryteringsföretag. Kontakta HR-avdelningen för mer information.

Stödjande dokument
Exempel intervjufrågor
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REFERENSTAGNING 

6
6

Referenstagningen är väldigt viktig! Syftet med referenstagning är att säkerställa att 
bakgrundsuppgifterna som den sökande uppgett är korrekta. Referenstagningen ska även 
ge dig relevant information som kan komplettera din bild av den sökande. Vi använder oss av 
semistrukturerad referenstagning. Det vill säga att vi ställer samma frågor till alla kandidaters 
referenser.

Vid chefsrekrytering ska minst fyra referenser tas. Två chefer, en chefskollega samt en 
medarbetare. Gärna från olika arbetsplatser. Tänk på, att om nuvarande chef är angiven som 
referens, kontakta även en chef från ett tidigare arbete. 

Vid annan rekrytering, kontakta minst tre referenser, varav minst en chef. 

Kom ihåg!
• Kontakta endast de referenser som den sökande uppgett. Vill du ta ytterligare referen-

ser? Prata alltid med den sökande först. Referenstagning kan vara känsligt för den sökande. 
• Ett tips är att inför intervjutillfället se över de referenser som den sökande angett. Om en-

dast få referenser är lämnade, eller bara referenser från exempelvis långt tillbaka i tiden, är 
intervjutillfället ett bra tillfälle att ta upp detta. 

• Referenstagningen ska dokumenteras.

Stödjande dokument
Bilaga 6 - Referensmall. 



TA BESLUT & ANSTÄLL

1. Fatta beslut om vem du vill anställa

Du har nu intervjuat de sökande, bedömt deras kompetens i förhållande till kravprofilen, tagit 
referenser och är nu redo att fatta ett beslut om vem eller vilka du vill anställa.

Innan du erbjuder personen anställning är det viktigt att du har koll på det som behöver göras 
dessförinnan. Exempelvis:

• Överenskommelse om lön 
• Samverkan med facklig organisation (chefsrekrytering)
• Utdrag ur belastningsregistret (inom skolan)
• Läkarundersökning för nattarbetare 

Ifall det finns några oklarheter kopplat till kandidaten som du planerar att anställa finns möjligheten 
att göra en provanställning i max 6 månader.  Detta förutsätter att ett prövobehov föreligger. 
Prövobehovet kan vara relaterat till både yrkesskicklighet och till personlighet. 

OBS! Särskilda regler gäller vid provanställning av lärare och personliga assistenter. 

Kontakta HR-avdelningen om du behöver stöd. 

2. Ge återkoppling till dem som inte gick vidare 

• De sökande som varit på intervju men inte erbjudits tjänst ska få ett muntligt besked av någon  
 som var närvarande vid intervjun. 
• Resterande som sökt tjänsten men inte varit på intervju får besked via mail om att tjänsten är  
 tillsatt. HR-assistent sköter detta efter besked från chef.  

3. Registrera anställningen och planera introduktion 

Se riktlinjer för anställningsintroduktion.
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2010-06-16 
 
 
LOKALT AVTAL OM FÖRNYELSE, ARBETSMILJÖ OCH 

SAMVERKAN I BÅSTADS KOMMUN FAS-05 
 
 

Inledning 
Parterna har gemensamt arbetat fram föreliggande samverkansavtal, som bygger på det 
centrala avtalet FAS 05, vilket präglas av ett gemensamt synsätt för förnyelse, arbets-
miljö och samverkan. 
Utgångspunkten för samverkan är att så många frågor som möjligt behandlas av dem 
som direkt berörs i sitt arbete. En väl fungerande samverkan ska ske utifrån viljan att 
delta i beslutsprocessen samt att det finns tydliga mål för verksamheten. 
En strävan med avtalet är att genom samråd nå enighet före beslut. 
 
Mål 
Samverkanssystemet genererar ett positivt arbetsklimat och en god hälsa samt en ar-
betsmiljö där inflytande, service, effektivitet och utveckling är självklara ingredienser. 
 

Syfte 
Samverkansavtalets inriktning är 
 att ge den anställde ökat inflytande över sin arbetssituation 
 att förbättra arbetsmotivationen och partsrelationerna 
 att främja arbetsmiljöarbetet för ett långsiktigt hållbart arbetsliv 
 att förenkla förhandlingsarbetet 
 att utveckla kommunens jämställdhetsarbete och motverka diskriminering pga kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, relig-
ion eller annan trosuppfattning, ålder samt funktionshinder 

 att främja den kommunala verksamhetens effektivitet, förnyelse och servicenivå 
 
 

Förnyelse 
Medarbetare skall ha möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling samt ges inspi-
ration och ideer till utveckling. 
Förändringar i organisationen/verksamheten ställer krav på medarbetarnas engagemang 
och kunskap samt ett effektivt resursutnyttjande och ett gott ledarskap och detta kan 
följas av förändringar i berördas kompetens.  
Individuella utvecklingsplaner kan vara ett hjälpmedel. 
 

Arbetsmiljö 
Arbetsmiljöarbetet skall följa linjeorganisationen och integreras i det övriga arbetet en-
ligt fastlagd delegation. Därvid skall arbetsgivare och arbetstagare samverka i arbetsmil-
jöarbetet för att skapa en så god fysisk och psykosocial arbetsmiljö som möjligt. Det 
yttersta ansvaret har arbetsgivaren. 
Arbetsmiljöarbetet styrs av lagar, avtal och författningar. 
Lokalt skall finnas säkerhetsplaner samt anvisningar och föreskrifter som berör arbets-
platsen. 
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Skyddsombud får efter överenskommelse med arbetsledningen samla arbetstagarna 
inom skyddsområdet under ordinarie arbetstid för information i viss aktuell arbetsmil-
jöfråga. Detta bör kunna ske i samband med arbetsplatsträffarna. 
Arbetsgivaren ansvarar för att utbildning sker enligt Arbetsmiljölagens intentioner. 
 
 

Företagshälsovård  
Företagshälsovården kan vara en god samarbetspartner i arbetsmiljö och hälsofrågor.  
Företagshälsovårdsarbetet regleras i avtal mellan kommunen och företagshälsovårdsfö-
retaget. Eventuella avtalsförändringar sker i samråd i Cesam. 
 

Samverkan 
Samverkanssystemets arenor är 
- medarbetarsamtal 
- arbetsplatsträff 
- lokal samverkansgrupp (där så behövs) 
- samverkansgrupp på förvaltningsnivå 
- centrala samverkansgruppen Cesam 
 
Medarbetarsamtal 
Alla anställda skall delta i regelbundna, företrädesvis individuella, medarbetarsamtal en 
gång per år. 
Samtal kan också kompletteras med samtal i naturliga arbetsgrupper. 
Arbetsledningen har ansvar och kompetens för att genomföra medarbetarsamtal. 
Mall för medarbetarsamtal bifogas i bilaga. 
 
Arbetsplatsträffar APT 
Alla anställda som har sin organisatoriska placering eller sitt huvudsakliga arbete förlagt 
till arbetsplatsen skall delta. Personal som är tjänstledig skall ges möjlighet att delta. 
Arbetstid skall avsättas för arbetsplatsträffar. Arbetsplatsträffar skall ske regelbundet 
och genomföras ungefär en gång i månaden om man inte kommit överens om annat. 
Frågor som kan beröras på en arbetsplatsträff framgår av bilaga. 
Frågorna behandlas inom ramen för arbetsledarens befogenheter. 
Arbetsplatsträffen har självklart möjligheter att behandla andra frågor som berör den 
egna arbetsplatsen eller dess relation till andra enheter. 
Den roll som de fackliga organisationernas företrädare på arbetsplatsen har är att med 
sin kompetens bidra till utveckling av träffarna. De skall i övrigt uppträda som en i ar-
betslaget. 
Arbetsledaren har vid arbetsplatsträff rätt att fatta beslut enligt de befogenheter som 
gäller. 
Arbetsledarna är ansvariga för kallelse till arbetsplatsträffarna och för att träffarna do-
kumenteras. 
Utöver arbetsplatsträffar kan yrkesträffar förekomma. 
 
 
Lokal samverkansgrupp 
Förvaltningar med många medarbetare kan ha lokala samverkansgrupper. Förvaltning-
ens samverkansgrupp beslutar om det finns behov av lokala samverkansgrupper. 
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Lokal samverkansgrupp består av representanter från arbetsgivaren och de fackliga or-
ganisationerna. Gruppens storlek bör vara begränsad och bestämmes utifrån förvalt-
ningens ansvarsområde och överenskommes i samverkan. 
Saknas lokal facklig företrädare kallas kommuncentral facklig representant. 
Arbetsgivarrepresentanten kallar och sänder handlingar till ledamöter 7 dagar i förväg 
om inte särskilda skäl föreligger. Lämpligt är att fastställa mötesdagar för hela verk-
samhetsåret, förslagsvis 1 gång/månad, dock minst 4 gånger per år. 
Lokal samverkansgrupp behandlar frågor såsom  
Arbetsmiljö:  Planering av lokaler, åtgärder med anledning av skyddsrond, sjukfrån-
varo, arbetsskador, rehabiliteringsfrågor 
Information:  Protokoll från förvaltningens samverkansgrupp och från APT-grupper 
Personal:  Introduktion, schema, semester, ökad sysselsättningsgrad, jämställdhetsfrå-
gor, mångfald 
Inom skolans område skall elevskyddsombud deltaga då det gäller arbetsmiljöfrågor 
som berör eleverna.  
 

Samverkansgrupp förvaltning 
Förvaltningsövergripande samverkan med de fackliga organisationerna skall äga rum i 
förvaltningens samverkansgrupp.    
 Samverkansgrupper består av representanter från arbetsgivaren och de fackliga or-

ganisationerna. Gruppens storlek bör vara begränsad och bestämmes utifrån förvalt-
ningens ansvarsområde och överenskommes i samverkan.  
Representanter skall om möjligt ha sitt ordinarie arbete inom förvaltningen/ avdel-
ningen.  

 Samverkansgruppen behandlar frågor såsom förvaltningens övergripande lednings- 
och effektivitetsfrågor, verksamhets- o organisationsutveckling, ekonomifrågor, per-
sonalfrågor, arbetsmiljö, beställning företagshälsovårdsinsatser, diskrimineringsfrå-
gor samt information. 

 Arbetsgivarens representanter ansvarar för att frågor som kräver samråd med de 
fackliga organisationerna behandlas i samverkansgrupp innan man fattar beslut.  

 Arbetsgivaren är ansvarig för beslut och verkställighet i alla verksamhetsfrågor samt 
utser ordförande och sekreterare i gruppen. 

 Arbetsgivarens representanter kallar och sänder handlingar till ledamöter 7 dagar i 
förväg om inte särskilda skäl föreligger. Lämpligt är att fastställa mötesdagar för 
hela verksamhetsåret, förslagsvis 1 gång/månad, dock minst 4 gånger per år.  

 Samverkansgruppens möten skall dokumenteras med anteckningar eller vad gäller 
MBL i protokoll. 

 Samverkansgruppen skall tillika vara skyddskommitté enligt AML:s regler.  
 
 
Central samverkansgrupp 
Kommuncentral samverkan med de fackliga organisationerna skall äga rum i Central 
samverkansgruppen, Cesam. 
Denna grupp utgör kommuncentralt organ för medbestämmande- och arbetsmiljöfrågor 
av övergripande och principiell natur. Gruppen är verksam inom kommunledningens 
totala ansvarsområde och tillika central skyddskommitté. 
 
Vid upphandling av verksamhet skall fackliga företrädare medverka vid utformningen 
av förfrågningsunderlaget. 
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Arbetsgivarens representanter kallar och sänder handlingar till ledamöter 7 dagar i för-
väg om inte särskilda skäl föreligger. Lämpligt är att fastställa mötesdagar för hela verk-
samhetsåret, förslagsvis 1 gång/månad, dock minst 4 gånger per år.  
 
Arbetsuppgifter: 
- Följa samverkansutvecklingen 
- Kommunens övergripande lednings- och effektivitetsfrågor 
- Personalutveckling samt rationalisering. 
- Utvecklingsfrågor 
- Planeringsförutsättningar, budget, verksamhetsplaner 
- Bokslut, uppföljning 
- Organisationsstruktur 
- Policy, riktlinjer och rekommendationer för kommunens arbetsmiljöarbete 
- Personalpolitiska program och riktlinjer 
- Övergripande frågor om företagshälsovård 
- Jämställdhets- och diskrimineringsfrågor 
- Uppföljning av det lokala samverkansavtalets tillämpning.  
 
Arbetsgivarparten utser sina ledamöter i det antal som synes nödvändig med tanke på 
den centrala samverkansgruppens ansvarsområde. 
 De fackliga organisationerna utser 2 representanter för Kommunal, 1 representant för 
vardera SACO, SKTF, Vårdförbundet, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. 
För ledamöter skall finnas ersättare. 
 

Beslut i samverkan (gemensamt för samtliga samverkansgrupper) 
 
 Arbetsgivaren är ansvarig för beslut och verkställighet i alla verksamhetsfrågor 
 
 Arbetsätet i arbetsplatsträffen och i samverkansgrupperna ska präglas av att genom 

samråd nå enighet före beslut. 
 
 Samråd i samverkansgrupp ersätter information och förhandling enl MBL 11,19 och 

38 §§ . Vid oenighet i sådan samverkansgrupp kan arbetstagarorganisationen begära 
att arbetsgivaren fullgör sin förhandlings skyldighet enl MBL § 14. 

 
 Om någon av parterna finner att en fråga ej lämpar sig för behandling i samverkans-

systemet tillämpas MBL respektive AML i sin helhet i denna fråga. 
 
 
 

Bif; Bilaga till lokalt FAS 05 
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Bilaga till lokalt FAS-05 2010-06-14-31 
 
 
 

Samverkansgrupper i Båstads kommun 
  
   
Cesam   Kommunövergripande 
Kosam Kommunstyrelseförvaltningarna 
Binsam Barn- o utbildningsförvaltningen, Framstegsförvaltningen 
Socsam Socialförvaltningen 
Tesam Tekniska förvaltningen 
Samsam Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Varje samverkansgrupp beslutar hur samverkansorganisationen skall utformas inom 
förvaltningen 
 
 

Mall för medarbetarsamtal 
    
Mallen anpassas av i samverkan utifrån verksamhetens behov. 
 
1. Organisation 

Målsättning för organisationen. Hur har vi nått fram till målen? Förändringar som 
påverkar samt arbetsmiljö. 

2. Relationer och samarbete 

Hur är stämningen på arbetsplatsen? Fungerar samarbetet inom enheten och/eller 
mot andra enheter? Finns konflikter eller andra svårigheter? 
Relation medarbetare-chef, medarbetare -medarbetare. 

3. Medarbetaren 

Arbetsuppgifter. Vad är bra? Behöver något förändras? Är det balans mellan ansvar 
och befogenheter? Målsättning för arbetet- analys av nuläget. Behövs ny målsätt-
ning? Fungerar hälsa-friskvård-arbetsmiljö? Inventera kompetens och utvecklings-
behov.   

4. Handlingsplan 

Återkoppling – Vad har hänt sedan sist? 
Hur går vi vidare med synpunkter som kom fram under samtalet?  

5. Uppföljning av samtalet 
Hade båda tillräckligt med utrymme under samtalet? Lyssnade båda, fanns ömsesi-
dig respekt? Var synpunkterna som kom fram konstruktiva? Kunde vi tala öppet om 
frågor som kom upp? Kände båda ansvar för att samtalet blev bra? Var samtalet bra 
för den fortsatta utvecklingen? 

6. Egna reflektioner av samtalet 
Var jag tillräckligt förberedd? Konkret? Vad gjorde jag särskilt bra? Mindre bra? 
Hur var min frågeteknik? Hur hanterade jag känsliga frågor? Mina egna känslor? 
Vad skall jag förbättra? 
Medarbetarsamtalen skall dokumenteras. 
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Mall för dagordning arbetsplatsträff 
   
Dagordningen anpassas till verksamhetens behov, men samtliga nedanstående rubriker 
bör dock finnas med. 
 
1. Mötesordning 

Utse ordförande, sekreterare, justerare samt fastställa mötesdagar för året. De olika 
uppdragen kan vara rullande mellan medarbetarna. 

2. Information 

Protokoll från samverkansgruppen, nya policys, ändringar i arbetsmiljöhandboken, 
övrig information som berör arbetsplatsen 

3. Ekonomi 

Budget, Resultat, Avvikelser, Åtgärder 
4. Verksamhetsplanering 

Personalfrågor, Introduktion, Medarbetarsamtal, Schemaläggning, Lokaler, maski-
ner, verksamhetsutveckling, planerade förändringar, personalutveckling och övriga 
verksamhetsfrågor 

5. Arbetsmiljöfrågor 

Ändringar i arbetsmiljölagstiftning, nya AFS som berör arbetsplatsen, Arbetsplats-
undersökningar (planerade o genomförda), Arbetsmiljöronder, Statistik sjukfrånvaro 
o arbetsskador, Arbetsmiljöförbättrande åtgärder 

6. Övriga frågor 

7. Information från berörda fackliga organisationer 
 

Frågor som inte behandlas i samverkanssystemet      
 
- Frågor som berör enskild person 
- Frågor i samband med rehabiliteringsarbete där den enskilde ej gett sitt samtycke 
- Strejk, lockout och övriga arbetskonflikter 
- Tvisteförhandling 
- Löneförhandling 
- Kollektivavtalsförhandlingar 
 

Avtal och lagstiftning som har betydelse för samverkan 
 
- Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) 
- Arbetsmiljölagen (AML) med förordning och föreskrifter 
- Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 
- Lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (LFF) 
- Arbetstidslagen (ATL) 
- Semesterlagen (SEML) 
- Lagen om anställningsskydd (LAS) 
- Lagen om åtgärder mot etnisk diskriminering 
- Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder 
- Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet p.g.a. sexuell läggning 
- Jämställdhetslagen  
- Föreskrift om Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 
- Föreskrift om anpassning och rehabilitering AFS 1994:1 
- Föreskrift om Kränkande särbehandling AFS 1993:17 
- AB 07 Allmänna bestämmelser 
- FAS 05  Överenskommelse om förnyelse- arbetsmiljö – samverkan 
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Datum: 2018-07-09 Till: Kommunstyrelsen 

Handläggare: Philipp Seuffer, HR-chef 

Dnr: KS 000241/2018 

 
 

Beträffande väckt ärende Policy för fortbildning KS 000241/2018 - 100 
 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
 Beskrivning av ärendet Ingela Stefansson (S) väcker ärende under mötet med yrkande att en policy tas 

fram för att tydliggöra hur utbildning och fortbildning ska hanteras så att alla yr-
keskategorier får tillgång till fortbildning för att nå måluppfyllelse.      

 
Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 
 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning.    

 

  
 
 

Bakgrund 
 
Båstads kommun har sedan tidigare antagit ett personalpolitiskt program. Av programmet framgår bland annat 
hur kommunen som arbetsgivare ser på medarbetarskap och ledarskap men också på området kompetens och 
personalförsörjning. 
 
Varje chef ansvarar för att medarbetarna får den kompetensutveckling som behövs i sin anställning. Kompe-
tensutvecklingen tar chefen upp i samband med medarbetarsamtalet som resulterar i en medarbetar-
plan/kompetensutvecklingsplan. 
 
HR-avdelningen stöttar Verksamhetsområdeschefer i att arbeta fram strategiska kompetensförsörjningsplaner. 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
Ledningsgruppen 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Personalpolitiska programmet 
Chefsuppdraget i Båstads kommun 
Guide för medarbetarsamtalet 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medarbetarsamtal 
 

Guide 
 
 
 

Professionalism – Arbetsglädje – Respekt   

 
 
 

 
 
 
 

 
Båstads kommun 

 
 



 

 

 

 
Vad är ett medarbetarsamtal? 
 
Medarbetarsamtalet är ett årligt, väl planerat och förberett samtal mellan chef och 
medarbetare. Medarbetarsamtalet är en grundläggande samverkansform för medarbetare och 
chef där det i en dialog ges möjlighet till att ge och få återkoppling men också att ta tillvara 
enskilda medarbetares idéer till förändring och utveckling.  
 
De riktlinjer som ligger till grund för medarbetarsamtalen grundar sig på Båstads kommuns 
samverkansavtal FAS 08 (bilaga 1) men även kommunens kärnvärden professionalism, 
arbetsglädje och respekt. Mallen är ett stöd för dig som chef och ett exempel på hur samtalet 
kan utformas. Av vikt är att på arbetsplatsträff samråda om vilka områden och frågor som 
medarbetarsamtalet ska innehålla, vilka även kan anpassas utifrån verksamhetens behov. 
 
Medarbetarsamtalet består av följande punkter; organisation, uppföljning, arbetsuppgifter, 
arbetsmiljö fysisk/psykosocial, utveckling, lönesamtal, återkoppling, handlingsplan, uppföljning 
av samtalet samt egna reflektioner av samtalet. Med verksamhetens mål som utgångspunkt 
förs en dialog kring medarbetarens arbete samt arbetsplats, mål, önskemål och de krav som 
finns. Andra frågor som behandlas är relationer, samarbete, utvecklingsbehov och 
utvecklingsmöjligheter samt delaktighet och inflytande när det gäller det egna arbetet. 
Frågorna i medarbetarsamtalet diskuteras utifrån ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.
 
Varför medarbetarsamtal? 
 
Syftet med medarbetarsamtalet är att medarbetaren ska känna sig sedd samt ha möjlighet att 
framföra sin åsikt. Medarbetarsamtalet är ett sätt att ta till vara varje medarbetares engagemang 
och utvecklingsbehov. Delaktighet, inflytande, möjlighet att påverka är viktiga faktorer för 
arbetstillfredsställelsen samt arbetsmotivationen och som i sin tur gagnar både individen, 
arbetsplatsen och organisationen. Verksamhetens mål men även individens mål är en gemensam 
plattform för samtalet.  
 
Medarbetarsamtalet är regelbundet förekommande, företrädesvis individuellt samtal som ska 
hållas en gång om året. Medarbetarsamtalet är ett viktigt instrument för ledningen i planering av 
såväl verksamhet som kompetensutveckling. 
 
Vem ansvarar för medarbetarsamtalen? 
 
Inom varje förvaltning ansvarar chefen för att medarbetarsamtal genomförs minst en gång per 
år. Samtalet sker mellan medarbetare och närmaste chef. Chefen är den som inbjuder till 
samtalen men det är både medarbetarens och chefens ansvar att se till att samtalet genomförs 
på ett för bägge parter tillfredställande sätt. Samtalen planeras in på ett sådant sätt att båda 
parter har utrymme att förbereda sig väl. 
 
Hur går man tillväga? 
 
Hur man genomför medarbetarsamtalet kan se olika ut men huvudregeln är att det ska ske 
avskilt och vara fokuserat på arbetet. Samtalet ska vara planerat och väl förberett, tidsbestämt 
och äga rum under ostörda förhållanden. Det bör omfatta såväl uppföljning som utveckling. 
Dokumentera alltid utvecklingsplaner som ger möjlighet att följa upp och genomföra såväl 
generella som individuella utvecklingsinsatser.  
 
Samtalet 
För varje samtal finns det naturligt tre faser: inledning, huvuddel och avslutning. Faserna kan 
fungera som en vägledning av det som sker i samtalet. Det är viktigt att skapa personlig kontakt, 
för att medarbetaren sedan ska berätta om sin situation och därefter skapa handlingsplaner. I 
medarbetarsamtalet är det medarbetaren som står i fokus.  
 



  

 
 
Den första fasen handlar om att skapa en god kontakt med medarbetaren. Med det första 
intrycket skapas förutsättningarna för ett grundläggande förtroende som sedan återspeglar sig 
under hela samtalet. Tala om hur lång tid som är avsatt för samtalet samt målet med samtalet så 
att inte förväntningarna på samtalet är olika. Klargör era roller till varandra.  
 
Den andra fasen handlar om att chefen och medarbetaren samtalar med varandra utifrån de 
specifika behov som finns och de olika områden som medarbetarsamtalet innehåller.  
 
Den tredje fasen handlar om att avsluta samtalet, eventuellt boka en ny tid, reflektera och 
utvärdera upplevelsen av medarbetarsamtalet, gå igenom de överenskommelser som du och 
medarbetaren har gjort samt fastställa handlingsplaner.  
 
Lönedialog 
 
Lönedialogen består av medarbetarsamtal inklusive lönesamtal och lönesättande samtal. 
 
Lönen ska vara individuell och differentierad, stimulera till förbättringar av verksamheten och 
spegla uppnådda mål och resultat. Men det är inte bara resultatuppfyllelse som återspeglas i 
lönen utan även arbetets krav och svårigheter, medarbetarens utbildning, erfarenhet, prestation 
samt förutsättningarna för att rekrytera och behålla personal. Det är av största vikt att chefen har 
kunskap om aktuella lönenivåer och lönerelationer och kan redogöra för hur lönesättningen går 
till. Detta ska medverka till att lönen blir begriplig och motiverad för medarbetaren. 
 
Lönesamtal utgör en del av medarbetarsamtalet och kan antingen ske samtidigt eller som ett 
separat samtal. Samtalet ger både chef och medarbetare möjlighet att ha synpunkter på 
medarbetarens lön och utgör ett underlag för det lönesättande samtalet vid den årliga 
löneöversynen. Lönesamtalet ska återkopplas till vad som har sagts beträffande mål och resultat 
och innehålla en bedömning av medarbetarens prestation enligt fastställda lönekriterier.  
För närvarande gäller olika kriterier för olika yrkesgrupper då det i dag inte finns fastställda 
gemensamma kriterier. 
 
Viktigt att tänka på! 
 
För att kunna stimulera till utveckling och kvalitet i arbetet samt en god psykosocial arbetsmiljö 
bör samtalen ske i en positiv och uppriktig anda. Chef och medarbetare ska samverka för att 
skapa en så god fysisk och psykosocial arbetsmiljö som möjligt. Det är viktigt med fokus på det 
som fungerar väl samt ytterligare utvecklingsmöjligheter. De problem och brister som finns 
hanteras på ett respektfullt och professionellt sätt av bägge parter. Med utgångspunkt i Båstads 
kommuns kärnvärden har samtliga medarbetare ett personligt ansvar för att hantera dialog, 
förtroenden och olikheter. 
 
 
 

 



  

 
Bilaga 1 

 
 
Mall för medarbetarsamtal FAS 08 
 
 
 
Mallen anpassas av i samverkan utifrån verksamhetens behov.  
 
1. Organisation  
Målsättning för organisationen. Hur har vi nått fram till målen? Förändringar som 
påverkar samt arbetsmiljö.  
 
2. Relationer och samarbete  
Hur är stämningen på arbetsplatsen? Fungerar samarbetet inom enheten 
och/eller mot andra enheter? Finns konflikter eller andra svårigheter?  
Relation medarbetare-chef, medarbetare -medarbetare.  
 
3. Medarbetaren  
Arbetsuppgifter. Vad är bra? Behöver något förändras? Är det balans mellan 
ansvar och befogenheter? Målsättning för arbetet- analys av nuläget. Behövs ny 
målsättning? Fungerar hälsa-friskvård-arbetsmiljö? Inventera kompetens och 
utvecklingsbehov.  
 
4. Handlingsplan  
Återkoppling – Vad har hänt sedan sist?  
Hur går vi vidare med synpunkter som kom fram under samtalet?  
 
5. Uppföljning av samtalet  
Hade båda tillräckligt med utrymme under samtalet? Lyssnade båda, fanns 
ömsesidig respekt? Var synpunkterna som kom fram konstruktiva? Kunde vi tala 
öppet om frågor som kom upp? Kände båda ansvar för att samtalet blev bra? Var 
samtalet bra för den fortsatta utvecklingen?  
 
6. Egna reflektioner av samtalet  
Var jag tillräckligt förberedd? Konkret? Vad gjorde jag särskilt bra? Mindre bra?  
Hur var min frågeteknik? Hur hanterade jag känsliga frågor? Mina egna känslor? 
Vad skall jag förbättra?  
Medarbetarsamtalen skall dokumenteras.  
 
 
 
 
 

 



  

 
 

Bilaga 2 
 
 
 
 

Inbjudan till medarbetarsamtal 
 
 
Namn  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Arbetsplats  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Datum  ……………………………………………………………………..  Tid  ……………………………………………. 
 
 
Plats  ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
Välkommen! 
 
…………………………………………… 
 
 
 
 
 
Att tänka på inför medarbetarsamtal 
Verksamhetsplanen, dess målområden och förutsättningar är utgångspunkten för samtalet. 
 
 

• Upplevelsen av förra medarbetarsamtalet 
• Målsättning för organisationen, måluppfyllelse samt förändringar som påverkar 

arbetsmiljön 
• Nuvarande arbetsuppgifter, mål och resultat 
• Arbetsmiljö fysisk och psykosocial 
• Framtiden, utveckling och förändring 
• Återkoppling chef – medarbetare/medarbetare - chef 
• Handlingsplan 
• Uppföljning av samtalet 
• Egna reflektioner av samtalet 
• Lönesamtal  

 

 



  

 
Bilaga 3 

Grund för individuellt medarbetarsamtal 
 

 
Namn:           ……………………………………………………….. 
 
Arbetsplats:    ………………………………………………………. 
 
Datum:          ..……………………………………………………… 
 
 
Dokumentera i materialet under samtalets gång. 
Tänk på att ge medarbetaren en kopia. 
Tänk på att det ni dokumenterar är personligt och därför bör bevaras på ett tryggt sätt och inte 
lämnas till någon annan. 
 
1)  Uppföljning och genomgång av dokumentet från förra samtalet: 
      Vad minns du särskilt från vårt förra samtal? 
      Vilka ev. överenskommelser gjorde vi? 
      Vad blev resultatet av dem? 
      Vad tänkte du om det efteråt? 
 
      .............................................................................................................................. 
 
      …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
      …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 2) Målsättning för organisationen, måluppfyllelse samt förändringar som             
      påverkar arbetsmiljön: 

 Mål för verksamheten? 
 Hur har vi nått fram till målen? 

      Förändringar som påverkar miljön fysiskt eller psykosocialt? 
      Jämställdhets- och mångfaldsarbete 
 
      ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
      ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
      …………………………………………………………………………………………………………………………..    
  
3)  Nuvarande arbetsuppgifter, mål och resultat: 
      Hur trivs du med dina arbetsuppgifter? 
      Vad fungerar bra? Vad beror det på? 
      Vad trivs du inte med, fungerar mindre bra? Vad beror det på tror du? 
      Hur upplever du din arbetssituation? 
      Upplever du att det finns balans mellan ansvar och befogenheter? 
      Hur ser du på mål och resultat för verksamheten? 
      Målsättning för det egna arbetet – analys av nuläget?  
 
      …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
      ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
      ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



  

 
     
 4)  Arbetsmiljö, fysisk och psykosocial: 
      Vad anser du om din fysiska arbetsmiljö? 
      Hur är stämningen på arbetsplatsen? 
      Hur trivs du i arbetsgruppen? 
      Hur ser samarbetet ut i arbetsgruppen/på förvaltningen/mellan förvaltningar?  
      Vad är bra, mindre bra? 
      Vilka förbättringar skulle kunna göras? 
      Vad kan jag som chef bidra med? 
      Vad kan du som medarbetare bidra med? 
      Upplever du dig delaktig och anser att du har inflytande över ditt arbete och  
      din arbetssituation? 
      Hur upplever du din hälsa? 
      Deltar du i kommunens friskvårdsaktiviteter? 
      Har du utsatts för våld/hot, kränkande handlingar eller sexuella trakasserier? 
      Finns det något annat som du upplever att du vill tala med mig om? 
 
      ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
      ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
      ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  5) Framtiden, utveckling och förändring: 
      Vad har du för farhågor, förväntningar, förhoppningar om framtiden? 
      Upplever du att du har den kompetens du behöver? 
      Vad skulle du kunna/vilja tillföra? 
      Önskemål om utveckling/utbildning/kompetenshöjning? 
    
      ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
      ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
      ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 6) Återkoppling chef – medarbetare, medarbetare - chef: 
       Vad tänker du om mig som chef? Vad är jag bra på? 
       Vad tycker du att jag borde lägga till, utveckla? 
       Vad tänker jag om dig som medarbetare? Vad är du bra på? 
       Vad jag tycker att du borde lägga till, utveckla? 
 
      ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
      ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
      ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   
  7) Handlingsplan: 
       Hur går vi vidare med de synpunkter som kom fram under samtalet? 
 
        ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
        ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
       …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



  

 
   8) Uppföljning av samtalet: 
        Hade båda tillräckligt med utrymme under samtalet? Lyssnade båda? 
        Fanns det en ömsesidig respekt? 
        Var synpunkterna som kom fram konstruktiva? 
        Kunde vi tala öppet med vara om de frågor och synpunkter som kom upp? 
        Kände båda ansvar för att samtalet blev bra? 
        Var samtalet bra för den fortsatta utvecklingen och samarbetet? 
       
        ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
        ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
        ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 9) Egna reflektioner efter samtalet: 
      Var jag tillräckligt förberedd? 

        Vad gjorde jag särskilt bra? Mindre bra? 
        Hur var min frågeteknik? 
        Hur hanterade jag känsliga frågor? 
        Mina egna känslor? 
        Vad vill/ska jag förbättra? 
        Hur ska jag gå tillväga för att förbättra det? 
 
        ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
        ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
        ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
10) Lönesamtal i samband med medarbetarsamtalet eller i fristående samtal 
       I lönesamtalet diskuteras medarbetarens och chefens syn på medarbetarens lön. 
 

Lönesamtalet ska utgå ifrån verksamhetens mål och uppnått resultat och är ett samtal kring 
medarbetarens lön. Som chef ska du föra en dialog med medarbetaren kring den bedömning 
som du har gjort kring medarbetarens prestation utifrån fastställda kriterierier.  
 

Når inte medarbetaren kraven för normalprestation ska en handlingsplan för förändring 
upprättas.  
 

Hur kan medarbetaren påverka sin lön? Redovisa vad du som chef förväntar dig av din 
medarbetare för att han/hon ska kunna påverka sin lön. Chefen informerar om eventuellt 
planerade åtgärder avseende lönen i kommande löneöversyn. 

 
        …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
        …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
        …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Dokumentation godkännes: 
 
 
…………………………………  ……………………………………….   …………………………………………. 
Datum   Chef    Medarbetare 
 
 

 



 

 

 

 
 

  Bilaga 4 

 
  
  Individuell utvecklingsplan 
 
 
   Mål och prioriteringar för arbetet under kommande år 
 
 
   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
   .......................................................................................................................... 
 
   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
   Kompetens och utvecklingsinsatser under kommande år 
 
 
   ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
   ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
   ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
   ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
   ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
   ………………………………………………….. 
   Datum 
 
 
   Om ovanstående är vi överens 
 
 
 
   …………………………………………………..                  ……………………………………………….. 
   Medarbetare                                                    Chef 



1. Chef och ledarskap
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.

Utskriftsvänlig version

Chef och ledarskap https://inloggad.draftit.se/b/Bastad/Chefshandbok-Kommun/chef...
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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.



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)



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

 



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



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





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



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



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





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



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



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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Handläggare: Yasra Delpisheh 
Dnr: KS 001558/2015 – 460 samt KS 000428/2016 -460 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till:  
 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Optiplans genomlysning av skolskjutsorganisationen. 
 

Samråd har skett med: 
Elin Ax, Kommunjurist 
 

 
Kompisåkning/Syskonåkning 
 
Förslag till beslut 

 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
  

1. förlänga försöksverksamheten avseende kompis- och syskonåkning så att prövning i frågan 
om detta strider mot likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § Kommunallagen kan erhållas från 
Kammarrätten. 

2. koordinera beslut avseende kompis- och syskonåkning med den översyn och de eventuella 
förändringar av skolskjutsreglementet/skolskjutsverksamheten som ska göras av Barn och 
skola med anledning genomlysningen som genomförts av Optiplan AB.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Den 1 december 2015 inkom Socialdemokraterna med en motion avseende kamratåkning och 
syskonåkning. 
 
Centerpartiet lämnade in en motion avseende detsamma den 22 mars 2016. 
 
Därefter har förvaltningen Barn och skola inkommit med två tjänsteskrivelser avseende samma 
fråga. En författad av Birgitte Dahlin den 19 december 2016 samt en av Henrik Wagersten den 9 maj 
2017 efter att kommunstyrelsen återremitterat den förstnämnda med inriktning att kunna lösa 
problematiken så att samåkning skulle kunna bli aktuellt. Båda tjänsteskrivelserna renderar i en 
slutsats att avslå ärendena kring kompis- och syskonåkning. 
 
Kommunfullmäktige beslutade att införa kompis- och syskonåkning som en försöksverksamhet den 
20 september 2017. Försöksperioden skulle sträcka sig under resterande delen av läsåret 2017/2018. 
 
Den 13 oktober 2017 överklagades Kommunfullmäktiges beslut till Förvaltningsrätten där en 
laglighetsprövning gjordes enligt Kommunallagen.  
 
Den 15 november 2017 utfärdade konsultföretaget Optiplan AB genomgripande analys av 
skolskjutsverksamheten i Båstads kommun. Rapporten hade som mål att resultera i konkreta förslag 
om förbättringar avseende miljö, ekonomi och säkerhet vad gäller skolskjutsorganisationen. 
Rapporten var ämnad att fastställa om skolskjutsverksamhetens ekonomi är försvarbar samt hur 
förhållandet mellan miljö, trafiksäkerhet och kostnad var. 
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Den 18 juni 2018 meddelade Förvaltningsrätten dom i frågan där domstolen i två separata beslut, ett 
avseende kompisåkning och ett avseende syskonåkning, kom fram till att Kommunfullmäktiges 
beslut ska upphävas med stöd av 10 kap. 8 § första stycket 4 Kommunallagen eftersom det strider 
mot likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § samma lag. 
 
I samband med att Båstads kommun får ta del av Förvaltningsrättens domar beslutade vår 
kommunjurist, Elin Ax, att kommunen i sin tur ska överklaga dessa till Kammarrätten.  
 
 
 
 
Information om skolskjutsorganisationen 

Skolskjutsningen i Båstads kommun utförs av flera aktörer: Skånetrafiken, upphandlad buss, 
upphandlad taxi och kommunens egna skolbussar. Bakgrunden till detta är främst vägnätets 
kondition och var eleverna bor. Skånetrafikens bussar kan helt enkelt inte åka på de mindre vägarna i 
kommunen på grund av bussarnas storlek. Därför behövs de mindre bussarna till stora delar av 
kommunen.  Taxi används när det finns enstaka elever långt från skolbussarnas turer eller det finns 
elever med funktionsnedsättning, samt i vissa fall vid växelvis boende.  
Avståndet mellan elevens bostad och skolan ligger främst som grund för att få rätt till skolskjuts. 
Sedan tas även hänsyn till trafikförhållanden. 
 
För att eleverna kan åka med Skånetrafikens bussar krävs terminskort som kommunen 
tillhandahåller. Övriga elever åker antingen med kommunens skolbuss eller med taxi utifrån en 
skolskjutslista som varje chaufför måste ha tillgång till. 
 
 
Övervägande/framtid 
Då det framstår som att det finns en politisk vilja att erbjuda kommuninvånarna kompis- och 
syskonåkning bör ett övervägande göras att förlänga försöksverksamheten ytterligare då tiden för det 
ursprungliga beslutet taget av Kommunfullmäktige har löpt ut i samband med att läsåret 2017/2018 
tog slut. Därutöver bör hänsyn tas till att ärendet fortfarande inte har fått en slutgiltig handläggning i 
domstol och nya beslut bör därför ta i beaktande de eventuella utgångar av laglighetsprövningen i 
domstol som pågår för närvarande. Vidare ska hela skolskjutsverksamheten ses över efter den 
genomlysning som gjorts av Optiplan AB och framtida beslut avseende kompis- och syskonåkning 
bör därför samordnas med kommande översyn. 
 

 
Yasra Delpisheh 
Skolexpert/Utredare 
Barn & skola 











    

 
 
 
 
 

Förstudie av Skolskjutsverksamheten  

 

Båstads kommun 



 
Dokumentnamn Projekt Utfärdare Utfärdat datum Dokumentnummer Sida 

Rapport avseende Förstudie 
Båstads kommun 

Förstudie Isabelle Rosberg 2017-11-15 1.3 
 

 
 

 
• Optiplan AB • Norrköping Science Park • 601 86 Norrköping • 

 
 

2 

Dokumentation och revisionshistorik 
Status: Revidering 

Version: 1.3 

Utfärdare: Isabelle Rosberg 

Kvalitetsgodkänd av: Maud Waltersson 

Distribution: Margaretha Ekelund-Svensson 

Arkivering/Filnamn: Förstudie av skolskjutsverksamheten i Båstads kommun. 

 

Version Revision Datum Beskrivning  Utfärdare  

0 1 2017-08-21 Utkast Isabelle Rosberg 

0 2 2017-09-12 Komplettering Isabelle Rosberg 

0 3 2017-09-25 Komplettering Johanna Sundberg 

0 4 2017-09-28 Komplettering Isabelle Rosberg 

0 5 2017-10-04 Komplettering Johanna Sundberg 

0 6 2017-10-05 Komplettering Isabelle Rosberg 

0 7 2017-10-06 Komplettering Johanna Sundberg 

0 8 2017-10-08 Komplettering Isabelle Rosberg 

0 9 2017-10-09 Kvalitetssäkring Maud Waltersson 

1 0 2017-10-09 Till kund Isabelle Rosberg 

1 1 2017-10-16 Revidering Isabelle Rosberg 

1 2 2017-10-27 Revidering Johanna Sundberg 

1 3 2017-11-15 Revidering Johanna Sundberg 

Instruktion: Förstudie av skolskjutsverksamheten i Båstads kommun. 

 

 



 
Dokumentnamn Projekt Utfärdare Utfärdat datum Dokumentnummer Sida 

Rapport avseende Förstudie 
Båstads kommun 

Förstudie Isabelle Rosberg 2017-11-15 1.3 
 

 
 

 
• Optiplan AB • Norrköping Science Park • 601 86 Norrköping • 

 
 

3 

Innehållsförteckning 
 ...................................................................................................................................................................... 1 

Dokumentation och revisionshistorik ........................................................................................................... 2 

1 Uppdraget ............................................................................................................................................. 6 

2 Uppdragets genomförande ................................................................................................................... 7 

3 Sammanfattning .................................................................................................................................... 8 

4 Optiplan AB ........................................................................................................................................... 9 

4.1 Företaget ....................................................................................................................................... 9 

4.2 Affärsidé ........................................................................................................................................ 9 

4.3 Den totala kostnaden för elevresor i Sverige ................................................................................ 9 

4.4 Så här kostnads effektiviserar vi skolskjuts ................................................................................. 10 

4.4.1 Förstudie ............................................................................................................................. 10 

4.4.2 Optimering .......................................................................................................................... 10 

4.4.3 Upphandling ........................................................................................................................ 11 

4.4.4 Implementering .................................................................................................................. 11 

4.5 Kunder och samarbetspartner .................................................................................................... 11 

5 Lagstiftning gällande skolskjuts .......................................................................................................... 12 

6 Nuvarande skolskjuts i Båstads kommun ........................................................................................... 13 

6.1 Antalet elever och färdsätt ......................................................................................................... 13 

6.2 Planering och rutter .................................................................................................................... 14 

6.2.1 Hållplatser ........................................................................................................................... 14 

6.3 Övriga elevrelaterade resor ........................................................................................................ 14 

6.4 Båstads kommuns service ........................................................................................................... 15 

6.5 Väntetid och anslutningstid ........................................................................................................ 15 

6.6 Avståndsmätning ........................................................................................................................ 15 

6.7 Samarbete gällande skolskjuts .................................................................................................... 15 

6.8 Fordon ......................................................................................................................................... 15 

6.9 Trafikfarliga vägar ....................................................................................................................... 15 



 
Dokumentnamn Projekt Utfärdare Utfärdat datum Dokumentnummer Sida 

Rapport avseende Förstudie 
Båstads kommun 

Förstudie Isabelle Rosberg 2017-11-15 1.3 
 

 
 

 
• Optiplan AB • Norrköping Science Park • 601 86 Norrköping • 

 
 

4 

7 Förvaltningsorganisation .................................................................................................................... 17 

7.1 Planeringsprocessen ................................................................................................................... 17 

7.2 Analys .......................................................................................................................................... 19 

7.3 Rekommendation........................................................................................................................ 21 

8 Skolskjutsreglemente .......................................................................................................................... 23 

8.1 Analys .......................................................................................................................................... 23 

8.1.1 Inledning ............................................................................................................................. 23 

8.1.2 Ansvarsfördelning och informationsdelning ....................................................................... 24 

8.1.3 Ansökan och bedömning..................................................................................................... 25 

8.1.4 Båstads kommuns skolskjutsreglemente saknar: ............................................................... 25 

8.2 Rekommendation........................................................................................................................ 27 

9 Trafiksäkerhet ..................................................................................................................................... 29 

9.1 Rekommendationer .................................................................................................................... 29 

9.1.1 Trafiksäkerhetsmodell......................................................................................................... 29 

9.1.2 Säkerhetsgenomgång .......................................................................................................... 30 

9.1.3 Kunskapsökning .................................................................................................................. 31 

10 Kostnadsnivå ................................................................................................................................... 32 

10.1 Extern linjetrafik .......................................................................................................................... 33 

10.2 Extern upphandlad skolskjuts ..................................................................................................... 34 

10.2.1 Bergkvarabuss ..................................................................................................................... 34 

10.2.2 Taxi ...................................................................................................................................... 34 

10.3 Skolskjuts i egen regi ................................................................................................................... 34 

10.4 Fordon ......................................................................................................................................... 35 

10.4.1 Uppskattad fordonskostnad vid ny fordonsflotta ............................................................... 37 

10.5 Analys .......................................................................................................................................... 38 

10.6 Rekommendation........................................................................................................................ 39 

11 Miljö ................................................................................................................................................ 40 



 
Dokumentnamn Projekt Utfärdare Utfärdat datum Dokumentnummer Sida 

Rapport avseende Förstudie 
Båstads kommun 

Förstudie Isabelle Rosberg 2017-11-15 1.3 
 

 
 

 
• Optiplan AB • Norrköping Science Park • 601 86 Norrköping • 

 
 

5 

11.1 Fordon ......................................................................................................................................... 40 

11.1.1 Fordonens ålder .................................................................................................................. 40 

11.1.2 Antal fordon ........................................................................................................................ 40 

11.1.3 Buller ................................................................................................................................... 40 

11.1.4 Tvätthall .............................................................................................................................. 41 

11.2 Avtal med Bergkvarabuss AB ...................................................................................................... 41 

11.3 Resande i mån av plats ............................................................................................................... 41 

11.4 Linjetrafiken ................................................................................................................................ 42 

11.5 Tilldelning av hållplatser ............................................................................................................. 42 

12 Miljö kontra trafiksäkerhet och kostnad......................................................................................... 43 

12.1 Tillämpa avståndsregleringen ..................................................................................................... 43 

12.2 Ökat nyttjande av linjetrafiken ................................................................................................... 44 

12.3 Högre miljökrav på fordon och drivmedel .................................................................................. 44 

12.4 Avtal med entreprenör ............................................................................................................... 45 

12.5 Förvärv av bussar ........................................................................................................................ 45 

12.5.1 Köpa in nya bussar .............................................................................................................. 45 

12.5.2 Köpa in bussar från andrahandsmarknaden ....................................................................... 46 

12.5.3 Upphandla skolskjuts .......................................................................................................... 46 

 

  



 
Dokumentnamn Projekt Utfärdare Utfärdat datum Dokumentnummer Sida 

Rapport avseende Förstudie 
Båstads kommun 

Förstudie Isabelle Rosberg 2017-11-15 1.3 
 

 
 

 
• Optiplan AB • Norrköping Science Park • 601 86 Norrköping • 

 
 

6 

1 Uppdraget 
Optiplan AB har erhållit uppdraget att genomföra en genomgripande analys av skolskjutsverksamheten i 

Båstads kommun. Optiplan AB samlar in data och framställer på så vis en nulägesrapport av 

skolskjutsverksamheten. Rapporten ska resultera i konkreta förbättringar avseende miljö, ekonomi och 

säkerhet. 

Nedanstående punkter utvärderas: 

• Förbättringsmöjligheter för skolskjutsverksamhetens miljöpåverkan 

• Skolskjutsverksamhetens kostnadseffektivitet; kostnadsnivåer och orsaker till kostnader 

• Skolskjutsverksamhetens trafiksäkerhet 

Rapporten ämnar fastställa om skolskjutsverksamhetens ekonomi är försvarbar samt förhållandet mellan 

miljö, trafiksäkerhet och kostnad. 

Därefter estimeras besparingspotentialen med befintliga förutsättningar (servicenivå och avtal). 
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2 Uppdragets genomförande 
Uppdraget har genomförts enligt följande; 

• Projektstart 

• Projektplanering 

• Insamling av grunddata 

• Intervjuer med involverade parter 

• Beskrivning av befintlig skolskjutsverksamhet 

• Genomgång av skolskjutsavtal 

• Analys av skolskjutsverksamheten gällande miljö, ekonomi och säkerhet 

• Analys och estimering av besparingspotential 

• Upprätta rapport 

• Avrapportering 
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3 Sammanfattning 
År 2016 var den totala kostnaden för skolskjutsverksamheten ca 6,4 miljoner kronor och omfattade 641 

elever. Skolskjutsen anordnades med skolbussar i egen regi, upphandlad skolskjuts med Bergkvarabuss, 

linjetrafik och taxi. 

Skolskjutsverksamhetens kostnadsnivå är låg. Genomsnittskostnaden för linjetrafiken är 6 728 kr, 

motsvarande kostnad för skolbussarna i egen regi är 8 765 kr, vilket är den lägsta kostnad för skolskjuts 

(icke linjetrafik) som Optiplan stött på. Den höga åldern på skolbussarna i egen regi är en bidragande 

faktor till det låga priset. Det är dock intressant att notera att färdsättet som används mest, skolbussar i 

egen regi, kostar mer per fordon jämfört med Bergkvarabuss, som istället används i låg utsträckning. 

Båstads kommun bör i och med detta utvärdera valet av extern entreprenör kontra skolbussar i egen regi 

vid upphandling av ny fordonsflotta.  

Skolskjutsverksamhetens ekonomi är försvarbar om man endast ser till den faktiska kostnaden för de olika 

färdsätten och inte väger in den negativa miljöpåverkan som fordonens höga ålder och låga miljöklass 

bidrar till. Kommunen bör fastställa sin ambition för miljö och trafiksäkerhet för att därefter utvärdera 

kostnaderna som ambitionens möjliga alternativ genererar. Sträva efter en gemensam bild över vad som 

är en försvarbar kostnadsnivå för skolskjutsen och som samtidigt uppfyller vad kommunen anser vara en 

rimlig nivå för miljö och trafiksäkerhet. Desto högre ambition kommunen har för miljö och trafiksäkerhet, 

desto mer kommer kostnaderna att öka. Dock finns det även mindre miljöåtgärder som kan vidtas utan 

större kostnadspåslag.  

Ett urval av rapportens identifierade förbättringsmöjligheter för skolskjutsverksamhetens miljöpåverkan 

är fordonens ålder och skick, tillämpning av avståndsregleringen mellan hem och hållplats samt nyttjandet 

av linjetrafiken.  

Det finns en hög medvetenhet kring trafiksäkerheten i kommunen. Dock finns trafiksäkerhetsmodell och 

rutiner inte dokumenterade. Optiplans rekommendation är att upprätta ett dokument för detta som 

sedan uppdateras löpande allt eftersom trafiksituationen i kommunen förändras. En 

trafiksäkerhetsmodell bidrar till ökad likställdhet och objektivitet i trafiksäkerhetsbedömningen. Initialt 

kräver detta resurser, efter implementeringen är kostnaden för att upprätthålla trafiksäkerhetsmodellen 

dock mycket låg.   

Eftersom de nuvarande miljökraven är mycket lägre än de som Optiplan uppfattat kommer gälla vid nästa 

upphandling är det väldigt svårt att jämföra nuläge med framtid. Optiplan har stor erfarenhet av 

kapacitetsoptimerade underlag för skolskjutstrafik där en sänkning av den totala kostnaden brukar 

föreligga med ca 20-25%. Båstads kommun har en väldigt hög nyttjandegrad varpå Optiplan uppskattar 

en lägre besparingspotential på ca 10%. Jämförelsen är beräknad utifrån  en estimerad kostnaden för 

fordon med senaste miljöklassning.   
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4 Optiplan AB 

4.1 Företaget 

Optiplan AB grundades 2005. Vi är specialister på att utforma, optimera, upphandla och implementera 

service- och logistiklösningar. För det ändamålet har vi utvecklat systemet Optimized Operations™ ett 

optimeringsverktyg baserat på avancerad forskning.  

Optimized Operations™ tillämpar vi på ett flertal olika verksamheter bl.a. elevresor. Med stöd av 

Optimized Operations™ och systemet Optiplan Elevresor™ effektiviserar vi kommuners elevresor och 

reducerar kostnaden med 20-25%. 

4.2 Affärsidé 

Optiplans affärsidé är att kostnadseffektivisera service- och logistiklösningar såsom elevresor. Det 

åstadkommer vi genom att erbjuda optimeringsmjukvaran Optimized Operations™, e-tjänsten Optiplan 

Elevresor™ samt konsulttjänster för att implementera dessa system och stödja förändringsprocessen.  

4.3 Den totala kostnaden för elevresor i Sverige 

Den totala kostnaden för skolskjuts i Sveriges kommuner beräknades 2010 uppgå till ca 4,7 miljarder1. 

Behovet av elevresor ökar och därmed kostnaden. Det är i huvudsak tre faktorer bakom ökningen:  

• Elevens ökade rörlighet och individuella val av skolor  

• Kommunens ansvar för att sörja för kostnadsfri skolskjuts från två adresser om vårdnadshavarna 

bor på skilda adresser 

• Förändringar i skolans organisation samt nedläggning av skolor  

                                                           
1 Enligt SKL 
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4.4 Så här kostnads effektiviserar vi skolskjuts 

Optiplan tillämpar nedanstående metodik i fyra huvudmoment för uppdrag att effektivisera 

skolskjutsverksamheten.

 

Figur 1. Illustration över de olika huvudmomenten för som Optiplan använder för att effektivisera skolskjutsverksamheten 

4.4.1 Förstudie 

Förstudien omfattar analys av; 

• Organisation och planeringsprocess 

• Skolskjutsreglemente/servicenivå 

• Kostnader 

Baserat på analysen estimerar vi besparingspotentialen samt identifierar de aktiviteter som behöver 

genomföras för att realisera potentialen och för att förbättra skolskjutsverksamhetens planeringsarbete. 

4.4.2 Optimering 

En modell upprättas över respektive skolområde omfattande elever, adresser, vägar, skolor, skolornas 

start- och sluttider, rutter, hållplatser och fordon. Vägar och hållplatser säkerhets kvalificeras. Modellen 

implementeras i Optimized Operations™. Baserat på modellen och skolskjutsreglementets servicenivå 

optimerar Optimized Operations™ fordonskapaciteten.   

 Resultatet av optimeringen ger en fullständig planering omfattande: 

• Rutter (tider, hållplatser, elever) 

• Fordon (rutter, kostnader) 

• Skolor (rutter, väntetider)  

Förstudie

Skolskjutsreglemente

Planeringsprocess

Kostnadsnivå

Baserat på 
ovanstående, estimera 
besparings-potentialen

Optimering

Insamling av grunddata 

Trafiksäkerhetsmodell 

Uppbyggnad databas 
Optiplan Elevresor  

Skolskjutsmodell 

Kapacitetsoptimering

Upphandling

Paketering

Anbudsförfarande 

Skallkrav  

Avtalsförslag 

Annonsering 

Anbudstid 

Utvärdering 

Tilldelning            

Avtalsskrivning     

Implementering

Entreprenörsmöten 

Provkörning av rutter 

Justeringar    

Information alla 
parter 

Skolskjutsbeslut 

Driftsättning
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Dessutom erhålls en rapport som omfattar en specifikation över kommunens totala besparing. 

Optimeringsresultatet/planeringen överförs till e-tjänsten Optiplan Elevresor som är ett webbaserat 

system för planering och administration av den dagliga skolskjutsverksamheten. Systemet är dessutom 

ett praktiskt informations- och beslutsstöd för skolpersonal, föräldrar, elever och entreprenörer. 

4.4.2.1 Simulering 

I vissa fall rekommenderar vi våra kunder att genomföra en simulering innan eller i samband med att man 

genomför optimeringen. Det gör man av två skäl, dels för att precisera styrande parametrar d.v.s. 

servicenivån och dels för att ytterligare kvalificera besparingspotentialen.  

4.4.3 Upphandling 

De kommuner som står inför en upphandling går in i upphandlings fasen parallellt med optimerings- och 

implementeringsfasen. Inom ramen för denna aktivitet upprättas ett upphandlingsunderlag med 

paketering och prismodell. Optiplan stödjer även utvärderingen av anbuden. 

4.4.4 Implementering 

I denna fas implementeras den optimerade planeringen samt eventuella förändringar i 

planeringsprocessen och organisationen.  

De viktigaste momenten i implementeringen är: 

• Slutjustering av den optimerade planeringen 

• Implementering av förändringar i organisationen 

• Implementering av rutiner och ansvar för skola, skolskjutsplanerare, entreprenör, 

vårdnadshavare och elever 

• Information till politiker, skolor, transportörer, elever och föräldrar 

• Övertagande av data i e-tjänsten Optiplan Elevresor 

4.5 Kunder och samarbetspartner 

Ett urval av Optiplans kunder; Norrköpings kommun, Linköpings kommun, Jönköpings kommun, Gotlands 

kommun, Norrtälje kommun, Stockholm Stad, Färgelanda kommun, Heby kommun, Tanums kommun, 

Hässleholms kommun, Kristianstads kommun, Melleruds kommun, Gävle kommun, Karlstad kommun, 

Trollhättan stad, Vetlanda kommun, Eksjö kommun, Uppvidinge kommun, Kramfors kommun, Nyköpings 

kommun, Bengtsfors kommun, Flens kommun, Vänersborgs kommun, Nässjö kommun, Enköpings 

kommun, Västerås stad, Lerums kommun, Vallentuna kommun, Håbo kommun, Skövde kommun, 

Kristinehamns kommun, Tranemo kommun och Tjörns kommun. 

Hösten 2010 ingick Optiplan ett samarbetsavtal med Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB. Genom detta 

avtal kommer Optiplan i åtnjutande av Tietos resurser för marknadsföring, drift och support.  
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5 Lagstiftning gällande skolskjuts 
Enligt rättslig prövning av lagstiftningen har hemkommunen i princip ett fullständigt kostnadsansvar för 

eleverna i grundskolan. Eleverna eller deras vårdnadshavare skall inte vara skyldiga att betala för 

utbildning som de genom skolplikten är skyldiga att genomgå. Eftersom skolskjutsning är en konsekvens 

av skolgången är huvudmannen skyldig att anordna skolskjuts utan extra kostnad.  

Enligt rättslig prövning gäller detta också elever med delad vårdnad och två hemadresser, med undantag 

för adresser lokaliserade i olika kommuner.  

Enligt 10 kap. 32 § skollagen (2010:800) har elever i grundskola med offentlig huvudman rätt till 
kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens bostad till den plats där utbildningen bedrivs 
och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till:  

• färdvägens längd 

• trafikförhållandena 

• funktionshinder hos en elev  

• eller någon annan särskild omständighet 

I och med skollagen (SFS 2010:800), gällande från och med 1 juli 2011, är skolskjuts en rättighet och 

kommunens beslut kan överklagas genom förvaltningsbesvär. Tidigare kunde ett beslut om skolskjuts 

endast överklagas genom laglighetsprövning. Det krävs ett myndighetsbeslut för berättigande av 

skolskjuts och även en rutin hos kommunen för att hantera överklaganden. 

Det står även i lagen att denna rätt dock inte gäller elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den 

där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola. I de fall då 

det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen dock även anordna 

skolskjuts i dessa fall. Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas. När man bedömer att 

sådan skolskjuts leder till extra kostnader eller organisatoriska svårigheter för kommunen ska man utgå 

från de åtaganden kommunen haft om eleven gått i den skola kommunen hänvisat till. I dessa fall går det 

endast att överklaga besluten genom laglighetsprövning, inte genom förvaltningsbesvär. 
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6 Nuvarande skolskjuts i Båstads kommun 
Båstads kommun har en yta av 217,75 km2. Kommunen har cirka 14 650 invånare, det finns sju tätorter 

varav Båstad är centralort.  

Kommunen erbjuder sina invånare skolgång i sex kommunala grundskolor. Det finns en fristående 

grundskola.  

6.1 Antalet elever och färdsätt 

Läsåret 2016-2017 hade Båstads kommun 1,374 grundskoleelever, varav 641 elever var 

skolskjutsberättigade. Prioriteringsordning gällande tilldelning av färdsätt var enligt följande; bussar i 

egen regi, upphandlad skolskjuts med Bergkvarabuss, linjetrafik och upphandlad skolskjuts i form av taxi. 

De skolskjutsberättigade elevernas fördelning mellan de tillgängliga färdsätten var: 

Skolbuss i egen regi:    409 elever 

Upphandlad skolskjuts med Bergkvarabuss: 72 elever 

Linjetrafik:     157 elever 

Upphandlad skolskjuts med taxi:  3 elever 

 

Figur 2: Skolskjutsberättigade elever fördelade på färdsätt. 

409

157

72

3

Elever per färdsätt

Bussar i egen regi Linjetrafik Upphandlad skolskjuts Bergkvara Upphandlad skolskjuts taxi
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6.2 Planering och rutter 

I Båstads kommun utgår planeringen och dess rutter från stomslingor som justeras inför varje nytt läsår 

utifrån ett fåtal tillkommande eller frånfallande elever. I Båstads kommun, liksom många andra 

kommuner i Sverige, baseras alltså planeringen på tidigare år och det var länge sedan ett nytt grepp togs 

för att effektivisera planeringen.  

En fördel med att endast ett fåtal justeringar görs i skolskjutsen är dock att kommuninvånarna ofta 

känner en trygghet i att skolskjutsen är stabil, vilket också påtalades under intervjutillfället.  

De fem kommunanställda chaufförerna är tillsammans med den administrativa chefen ansvariga för 

ruttplaneringen och baserar rutterna på loopar runt skolorna där grundidén är att eleverna ska ta sig ner 

till den större loopen på egen hand och att så få avstickare som möjligt ska göras för att hämta upp elever 

på andra platser. 

Den totala res- och väntetiden för eleverna i kommunen är relativt låg jämfört med andra kommuner 

vilket tyder på att rutterna har få avstickare från den större loopen. Enligt skolexperten är det dessutom 

endast ett fåtal elever som behöver gå en längre sträcka till sin tilldelade hållplats.  

6.2.1 Hållplatser 

I kommunen finns både uppmärkta skolskjutshållplatser och allmänt vedertagna uppsamlingsplatser, som 

till exempel ’vid den röda brevlådan efter korsningen’. Under intervjutillfället framkom också att bussarna 

troligen stannar på andra platser för att hämta upp elever än vad som finns angivet bland 

skolskjutshållplatserna. Även detta är en situation som troligen uppstått ur gammal hävd och som är svår 

att ta kontroll över utan att ta ett nytt helhetsgrepp om skolskjutsen. 

6.3 Övriga elevrelaterade resor 

När bussarna i egen regi inte kör skolskjutsrutterna utför dessa fordon s.k. lokalskjutsar d.v.s. slöjdturer, 

hemkunskapsturer, simturer och utflykter. Resor till slöjd, hemkunskap och badhus är schemalagda 

medan utflykter görs i mån av utrymme. Bokning av utflykter, som inte är schemalagda, är tidskrävande 

och utförs av skolskjutssammordnaren samt en skoladministratör som ansvarar för ett område vardera. 

Hantering av utflykter sker under hela läsåret, dessa resor kan även utföras på lovdagar och omfattar 

förskolan, F-klass, fritids och grundskola. Flexibiliteten för bokning av utflyktsresor är ganska stor i 

kommunen då resorna kan köras med kommunens egna fordon. Dessutom används de egna bussarna för 

resor i den obligatoriska undervisningen för Montessoriskolan. 
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6.4 Båstads kommuns service 

Båstads kommun har, enligt reglementet, en ganska vanlig nivå på service för skolskjutsen jämfört med 

andra svenska kommuner. Dock framkommer det under intervjutillfället att Båstads kommun erbjuder 

högre service i verkligheten än vad som är reglerat i reglementet, vilket går att läsa mer om i kapitel 8. 

Även om skolbussarna som idag körs i egen regi är slitna, och komforten troligen lägre än i nya bussar, 

upplever skolskjutsorganisationen att invånarna betraktar de egna bussarna som en utökad service 

jämfört med upphandlad skolskjuts samt att invånarna känner större trygghet med de egna chaufförerna.  

6.5 Väntetid och anslutningstid 

Väntetider förekommer endast i undantagsfall. Ingen elev har väntetid på eftermiddagen och endast ett 

fåtal högstadieelever har väntetid på morgonen, i de fallen är väntetiden max 30 minuter. 

10 minuters anslutningstid/marginaltid tillämpas på både morgonen och eftermiddagen. 

6.6 Avståndsmätning 

Avståndsmätning från hem till skola som ligger till grund för skolskjutsberättigande av elever har baserats 
på kartsystemet hitta.se. Om tveksamheter uppstår mäts avståndet med hjälp av ett GIS-verktyg. 

6.7 Samarbete gällande skolskjuts 

I stort beskrivs samarbetet mellan skolorna, skolskjutsenheten och övriga intressenter som bra. 

Rektorerna anser att skolskjutsen har för stort inflytande, vilket är en vanligt förekommande åsikt bland 

Sveriges kommuners skolor.  

6.8 Fordon 

Skolskjutsen bedrivs främst av åtta skolbussar, fem som körs i egen regi samt tre som körs av 

Bergkvarabuss. Linjetrafik med Skånetrafiken nyttjas på två linjer och upphandlad taxi nyttjas endast i 

undantagsfall.  

De fem bussarna som körs i egen regi har miljöklass Euro III. Kommunen känner inte till miljöklassen på 

bussarna som körs av Bergkvarabuss. Avtalet reglerar bara att vid nyanskaffning ska bussarna hålla 

miljöklass V.  

6.9 Trafikfarliga vägar 

Dokumenterat finns fem trafikfarliga vägar i Båstads kommun. Dessa är Margretetorpsvägen, 

Ranapsvägen, Tors väg, Utskiftesvägen, Tarravägen och Vistorpsvägen. Det är inte dokumenterat om 
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vägarna anses farliga för elever i samtliga årskurser eller om det endast gäller de yngre eleverna. Det är 

heller inte angett om det finns särskilda avsnitt på vägarna där det till exempel är tillåtet att korsa vägen. 

Det saknas även information om på vilka grunder vägen bedömts trafikfarlig. 

Fördelaktigt är att bifoga en beskrivning till varje beslut om trafikfarlig väg som tydliggör vad som är 

trafikfarligt, i vissa fall kan det till exempel vara säkert att gå längs med vägen men inte att korsa den 

medan det i andra fall varken är tillåtet att gå längs med vägen eller att korsa den. 
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7 Förvaltningsorganisation 
Skolskjutsen är organiserad under verksamhetsområdet ’Barn och skola’. Följande personer är delaktiga i 

skolskjutsarbetet: 

• Sara Damber, skolchef  

• Margaretha Ekelund-Svensson, Administrativ chef 

• Henrik Wagersten, utredare/skolexpert 

• Carina Eriksson, skolskjutssamordnare, ca 15% av tjänst 

• 5 busschaufförer,  Per-Arne Friberg 

Tommy Berggren 

Inge Bååth 

Per Nilsson 

Tony Holmgren 

Som skolchef är Sara Damber ytterst ansvarig för skolskjutsen men arbetet sköts av Margaretha Ekelund-

Svensson, Carina Eriksson, Henrik Wagersten och de fem busschaufförerna. Kommunen uppskattar att 

skolskjutsen är en 50%-tjänst fördelad på administrativ chef, skolskjutssamordnare och skolexpert. 

Samtliga fem busschaufförer arbetar heltid med skolskjutsen.  Utöver ovan namngivna personer är även 

skolornas rektorer delaktiga i skolskjutsprocessen, exempelvis genom att anpassa schemaläggningen till 

skolskjutsen. 

Den administrativa chefen är ansvarig för verkställighet av skolskjutsen och skolexperten utövar 

myndighetsbesluten.  

Skolexperten ansvarar framförallt för trafiksäkerhetsbedömningar och beslut om skolskjuts på grund av 

funktionsnedsättning eller andra särskilda skäl.  

Skolskjutssamordnaren hanterar den löpande verksamheten med passagerarlistor, extraresor, 

elevuppflyttning och kommunikation med chaufförerna. 

Chaufförerna ansvarar för bussarnas rutter och körscheman samt tilldelar hållplatser till eleverna. Utöver 

att också köra bussarna sköter de även bussarnas underhåll och rengöring. Viss del av busschaufförernas 

tjänst används till extraresurser på skolorna, till exempel som vaktmästare, extraresurs på 

badundervisningen och att finnas närvarande på raster. 

Nedan beskrivs den befintliga planeringsprocessen. 

7.1 Planeringsprocessen 

Optiplan definierar planeringsprocessen som det årligen återkommande arbetet att planera skolskjutsen 

och i samband med det säkerställa att skolskjutsen är säker, kvalitativ och kostnadseffektiv. 
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Planeringsprocessen består av ett antal tidsatta uppgifter, vilka är tilldelade roller och ansvar. Båstads 

kommun har följande aktiviteter i sin planeringsprocess: 

Mars -  Skolskjutssamordnaren undersöker om förändringar skett i skolornas ramtider2 inför kommande 

läsår.  

April – Listor över de kommande förskoleklasseleverna erhålls från skoadministratörerna och eleverna i 

årskurs F-8 flyttas upp en årskurs. Avstånd mellan hem och skola mäts upp för förskoleklasseleverna samt 

de elever som byter stadium och därmed faller under en ny avståndsreglering. Avståndsmätningen sker 

manuellt med hjälp av hitta.se. 

Maj – Skolskjutssamordnaren tilldelar färdsätt till de elever som enligt kriteriet avstånd mellan hem och 

skola är berättigade till skolskjuts. Prioriteringsordningen i Båstads kommun lyder enligt följande: 

1:a hand: Skolbussar i egen regi 

2:a hand: Upphandlad skolskjuts via Bergkvarabuss 

3:e hand: Linjetrafik 

4:e hand: Taxi 

Maj/Juni – Kommunens egna chaufförer justerar befintliga rutter för att passa det nya elevunderlaget 

som de erhållit från skolskjutssamordnaren. Normalt sett krävs inga större förändringar i rutterna. De 

egna chaufförerna ansvarar både för rutterna som körs av kommunens egna bussar samt för rutterna som 

den externa entreprenören kör. Den administrativa chefen och skolskjutssamordnaren har möten med 

chaufförerna för att stämma av detta. Den externa entreprenören, i dagsläget Bergkvarabuss, erhåller 

sina rutter under den här perioden och normalt sett sker ingen ytterligare kommunikation med dem 

förrän vid skolstart.  

Juni-September – Skolexperten fattar beslut på de ansökningar om skolskjuts som inkommer inför 

kommande läsår. Elever med funktionsnedsättning, trafikfarlig väg till skolan eller andra särskilda 

omständigheter ansöker om skolskjuts. De elever som är berättigade till skolskjuts p.g.a. avstånd behöver 

inte ansöka.  Skolexperten uppskattar antalet ansökningar till ca 50st/år varav ca 70% av dem bifalles.  

Augusti – Skolskjutssamordnaren uppdaterar passagerarlistorna efter eventuella förändringar som 

uppstått under sommaren och lämnar över dem till de egna chaufförerna samt Bergkvarabuss. 

Skolskjutssamordnaren noterar varje elevs skolskjutsstatus i elevregistret Procapita. Även de elever som 

har oförändrade skolskjutsförhållanden måste hanteras varje år då skolskjutsnoteringar inte följer med i 

Procapita när eleverna flyttas upp en årskurs. En notering måste alltså årligen göras på varje enskild elev 

                                                           
2 Skolans start- och sluttider för respektive årskurs 
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i kommunens grundskolor. Skolskjutssamordnaren förklarar under intervjutillfället att detta är den del i 

processen där tidsplanen är knapp och stress upplevs.  

Löpande – Skolexperten hanterar de ansökningar som inkommer under läsårets gång. 

Skolskjutssammordnaren uppdaterar passagerarlistor med elever som tillkommer alternativt faller bort 

under läsårets gång. Skolskjutssamordnaren och den administrativa chefen har möten med kommunens 

egna chaufförer vid minst 7 tillfällen per år där bland annat likabehandlingsplan, korrigeringar i tidtabeller 

och situationen i bussarna avhandlas. Skolskjutssamordnaren hanterar beställningar av utflykter, så som 

orienteringsdagar och lägerutflykter löpande. Schemalagda extraturer, så som slöjd- och badresor 

hanteras en gång på våren och en gång på hösten.   

7.2 Analys 

Båstads kommun har en välfungerande planeringsprocess som till största del håller tidplanen och har 

tydliga ansvarsområden och rollfördelning. Dock finns planeringsprocessen inte nertecknad i sin helhet 

vilket kan försvåra situationen vid eventuella bortfall av nyckelpersoner.  

Under intervjutillfället framkom att skolskjutssamordnaren behöver få elevunderlaget från skolorna 

senast i april för att hinna med skolskjutsplaneringen. Samarbetet kring detta har fungerat bra med 

skolorna vilket är viktigt för att planeringen ska bli klar i tid samt för att skolskjutssamordnaren ska ha en 

hållbar arbetssituation.  

Skolskjutssamordnaren mäter idag upp elevernas avstånd till skola med hjälp av hitta.se. Detta är ett bra 

tillvägagångssätt då det möter kravet om att alla elevers avstånd ska mätas med samma metod. Däremot 

är det en tidskrävande metod då alla elevers avstånd mäts var för sig. För att frigöra tid för 

skolskjutssamordnaren kan ett verksamhetssystem där skolskjutssamordnaren har möjlighet att mäta 

samtliga elevers avstånd samtidigt vara aktuellt.  

Idag prioriteras kommunens egna skolbussar som främsta färdsätt, vilket är bra då det är ett billigt 

alternativ för kommunen och en fast kostnad. Dock är de egna bussarna gamla och kommer att behöva 

bytas ut inom kort. Enligt information som Optiplan tog del av under intervjutillfället är det i dagsläget 

inte beslutat om kommunen ska köpa in nya bussar att köra i egen regi eller upphandla ytterligare 

kapacitet från en extern entreprenör. Oavsett alternativen är en kostnadsökning för skolbussarna 

förväntad. 

 Linjetrafik är i majoriteten av fallen det kostnadseffektivaste färdsättet och många kommuner tilldelar 

därför årskurs 7-9 linjetrafik i första hand. Skolexperten menar dock att linjetrafiken är begränsad i Båstads 

Kommun och att linjetrafiken redan idag nyttjas till sin fulla potential. Optiplan rekommenderar ändå att 

en ny granskning av förutsättningarna för att använda linjetrafiken genomförs innan ny fordonskapacitet 

upphandlas då utgångspunkten ser annorlunda ut när hänsyn inte behöver tas till de egna bussarna. Till 
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exempel kan en granskning genomföras kring möjligheten att i viss mån nyttja linjetrafiken till Förslövs 

skola (7-9) givet att ramtiderna justeras något. Det kan också vara fördelaktigt att utvärdera att i större 

utsträckning använda skolbussarna som matningstrafik ut till linjetrafiken på de platser Skånetrafiken inte 

trafikerar. I kommuner som nyttjar matningstrafik är det vanligt att skolbussen först hämtar 

högstadieelever som matas ut till en linjetrafikhållplats och sedan kör ett varv till för att hämta de yngre 

eleverna som körs hela vägen till sin skola. 

Ruttplaneringen görs idag av kommunens fem busschaufförer. Chaufförerna ansvarar även för 

tilldelningen av hållplatser. De återkopplar detta till skolskjutssamordnaren med en linjekarta med 

utmärkta hållplatser. Dock återkopplas inte vilka elever som går på bussen på respektive hållplats. 

Optiplan ser en risk i detta då ingen inom organisationen har kunskap om den fullständiga planeringen. 

Optiplan ser även en problematik i att skolexperten är den person i organisationen som har kunskap om 

vilka vägar som är trafikfarliga medan andra personer ansvarar för att tilldela hållplatser som eleverna ska 

gå till. Om chaufförerna erhåller en tydlig förteckning över trafikfarliga vägar och avsnitt elimineras 

problemet, dock finns ingen rutin för det i dagsläget då endast ett fåtal vägar finns nertecknade som 

trafikfarliga medan skolexperten under intervjuerna hävdade att det finns en mängd trafikfarliga avsnitt i 

kommunen.  

Beslut om skolskjuts p.g.a. funktionsnedsättning, trafiksäkerhet eller annan särskild omständighet får i 

Båstads kommun fattas av skolexperten och den administrativa chefen. Till största del sköts uppgiften av 

skolexperten. Optiplans erfarenhet är att det är mycket fördelaktigt att hålla ner antalet beslutsfattare så 

mycket som möjligt då bedömningen blir mer likställd då. Skolexperten berättade under intervjutillfället 

att bedömningen sker utifrån ett antal kontrollkriterier. Vid trafiksäkerhetsbedömningar är några av dessa 

kontrollkriterier vägens hastighet, vägens bredd, sikten och elevens ålder. Okulärbesiktningar görs vid 

behov. Optiplans uppfattning är att skolexperten gör en fullgod utvärdering av situationen vid 

bedömningen. Dock saknas en dokumentation av tillvägagångssättet vid bedömning innehållande bland 

annat kontrollkriterierna. Det saknas även en sammanställning över tidigare beslut samt en fullständig 

trafiksäkerhetsmodell. Detta skulle till exempel kunna visualiseras i en kartbild där trafikfarliga vägavsnitt 

markeras. Detta för att underlätta arbetet men också för att all kunskap inte ska försvinna om 

skolexperten lämnar organisationen.   

I dag hanteras skolskjutsuppgifterna i elevregistret Procapita. En fördel med det är att alla elevuppgifter 

finns samlade på ett ställe. Skolskjutssamordnaren, som ansvarar för att uppdatera skolskjutsuppgifterna 

i registret, berättar dock att uppgifter som registrerats försvinner när eleven flyttas upp en årskurs. Detta 

betyder att skolskjutssamordnaren varje år måste registrera skolskjutsstatusen på samtliga 

grundskoleelever i kommunen, även de som inte är skolskjutsberättigade. Läsåret 2016/2017 var det 

totalt 1,374 elever. Detta är en tidskrävande uppgift, vilket innebär att det är en ganska dyr lösning för 

kommunen. Ett enklare verksamhetssystem som är anpassat för skolskjutsverksamheten är enligt 
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Optiplans erfarenhet en god investering då det frigör resurser samt skapar en bättre arbetssituation för 

skolskjutssamordnaren. 

Tidtabeller och ruttinformation kommuniceras idag via lokaltidningen, kommunens webbplats och på 

lärplattformen Unikum. Ett informationsbrev skickas hem till de elever som tidigare varit 

skolskjutsberättigade men inte längre är det, t.ex. på grund av avståndsregleringen. Den allmänna 

uppfattningen under intervjutillfällena är att detta fungerar bra. Eftersom rutterna varit relativt statiska 

över åren har kommuninvånarna förmodligen lärt sig var skolbussen går. Om kommunen vid något tillfälle 

bestämmer sig för att göra större förändringar i rutterna kan informationsflödet behöva utökas till att 

innefatta skolskjutsbrev som skickas hem till eleverna.  

Skolskjutssamordnaren upplever att arbetet med utflyktsresor är tidskrävande och att hon arbetar med 

skolskjutsen nästan varje dag. Detta får Optiplan att reflektera över om skolskjutssamordnarens arbete 

kanske kräver mer än 15% av en tjänst.  

I planeringsprocessen saknas aktivitet som kan avgöra och mäta servicen som kommunen erhåller för den 

betalda skolskjutskostnaden. Nyckeltal kan exempelvis vara kostnad per fordon, genomsnittlig restid och 

väntetid för eleverna. Ett tillvägagångssätt kan också vara enkätfrågor till de skolskjutsberättigade 

eleverna. 

7.3 Rekommendation 

Optiplan har två rekommendationer till Båstads kommun för att åstadkomma ytterligare förbättringar i 

planeringsprocessen. 

1. Optiplans erfarenhet säger att tydlig och utförlig dokumentation underlättar skolskjutsarbetet 

- En väldokumenterad trafiksäkerhetsmodell leder till en mer likställd och rättssäker bedömning av 

trafiksäkerheten.  

- Båstads kommun har en planeringsprocess och tidplan som enligt skolskjutsorganisationen håller. Denna 

bör nedtecknas så att samtliga aktiviteter kan tilldelas en ansvarig och ett datum för ökad trygghet och 

tydlighet i arbetet. 

- Arbetsrutiner bör dokumenteras för att minska kunskapsförlusten om nuvarande personer inom 

skolskjutsverksamheten lämnar organisationen. Det kan till exempel vara rutiner för bedömning om 

skolskjuts på grund av trafiksäkerhet eller annan särskild omständighet. 

- Att all skolskjutsinformation finns tillgänglig hos skolskjutssamordnaren ökar tryggheten i skolskjutsen. 

Skolskjutssamordnaren bör ha tillgång till elevernas tilldelade hållplats. 
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2. Ett verksamhetssystem frigör resurser 

För att frigöra tid samt skapa en bättre arbetssituation för skolskjutssamordaren rekommenderar 

Optiplan att Båstads kommun investerar i ett verksamhetssystem för skolskjutsen. Grundkravet för 

verksamhetssystemet bör vara att skolskjutssamordnaren kan välja vilken elevinformation som ska följa 

med eleven när årskursskifte sker.  

Utöver det kan en funktion för att mäta avstånd mellan hem och skola samt mellan hem och hållplats vara 

användbar för att frigöra ytterligare tid för skolskjutssamordnaren.  

  



 
Dokumentnamn Projekt Utfärdare Utfärdat datum Dokumentnummer Sida 

Rapport avseende Förstudie 
Båstads kommun 

Förstudie Isabelle Rosberg 2017-11-15 1.3 
 

 
 

 
• Optiplan AB • Norrköping Science Park • 601 86 Norrköping • 

 
 

23 

8 Skolskjutsreglemente 
Skolskjutsreglementet är ett övergripande styrdokument för skolskjutsorganisationen. Det innehåller 

riktlinjer och servicenivåer för skolskjutsen. Båstads kommuns skolskjutsreglemente är antaget av 

Bildningsnämnden den 19 maj 2009. Den senaste revideringen gjordes av Välfärdsutskottet den 27 

september 2011. Till reglementet hör även två bilagor ’Riktlinjer vid skolskjutsplanering’ och ’Riktlinjer för 

särskild skolskjuts’. 

Gällande skolskjutsreglemente efterföljs inte fullt ut och under intervjutillfällena uttrycktes ett stort 

behov av att granska, utvärdera och revidera skolskjutsreglementet.  

8.1 Analys 

Reglementet reglerar rätten till skolskjuts och den servicenivå3 som kommunen fastställt. Optiplan anser 

att det finns utvecklingspotential i Båstads kommuns skolskjutsreglemente för att förbättra skolskjutsens 

effektivitet.  

Resor för gymnasieelever inkluderas idag i skolskjutsreglementet. Optiplan rekommenderar starkt att lyfta 

ut detta ur skolskjutsreglementet då gymnasieeleverna inte omfattas av samma lagar och regler som 

grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Eftersom Båstads kommun erbjuder elevresor för 

gymnasieleverna bör dock ett separat dokument upprättas för att reglera gymnasieresor.  

8.1.1 Inledning 

Reglementet inleds med fyra paragrafer som avhandlar skolskjutsens innebörd och mål. Dessa paragrafer 

fyller en tydlig funktion i reglementet och tydliggör vad som avses med begreppet skolskjuts. Möjligen bör 

det här framgå att Båstads kommuns skolskjuts för elever i förskoleklass är en utökad service från 

kommunens sida och ingenting som elevgruppen enligt lag har rätt att kräva.  

I reglementets paragraf 4 beskrivs de gångavstånd mellan hem och skola som krävs för att bli berättigad 

till skolskjuts i respektive årskurs. Dessa är 2 km för åk F-3, 3 km för åk 4-6 och 4 km för åk 7-9. Samma 

avstånd gäller även mellan hemmet och tilldelad hållplats för de elever som är skolskjutsberättigade. 

Enligt Optiplans erfarenhet är den avståndsreglering som Båstads kommun använder sig av i enlighet med 

många andra kommuner i Sverige. Under intervjuerna framgick dock att avstånden mellan hem och 

hållplats sällan nyttjas i praktiken, framförallt i årskurs 4-6 och 7-9.  

Regleringen och tillämpningen av färdvägen mellan hem och hållplats är mycket viktig för kostnadsnivån 

eftersom den påverkar fordonens rutter. I de fall eleverna nyttjar avståndsregleringen för att ta sig till 

uppsamlingsplatser utmed större vägar kan bussens körkilometer ofta reduceras. I figur 3 illustreras ett 

                                                           
3 De parametrar såsom avstånd, väntetider och restider som styr skolskjutsens kostnadseffektivitet, d.v.s. dess 

kostnad och kvalitet 
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exempel där eleverna vid hållplats 105 skulle kunna ta sig ner till den större vägen själva och bli hämtade 

i korsningen mellan hållplats 104 och 106, detta självklart förutsatt att vägen bedöms trafiksäker och att 

eleverna inte har några särskilda behov. Avståndet mellan hållplats 105 och korsningen till den större 

vägen är ca 900 meter, vilket innebär att det är ett tillåtet gångavstånd för samtliga årskurser.  

 

Figur 3. Avståndsreglering 

Det finns även vissa fördelar med en mer generös reglering av färdvägen mellan hem och hållplats, d.v.s. 

att eleven endast behöver gå en kortare sträcka. Exempelvis minskar ofta diskussioner om trafiksäkerhet 

då många elever åker skolskjuts med hållplatser i nära anslutning till hemmet. Det framkom under 

intervjutillfället att de allra flesta eleverna i Båstads kommun endast har korta gångavstånd till sina 

hållplatser just på grund av trafiksäkerhetsregleringar. 

Vid revision av reglementet kan diskussion med fördel föras kring om avståndsregleringen i reglementet 

ska justeras för att bättre spegla verkligheten i kommunen.   

8.1.2  Ansvarsfördelning och informationsdelning 

I paragraf 5, 6, 7 och 11 behandlas ansvarsfördelningen mellan vårdnadshavare, kommun och entreprenör 

samt hur informationsdelningen går till. Dessa paragrafer fyller en tydlig funktion i reglementet men är i 

behov av revidering då det under intervjuerna framkom att flera rutiner förändrats.  

Exempelvis anges det i paragraf 6 att ”Tidtabellerna (…) meddelas skriftligen till berörda målsmän” och 

att ”Information om anvisad skolskjutshållplats lämnas senast vid läsårets början av rektor eller den rektor 
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utser”. Enligt de uppgifter Optiplan tog del av under intervjutillfället skickas ingen skriftlig information till 

vårdnadshavare, tidtabeller återfinns istället på kommunens webbplats samt i lokaltidningen. Information 

angående tilldelad hållplats finns inte att tillgå utan detta hanteras utifrån erfarenhet, det vill säga att 

eleverna går till samma hållplats som de, alternativt deras äldre syskon eller grannar, haft tidigare.  

Optiplans rekommendation är att dessa kapitel i reglementet revideras för att spegla verkligheten, oavsett 

hur kommunen väljer att hantera informationsdelning och ansvarsfördelning.  

8.1.3  Ansökan och bedömning 

Under paragraf 8 återfinns instruktioner för ansökan om skolskjuts. Det bör tydliggöras om samtliga elever 

som önskar skolskjuts ska ansöka hos kommunen eller om det bara gäller elever med särskilda skäl. Under 

intervjutillfället framgick att kommunen berättigar samtliga elever som har rätt till skolskjuts enligt 

kriteriet avstånd utan att eleverna behöver ansöka. De elever som önskar skolskjuts på grund av 

trafiksituationen, funktionsnedsättning eller andra särskilda omständigheter behöver dock ansöka hos 

kommunen första året de önskar skolskjuts. Om förhållandena som ligger till grund för beslutet inte 

förändras löper beslutet kvar årsvis.   

Under paragraf 2 i ’Riktlinjer vid skolskjutsplanering’ behandlas sammanhållna bostadsområden, i vilka 

det anges att elever behandlas lika oavsett individens faktiska avstånd till skolan. Vid intervjutillfället 

framkom att Båstads kommun inte längre arbetar efter sammanhållna bostadsområden utan varje enskild 

elev bedöms individuellt. Detta är positivt då skollagen säger att varje elev ska hanteras individuellt, 

avsnittet bör dock revideras för att spegla verkligheten. Diskussion bör vid revideringstillfället även föras 

kring om tillvägagångssätt för avståndsmätningen ska redovisas i reglementet.   

8.1.4 Båstads kommuns skolskjutsreglemente saknar: 

• Information om väntetider och restider 

• Hänvisning till trafiksäkerhetsmodell 

• Information om förfarandet kring skolskjuts i mån av plats 

8.1.4.1  Restid och väntetid 

Reglementet reglerar i nuläget inte begreppen ’väntetid4’ och ’restid i fordon5’. Dessa begrepp kan, om 

de regleras, erbjuda kommunen goda möjligheter att styra mot en kostnadseffektiv skolskjutsplanering. 

Av Optiplan genomförda simulerings- och optimeringsuppdrag pekar entydigt i den riktningen.  

                                                           
4 Med ’väntetid´ avses tid som eleven väntar på att skolan ska börja på morgonen eller väntar på skolskjutsen efter 

skolans sluttid 

5 Med ’restid i fordon’ avses den tid eleven spenderar i fordonet 
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Servicenivån i Båstads kommun framgår av tabell 1 nedan. 

Båstads kommuns servicenivå  

Färdväg mellan hem och skola som berättigar skolskjuts 

F-klass >2 km 

Årskurs 1 till 3 >2 km 

Årskurs 4 till 6 >3 km 

Årskurs 7 till 9 >4 km 

Maximal färdväg mellan hem och hållplats  

F-klass 2 km 

Årskurs 1 till 3 2 km 

Årskurs 4 till 6 3 km 

Årskurs 7 till 9 4 km 

Maximal restid i fordon  

F-klass Anges ej 

Årskurs 1 till 3 Anges ej 

Årskurs 4 till 6 Anges ej 

Årskurs 7 till 9 Anges ej 

Maximal väntetid  

F-klass Skall planeras att bli så kort som möjligt för 
det samlade elevkollektivet 

Årskurs 1 till 3 Skall planeras att bli så kort som möjligt för 
det samlade elevkollektivet 

Årskurs 4 till 6 Skall planeras att bli så kort som möjligt för 
det samlade elevkollektivet 

Årskurs 7 till 9 Skall planeras att bli så kort som möjligt för 
det samlade elevkollektivet 

Minimal väntetid/Anslutningstid  

F-klass Bör ej understiga 10 min 

Årskurs 1 till 3 Bör ej understiga 10 min 

Årskurs 4 till 6 Bör ej understiga 10 min 

Årskurs 7 till 9 Bör ej understiga 10 min 

Tidsramar  

Tidigast hämtning vid hållplats Anges ej 

Senast avlämning vid hållplats Anges ej 

  Tabell 1. Servicenivån i Båstads kommun 

I reglementet saknas reglering av maximal restid mellan hem och skola samt maximal väntetid. Vid 

intervjutillfället framkom dock att planeringsriktlinjer för detta finns. Maximal restid i Båstads kommun är 

60 minuter/resa, i dagsläget är det dock endast ett fåtal elever som har en längre restid än 45 

minuter/resa. Planeringsriktlinjerna för maximal väntetid på skolan är 30 minuter. I dag tillämpas detta 

endast på ett fåtal platser, till exempel för några av högstadieeleverna i Förslöv som har ca 30 minuters 

väntetid på morgonen. Ingen elev har någon längre väntetid på eftermiddagen, skolbussen avgår alltid 10 

minuter efter skoldagens slut. 

Genom att reglera väntetiden och restiden i reglementet ges större utrymme för Båstads kommun att 

nyttja dessa parametrar i skolskjutsplaneringen. Vid högre nyttjande av väntetid kan bussarna ofta köra 
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fler vändor och genom att nyttja den fulla resetiden går det ofta att förlänga rutter och därigenom 

kostnadseffektivisera skolskjutsplaneringen. 60 minuter restid och 30 minuter väntetid är vanligt 

förekommande servicenivåer bland de kommuner Optiplan arbetat med.  

Reglering av avstånd, restider och väntetider är alltså avgörande för skolskjutsrutternas karaktär samt för 

antalet fordon som är nödvändiga för att täcka skolskjutsbehovet. När justeringar görs i någon del av 

servicenivån rekommenderar Optiplan att en simulering genomförs och används som konsekvensanalys 

samt underlag för beslut. 

8.1.4.2 Trafiksäkerhetsmodell 

Det är också fördelaktigt att i reglementet tydligt redogöra för kommunens trafiksäkerhetsmodell, 

alternativt att hänvisa till en separat trafiksäkerhetsmodell i de fall trafiksäkerhetsmodellen är omfattande 

eller om trafiksäkerhetsmodellen revideras ofta. Att redovisa trafiksäkerhetsmodellen ökar transparensen 

i skolskjutsbesluten och tydliggör för kommuninvånarna vilka vägavsnitt som, av kommunen, anses 

trafikfarliga.    

8.1.4.3 I mån av plats 

Vid intervjutillfället framkom att kommunen vid några tillfällen har tillåtit elever som bor utanför 

kommunen och elever som har valt en annan skola än den av kommunen anvisade skolan att åka med i 

skolskjutsen i mån av plats. Eleven tar sig då på egen hand till en befintlig hållplats inom kommunen och 

reser med skolbussen därifrån. I reglementet bör ett avsnitt som reglerar detta finnas med. 

8.2 Rekommendation 

Optiplan rekommenderar att hela reglementet revideras för att bättre spegla den verklighet som gäller 

idag. Utifrån vår erfarenhet har vi listat de punkter vi anser fördelaktigt att skolskjutsreglementet 

innehåller. Dessa är: 
 

 1. Bakgrund, lagar och förordningar 

 2. Generella krav för skolskjutsar 

  2.1. Rätten till skolskjuts enligt färdvägens längd 

  2.2. Väntetider 

  2.3 Restider 

  2.4 Linjetrafiken 

 3. Generell information 

  3.1. Ansökan om skolskjuts 

  3.2. Information om hållplatser och avgångstider 

  3.3. Information gällande överklagan 

  3.4. Ansvarsfördelningen mellan kommunen och externa intressenter 
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 4. Skolskjuts p.g.a. särskilda skäl 

  4.1. Trafiksituationen (Farlig väg)  

  4.2. Elever i behov av särskilt stöd 

  4.3. Tillfälliga fysiska begränsningar (funktionsnedsättning) 

 5. Rutin för prövning av elevsociala skäl 

 6. Särskolan 

 7. Övrigt 

  7.1 Regler vid val av skola 

  7.2 Regler vid flytt under läsåret 

  7.3 Regler vid gemensam vårdnad och växelvis boende 

 8. Rutiner för skolskjutsärenden som överklagas 
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9 Trafiksäkerhet 
I Båstads kommun bedöms majoriteten av trafiksäkerhetsklassningarna av skolexperten, vilket är 

fördelaktigt då bedömningarna blir mer likställda när de genomförs av samma person. Skolexperten har 

en checklista innehållande bland annat vägens skick, vägens bredd, belysning, hastighet och sikten på 

vägen. Denna checklista är dock inte dokumenterad. Inte heller finns kriterier för bedömning av de olika 

parametrarna nedtecknade. Detta är enligt Optiplans erfarenhet negativt då bedömningen tenderar att 

bli mer subjektiv om nedtecknade kriterier inte finns att följa.  

När skolexperten känner osäkerhet i trafikbedömningen avslås ansökan i regel. Om överklagan lämnas in 

görs en okulärbesiktning och anser skolexperten inte att anledning finns att ändra beslutet går det vidare 

till Förvaltningsrätten som avgör fallet. Skolexperten tycker att det är bra att få sina bedömningar prövade 

då och då för att säkerställa att bedömningarna är korrekta.  

Kommunen har fem trafikfarliga vägar dokumenterade. Dock menar skolexperten under intervjutillfället 

att en mängd trafikfarliga vägavsnitt finns i kommunen vilket leder till att avståndsregleringen mellan hem 

och hållplats sällan nyttjas i kommunen. Det är endast på ett fåtal platser eleverna kan gå 3 km eller mer 

till hållplats utan att hindras av ett trafikfarligt vägavsnitt.  Enligt Optiplans erfarenhet är det ovanligt att 

trafiksäkerheten är så pass låg att endast ett fåtal elever kan gå den reglerade sträckan mellan hem och 

hållplats.  Frågan är om det beror på sämre vägstandard, en mer generös bedömning av trafiksäkerheten 

eller en kombination av de två.  

9.1 Rekommendationer 

Optiplan rekommenderar att kommunen tar fram en fullständig trafiksäkerhetsmodell där alla vägar, 

avsnitt av vägar eller hållplatser som av någon anledning diskvalificerats för skolskjuts för samtliga eller 

några åldersintervaller nedtecknas, se 9.1.1. för mer information.  

Vidare rekommenderar Optiplan att kommunen arbetar med säkerhetsgenomgångar och 

vidareutbildning, se 9.1.2 och 9.1.3. 

9.1.1 Trafiksäkerhetsmodell 

I trafiksäkerhetsmodellen beskrivs de trafikförhållanden som påverkar skolskjutsen i kommunen. Den 

ligger som beslutsunderlag gällande skolskjutsberättigande där avsteg från avståndskriterierna görs med 

hänsyn till trafiksäkerheten. Trafiksäkerhetsmodellen bör vara ett levande dokument som uppdateras i 

takt med att trafiksituationen i kommunen förändras. De undantag som i dagsläget finns baserat på 

trafiksituation bör nedtecknas och även utvärderas för att avgöra om situationen fortsatt ska bedömas 

likadant. 

Trafiksäkerhetsmodellen kan till exempel reglera att elever måste hämtas på rätt sida av vägen eller att 

lågstadieelever inte får stå eller gå längs med vägen. Om en väg, enligt trafiksäkerhetsmodellen, inte får 
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korsas kan det bli så att alla elever bortom vägen blir skolskjutsberättigade trots att avståndskravet inte 

uppfylls. I en förlängning är även en säkerhetsbedömning av samtliga hållplatser som används i den 

upphandlade skjutsen att sträva efter. 

Optiplan rekommenderar även att visualisera trafiksäkerhetsmodellen i en kartbild, dels för att få en tydlig 

överblick över trafiksituationen men också för att underlätta en överlämning om det skulle behövas.  

 

 

Figur 4. Trafikfarliga vägar har rödmarkerats i en kartbild över trafiksäkerhetsmodellen. 

9.1.2 Säkerhetsgenomgång 

9.1.2.1 Bussen  

Inför varje läsår bör en säkerhetskontroll av bussens utrustning göras. En kontroll genomförs enligt en 

förberedd checklista för att se att all säkerhetsutrustning är på plats i bussen, tex handbrandsläckare, 

utrymningshammare, markerade utrymningsvägar, uppdaterad passagerarlista och utrymningsplan. Om 

kommunen äger egna bussar kontrolleras detta av kommunen och om upphandlad skolskjuts används kan 

detta regleras i avtalet.  
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9.1.2.2 Eleverna 

I Båstads Kommun genomförs en säkerhets- och utrymningsövning tillsammans med eleverna under 

inledningen av varje hösttermin, vilket är mycket bra ur ett säkerhetsperspektiv.  

9.1.3 Kunskapsökning 

Bussens förare är en naturlig och viktig del i trafiksäkerhetssituationen. Om kommunen ytterligare vill 

utöka arbetet kring trafiksäkerheten och förarnas kunskap, både de egna förarna och entreprenörens 

förare, är kontinuerlig viderutbildning alltid fördelaktigt. Till exempel anordnar Jönköpings kommun 

vartannat år utbildningsdagar med säkerhetstema där förarna utbildas att hantera olika situationer. Det 

kan vara både situationer som är direkt kopplade till föraryrket men också andra situationer som kan 

uppstå där föraren får en central roll, till exempel barnolycksfall, första hjälpen, utrymningsövningar och 

att släcka mindre bränder. Utöver det genomförs en grundlig besiktning av samtliga fordon, där bland 

annat bromsarna kontrolleras. Polis är på plats för att informera om de senaste regeländringarna i trafiken 

och kommunens kontaktperson informerar övergripande om skolskjutsen, kommunikationskanaler och 

eventuella förändringar. 

Detta bidrar både till den faktiska trafiksäkerheten och den upplevda trafiksäkerheten då förarna känner 

sig tryggare i sin uppgift samt att det signalerar ett ökat ansvarstagande gentemot vårdnadshavare och 

elever.  
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10 Kostnadsnivå 
Båstads kommun har, enligt intervjutillfället, generellt sett en relativt ansträngd ekonomi. Budgeten för 

skolskjutsen har dock varit stabil de senaste åren och legat på drygt 6 Mkr. 

2016 var kostnaden för skolskjutsverksamheten ca 6 423 000 kronor, vilket även inkluderar bl.a. 

lönekostnader på ca 2,1 Mkr för skolbussarna i egen regi. Det är kostnaderna 2016 som används i samtliga 

nedanstående resonemang. För komplett fördelning av samtliga kostnader se tabellen nedan. 

Ordinarie skolskjuts regleras av skolskjutsreglementet och servicenivån är avgörande för kostnadsnivån. 

Skolskjuts med större bussfordon anordnas med skolbussar i egen regi, Bergkvarabuss samt med allmän 

linjetrafik. Skolskjuts med mindre fordon anordnas med personbilar i form av upphandlad taxi och endast 

i undantagsfall. I och med att kommunen erbjuder invånarna skolskjuts med både upphandlade fordon 

samt agerar leverantör av skolskjutstrafik med skolbussarna i egen regi följer kommande avsnitt 

fördelningen enligt följande; extern upphandlad skolskjuts, extern linjetrafik samt skolskjuts i egen regi. 

641 elever reser i skolskjutsverksamheten fördelat på de olika skolskjutsslagen. För att få kontroll på de 

kostnadsdrivande faktorerna inom skolskjutsverksamheten redovisas nedan kostnaderna och antalet 

elever i olika skolskjutsslag. Tabell 2 åskådliggör totala kostnader och antalet elever per skolskjutsslag och 

tabell 3 åskådliggör genomsnittskostnaderna per skolskjutsslag. Varje kostnad redovisas därefter i avsnitt 

unika för varje skolskjutsslag, se 10.1 t.o.m. 10.3. 

Skolskjutsslag                                                                                    Kostnad                           Antal elever 

Samtlig trafik         6 422 678 kr 316 kr 641 

    

Extern upphandlad skolskjuts 2 134 711 kr  75 

a. Bergkvarabuss 1 842 510 kr  72 

b. Taxi           292 201 kr  3 

    

Extern linjetrafik 1 056 253 kr  157 

a. Skolkort Skånetrafiken 703 253 kr   

b. Tillköp Skånetrafiken 353 000 kr   

    

Skolskjuts i egen regi totalt 3 584 713 kr   409 

a. Reparation och underhåll 687 000 kr   

b. Drivmedel 471 000 kr   

c. Arbetskraft 2 130 000 kr   

d. Lokaler och markhyror 94 000 kr   

e. Övrigt 202 713 kr   
Tabell 2. Total kostnad och antalet elever per skolskjutsslag 
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Skolskjutsslag                                                                                                   Genomsnittskostnad/elev 

Samtlig trafik   10 020 kr 

    

Extern upphandlad skolskjuts   28 463 kr 

a. Bergkvarabuss   25 590 kr 

b. Taxi   97 400 kr 

    

Extern linjetrafik   6 728 kr 

    

Skolskjuts i egen regi totalt   8 765 kr 
Tabell 3. Genomsnittskostnad per elev och skolskjutsslag 

Tilldelningen av färdsätt som skolskjutssamordnaren beslutar är helt avgörande för 

genomsnittskostnaden per elev. Resultatet av att den största andelen elever tilldelas skolskjuts med 

skolbussarna i egen regi är att genomsnittskostnaden per elev på skolbussar i egen regi är väldigt låg 

samtidigt som motsvarande kostnad för Bergkvarabuss är hög. 

10.1 Extern linjetrafik 

157 elever reser med linjetrafiken. Den totala ersättningen till Skånetrafiken är 1 056 253 kr. 

Genomsnittskostnaden för Båstads kommuns linjetrafik per skolskjutselev är således 6 728 kr. För 

jämförelse med andra län, se tabell nedan.  

Jämförelsetal avseende genomsnittskostnaden för en elev inom linjetrafik 
Län Länstrafikbolag Kostnad per elev och år 

Sörmlands län, Flen Sörmlands länstrafik 10 152 kr 

Gävleborgs län X-trafik 8 900 kr 

Sörmlands län, Nyköping Sörmlands länstrafik 7 780 kr 

Skånes län Skånetrafiken, Båstad 6 728 kr 

Västernorrlands län Västernorrlands länstrafik 6 906 kr 

Jönköpings län Jönköpings länstrafik 5 500 kr 

Östergötlands län Östgötatrafiken 5 500 kr 

Västmanlands län, Västerås Västmanlands Lokaltrafik 4 165 kr 

Hallands län Hallands länstrafik 4 100 kr 

Kronobergs län Länstrafiken Kronoberg 4 100 kr 

Skånes län Skånetrafiken 3 173 kr 

Västergötlands län Västtrafik 3 170 kr 

Stockholms län SL 1 300 kr 
Tabell 4. Kostnad för linjetrafiken per elev 
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10.2 Extern upphandlad skolskjuts 

10.2.1 Bergkvarabuss 

72 skolskjutsberättigade elever reser med Bergkvarabuss tre fordon. Kostnaden för dessa fordon är 

1 842 510 kr. Genomsnittskostnaden per elev är således ca 25 590 kr, vilket är en hög kostnad för stora 

fordon. 

Prismodellen i avtalet med Bergkvarabuss är fast pris baserat på i anbudsunderlaget specificerade rutter, 

för dessa rutter ersätts entreprenören med 1 675 000 kr/läsår. Vid förändringar justeras ersättningen med 

ett pris per kilometer för tillkommande eller avgående kilometer för de olika fordonstyperna i 

anbudsunderlaget. I det fall en ny rutt införs tillkommer kostnader i form av uppstartkostnad och ett pris 

per kilometer och fordonstyp som är högre än tillkommande eller avgående kilometer vid förändring av i 

förfrågningsunderlaget redovisade turer. Med priserna angivna i avtalet kommer nya rutter vara mycket 

kostsamma. Kostnaden minskar inte avsevärt med bortfallande rutt men ökar alltså markant med ny 

tillkommande rutt.  

10.2.2 Taxi 

Av de skolskjutsberättigade eleverna är det endast tre elever som åker med taxi. Resorna kostar 292 201 
kronor årligen. Genomsnittskostnaden per elev är således ca 97 400 kronor per år, en hög kostnad. Vid 
höstterminens start 2017 var det dock inga elever som reste med taxi varpå problematiken med höga 
taxikostnader anses vara försummande liten i sammanhanget. 

10.3 Skolskjuts i egen regi 

Den största andelen skolskjutsberättigade elever, hela 409 av 641 elever, reser med skolbussarna i egen 
regi. Kostnaden för dessa fordon är totalt 3 584 713 kr. Genomsnittskostnaden per elev är således ca 8 
765 kr, vilket är en väldigt låg kostnad oavsett fordonsstorlek. 
 
För jämförelse av genomsnittskostnader för skolskjutstrafik med stora fordon i ett urval av andra 

kommuner, se tabell nedan.  

Jämförelsetal avseende genomsnittskostnaden för en elev inom upphandlad skolsbusstrafik 

Län Kommun Kostnad per elev och år 

Sörmlands län Nyköping 28 600 kr 

Hallands län Hylte 27 850 kr 

Jönköpings län Vaggeryd 26 500 kr 

Västra Götalands län Bengtsfors  26 200 kr 

Skåne län Båstads kommun, 
Bergkvarabuss 

25 590 kr 

Västernorrlands län Kramfors  24 614 kr 

Västmanlands län Västerås 24 000 kr 

Jönköpings län Värnamo  23 800 kr 



 
Dokumentnamn Projekt Utfärdare Utfärdat datum Dokumentnummer Sida 

Rapport avseende Förstudie 
Båstads kommun 

Förstudie Isabelle Rosberg 2017-11-15 1.3 
 

 
 

 
• Optiplan AB • Norrköping Science Park • 601 86 Norrköping • 

 
 

35 

Skånes län Osby 23 600 kr 

Västra Götalands län Vänersborg 21 800 kr 

Uppsala län Heby kommun 20 780 kr 

Hallands län Laholm  20 225 kr 

Västra Götalands län Orust 20 150 kr 

Jönköpings län Vetlanda 19 300 kr 

Kronobergs län Älmhult  18 500 kr 

Sörmlands län Flen  17 700 kr 

Jönköpings län Nässjö  17 400 kr 

Gotlands län Gotland 16 750 kr 

Hallands län Falkenberg 16 685 kr 

Jönköpings län Gislaved 16 400 kr 

Gävleborgs län Hudiksvall 15 800 kr 

Jönköpings län Eksjö 15 500 kr 

Värmlands län Karlstad kommun 15 120 kr 

Gävleborgs län Gävle kommun 14 300 kr 

Västra Götalands län Trollhättan stad 14 100 kr 

Skåne län Eslövs kommun 10 225 kr 

Skåne län Båstads kommun bussar 
i egen regi 

8 765 kr 

Tabell 5. Kostnad för upphandlad trafik per elev från förstudier 

Optiplan har erfarenhet av kommuner som genomgått kapacitetsoptimering och effektivisering av 
skolskjutsplaneringen som beroende på vald servicenivå har genomsnittskostnad på ca 10 000-15 000 kr 
per elev med en skolskjutstrafik som utförs med fordon i senaste miljöklass. Med vald servicenivå menas 
t. ex avståndsreglering, restid och väntetid.   

10.4 Fordon 

Antalet och storleken på fordon och dess chaufförer avgör kostnaden för en skolskjutsplanering. En 

kostnadseffektiv planering använder fordonskapacitet som är väl anpassad efter dess behov.  

Kostnaden för ett fordons skolskjutsrutter härrörs med ca 85% till fordonet och dess chaufför. Generellt 

sett så är skillnaden mellan kostnaden för en stor buss (ca 800 000-850 000 kr per år) och en liten buss (ca 

600 000 kr per år) ca 200 000 kr. Om en kommun av någon anledning väljer två mindre fordon istället för 

ett större för att skjutsa exempelvis 35 elever så hamnar kostnaden på uppskattningsvis ca 1,2 Mkr istället 

för ca 800 000 kr. 

Vägarnas beskaffenhet och elevantalet (i kombination med elevernas bostadsadresser och skolornas 

placering) avgör behovet av fordonskapacitet, utmaningen för kommuner är därmed att matcha behovet 

och fordonsflottan. Det är viktigt till kommande upphandling att dokumentera de eventuella vägar som 
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har begränsad framkomlighet enligt tydliga kriterier så att kommunen är säker på bedömningen då fler 

mindre fordon leder till ökade kostnader. 

Nedan redovisas nuvarande fordonsflotta. 

 Antal fordon     Inköpsår              Miljöklass            Antal sittplatser       Notering         

1 2005 Euro III 35 Fordon i egen regi 

1 2005 Euro III 35 Fordon i egen regi 

1 2005 Euro III 33 Fordon i egen regi 

1 2005 Euro III 29 Fordon i egen regi 

1                                    2006 Euro III 29 Fordon i egen regi 

1 - Euro V 30 Bergkvarabuss 

1 - Euro V 22 Bergkvarabuss 

1 - Euro V 22 Bergkvarabuss 

8   235  
Tabell 6. Fordon och dess sittplatser 

En ändamålsenlig indikation erhålls genom att jämföra leverantörens intäkt per fordon för de stora 

skolbussfordonen. Genom att dividera den totala kostnaden med antalet fordon för Bergkvarabuss 

respektive kommunens egna fordon erhålls genomsnittskostnaden per fordon.  

Transportör Kostnad Antal fordon Kostnad/fordon 

Bergkvarabuss 1 842 510 kr 3 614 170 kr 

Båstads kommun 3 584 713 kr  5 716 943 kr 
Tabell 7. Genomsnittskostnad per fordon och transportör 

De åtta fordonen är av olika storlek, dock är de medel till stora fordon även om inget fordon har fler än 

35 sittplatser. Genomsnittskostnaden per fordon i Båstads kommun är lägre än de schablonmässiga 

kostnaderna per fordon som beskrivs i tabell 9. Detta är dock inte jämförbart då de befintliga fordonen är 

av en mycket lägre standard jämfört med de nya fordonen enligt senaste miljöklass som omfattas av de 

schablonmässiga priserna i tabell 9.  

Notera att Bergkvarabuss i genomsnitt är ca 100 000 kr lägre per fordon jämfört med Båstads kommuns 

skolbussfordon i egen regi. Jämförelsen kan aldrig bli helt korrekt eftersom fordonen är av olika storlek, 

miljöklass och ålder, men en enkel jämförelse visar att Bergkvarabuss fordon med 30 platser är ca 100 000 

kr billigare än Båstads kommuns egna bussar i samma storlekskategori. Bergkvarabuss två andra bussar 

tillhör den lägre storlekskategorin, 17-22 platser, och bör om man ser till de schablonmässiga priserna 

vara ca 100 000kr/fordon billigare än de större fordonen som kommunen kör i egen regi.  Detta stämmer 

ganska väl överens med situationen i Båstads kommun. Dock är mellanskillnaden i de schablonmässiga 

priserna framräknade på fordon med Euroklass 6 och inköpsår 2016 medan Båstads kommuns bussar är 

både äldre och med lägre miljöklass än bussarna som körs av Bergkvarabuss. 
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Det ska tilläggas att Båstads kommuns bussar i egen regi även kör språk-, bad-  hemkunskap- och 

utflyktsresor, vilket ökar bränsleförbrukningen. Dock härrörs ca 85% av ett fordons totala kostnad 

generellt sett till fordonet och dess chaufför vilket gör att den ökade kostanden för drivmedel är av relativt 

liten betydelse i sammanhanget, sett endast ur ett ekonomiskt perspektiv.   

Jämförelsen tar inte hänsyn till att kommunens egna förare genomför andra arbetsuppgifter utöver sitt 

skolskjutsuppdrag, då Optiplan är av uppfattningen att förarna är anställda för skolskjutsuppdraget och 

lönekostnaden för förarna hör till skolskjutsbudgeten. Att förarna finns tillgängliga för andra uppdrag 

under viss tid beräknas därför som ett mervärde för skolorganisationen men inte en kostnadsreducering 

för skolskjutsen. Tillgänglighet och flexibilitet i nyttjande av bussarna för utflyktsresor betraktas i 

jämförelsen som ett mervärde för kommunen men inte en faktor i den ekonomiska jämförelsen. 

I de upphandlade fordonen finns totalt 235 säten som används för att skjutsa 481 elever, nyttjandegraden 

är därmed ca 2,05 elev per säte. Detta är en mycket hög nyttjandegrad jämfört med andra kommuner. 

Det är intressant att få fram motsvarande nyckeltal fördelat på extern buss, Bergkvarabuss, respektive 

Båstads kommuns skolbussar i egen regi, se tabell nedan. 

Transportör Antal elever Antal säten Nyttjandegrad 

Bergkvarabuss 72 74 0,97 

Båstads kommun 409 161 2,54 

Totalt 481 235 2,05 
Tabell 8. Nyttjandegrad per säte och transportör 

Det är stor skillnad på nyttjandegraden mellan Bergkvarabuss och Båstads kommuns bussar i egen regi.  

Nyttjandegraden på de egna bussarna är mycket hög. Skillnaden i nyttjandegraden är en följd av att flest 

elever tilldelas skolskjuts med bussarna i egen regi.  

10.4.1 Uppskattad fordonskostnad vid ny fordonsflotta 

Den nuvarande fordonsflottan behöver bytas ut då fordonen är för gamla. Det är intressant att estimera 

årskostnaden för fordonskapaciteten med ny fordonsflotta. Beräkningarna nedan är baserad på 

fordonsstorlekarna i den nuvarande fordonsflottan. 

Inför en upphandling av ny fordonsflotta, då vetskapen om de faktiska priserna för respektive 

fordonsstorlek inte kan finnas, använder Optiplan schablonmässiga priser för respektive fordonsstorlek 

för att kalkylera den estimerade totala kostnaden. Nedanstående priser har enligt Optiplans erfarenhet 

stämt väl överens med marknadsmässiga priser i flertalet upphandlingar, där tillräcklig konkurrens finns, 

och tillämpas i fortsatta resonemang i denna rapport. 
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Fordonsstorlek Inköpsår Miljöklass Schablonmässig kostnad 

4-16 sittplatser 2016 Euro VI 600,000 kr/år 

17-22 sittplatser 2016 Euro VI 700,000 kr/år 

23-55 sittplatser 2016 Euro VI 800,000 kr/år 
Tabell 9. Schablonmässiga priser per fordonsstorlek 

Den estimerade kostnaden för nuvarande fordonsflotta beräknas således till följande: 

Antal fordon Fordonsstorlek Schablonmässig kr/fordon Estimerad kr totalt 

2 17-22 sittplatser 700,000 kr 1,400,000 kr 

6 23-55 sittplatser 800,000 kr 4,800,000 kr 

Totalt   6,200,000 kr 
Tabell 10. Estimerad kostnad för nuvarande fordonsflotta 

Den estimerade kostnaden på 6 200 000 kr ska jämföras med den nuvarande kostnaden för de åtta stora 

fordonen (kommuns fem egna och Bergkvarabuss tre) på 5 427 223 kr. Observera dock att den estimerade 

kostnaden tar i beaktning fordon av senaste miljöklass medan de nuvarande fordonen har lägre till mycket 

lägre miljöklass och standard. 

10.5 Analys 

Det är värt att notera att dagens prioriteringsordning för tilldelning av färdsätt; 1. Skolbuss i egen regi, 2. 

Bergkvarabuss, 3. Linjetrafik och 4. Taxi, beror på att skolbussarna i egen regi samt Bergkvarabuss fordon 

redan finns och är fasta kostnader medan kostnad för linjetrafiken tillkommer för varje elev som reser.  

Optiplan har aldrig stött på en kommun med så låg genomsnittskostnad per elev som Båstads kommun 

har gällande skolbussarna i egen regi, dock har inte heller Optiplan stött på en kommun vars fordon som 

används för skolskjuts är så gamla och av så låg miljöklass. Dessutom är det otroligt många elever, 409 

elever, som reser med kommunens fem egna fordon, en nyttjandegrad på 2,5. Det är en otroligt hög 

nyttjandegrad som även, enligt kommunen, vanligtvis sker utan vidare hög väntetid. 

Bergkvarabuss har en mycket hög genomsnittskostnad per elev, vilket är ett resultat av tilldelningen av 

färdsätt.  

Miljöklassen är högre för Bergkvarabuss fordon för en genomsnittskostnad per fordon på ca 614 000 kr 

per fordon. Motsvarande kostnad för skolbussarna i egen regi är 717 000 kr per fordon, vilket innebär att 

Bergkvarabuss har ca 100 000 kr lägre kostnad trots högre miljöklass. Den totala kostnaden som 

Bergkvarabuss tre fordon representerar nyttjas därmed inte effektivt. 

Kostnaden på ca 5,4 Mkr för de nuvarande åtta fordonen med den genomsnittligt sett låga standarden är 

relativt hög jämfört med den estimerade kostnaden för motsvarande åtta fordon med hög miljöklass på 

ca 6,2 Mkr. 
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Skolskjutsverksamhetens ekonomi är försvarbar om man endast ser till den faktiska kostnaden för de olika 

färdsätten, dock är miljöklassen för fordonen som utför skolskjutsarna genomgående mycket låg. 

10.6 Rekommendation 

Då linjetrafiken är ett billigt färdsätt redan i dagsläget och förmodligen färdsättet till lägst kostnad per 
elev efter kommande upphandling rekommenderas Båstads kommun att se över prioriteringsordningen 
för tilldelningen av färdsätt för de skolskjutsberättigade eleverna. Detta för att se om fler elever kan resa 
med linjetrafiken och därefter upphandla skolskjutskapacitet som matchar behovet för de elever som 
måste resa med upphandlad skolskjuts.  
 
Vid nästa upphandling rekommenderar Optiplan kommunen att genomföra kapacitetsoptimering för de 

skolbussresande eleverna för att ta ett nytt grepp om skolskjutsplaneringen och framställa en 

kostnadseffektiv skolskjuts enligt de nya miljökraven som kommunen beslutar om. 

 

Sett endast ur ett kostnadsperspektiv torde upphandlad skolskjuts via en extern entreprenör vara det 

bästa alternativet vid anskaffning av nya fordon. Ur ett helhetsperspektiv finns dock andra parametrar så 

som flexibilitet, upplevd service och trygghet att ta hänsyn till.  Jämförelsen tar heller inte hänsyn till det 

personalansvar kommunen har för de 5 anställda chaufförerna. 

 

Skolbussarna i egen regi används idag även för resor till bad, språk, slöjd och utflykter. Bokning av 

framförallt utflykter kan troligen ske med större flexibilitet då trafiken körs med bussar i egen regi än med 

upphandlad trafik. Mervärdet att ha föraren tillgänglig som extraresurs vid badundervisning uppnås 

endast genom trafik i egen regi. Däremot är skillnaderna mellan trafik i egen regi och upphandlad trafik 

för resor till bad, språk, slöjd och utflykter små ur ett ekonomiskt perspektiv, då det utifrån Optiplans 

erfarenhet finns goda möjligheter att avtala fram förmånliga priser genom en extern entreprenör.  

 

Kostnadsjämförelsen tar endast hänsyn till skolskjutsbudgeten, vill man lyfta blicken högre och titta på 

budgeten för hela skolorganisationen kan det vara så att de övriga arbetsuppgifter som utförs av förarna, 

bl.a. vaktmästare och resurs vid olika aktiviteter, kan behöva ersättas om förarna försvinner och då 

påverka andra kostnadsposter i den totala budgeten. 

 

Eftersom de nuvarande miljökraven är mycket lägre än de som Optiplan uppfattat kommer gälla vid nästa 

upphandling är det väldigt svårt att jämföra nuläge med framtid. Optiplan har dock stor erfarenhet av 

kapacitetsoptimerade underlag för skolskjutstrafik där en sänkning av den totala kostnaden brukar 

föreligga med ca 20-25%. Eftersom Båstads kommun har väldigt hög nyttjandegrad uppskattas 

besparingspotentialen vara ca 10%. Detta förutsatt att avståndsreglering från hem till hållplats 

genomlyses och en optimering genomförs. Det krävs också att kommunen använder 

kapacitetsoptimerade rutter i förfrågningsunderlaget vid nästa upphandling. 
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11  Miljö 
Övergripande miljömål i kommunen är enligt intervju att vara topp 50 bland Sveriges kommuner i 

”miljöligan”. Som ett led i detta har kommunen exempelvis elbilar som tjänstebilar. Det saknas dock 

tydliga miljöriktlinjer för skolskjutsen. Kommunen beskriver skolbussarna i egen regi som gamla, slitna 

bussar som inte är miljövänliga och snart måste bytas ut. Just nu är bussarna billiga eftersom de är så 

gamla, på bekostnad av miljöeffekten av fordonen.  

Närliggande kommuner har höga miljökrav vilket begränsar kommunens resande till exempelvis Malmö 

och Helsingborg i samband med utflykter i och med att Båstads skolbussar i egen regi är av så pass låg 

miljöklass. 

11.1 Fordon 

Kommunens egna bussar håller miljöklass Euro III vilket är lågt. Nya bussar som säljs i Sverige måste hålla 

Euro VI. 

11.1.1 Fordonens ålder 

I det fall kommunen väljer att köpa in nya bussar och fortsätta köra stora delar av skolskjutsen med 

skolbussar i egen regi finns risk att vartefter hamna i dagens situation med för gamla fordon som har en 

mycket negativ effekt på miljön. Även om bussarna som köps in håller de senaste miljökraven går 

utvecklingen snabbt framåt och kommunen riskerar att bli ”fast” med bussarna under en lång period 

under vilken de med stor sannolikhet hinner bli omoderna ur miljösynpunkt. För att undvika att hamna i 

dagens situation med miljömässigt dåliga fordon kan kommunen med fördel titta på hur 

andrahandsmarknaden ser ut och möjligheten att sälja bussarna efter ett antal år om nya miljöriktlinjer 

behöver upprättas i kommunen.  Genom att upphandla kapacitet från en extern entreprenör finns 

möjlighet att ställa nya miljökrav vid avtalets slut och begränsa sig till en avtalslängd på 6-8 år. 

11.1.2 Antal fordon 

Stor eftertänksamhet krävs vid upphandling av nya fordon, oavsett om egna fordon köps in eller om 

trafiken upphandlas av extern entreprenör. Ett större fordon har en sämre inverkan på miljön jämfört 

med ett mindre fordon, även trafikmiljön för eleverna är sämre kring en stor buss än en lite buss. En stor 

buss är dock, ur miljöperspektiv, bättre än två mindre bussar för att skjutsa samma antal elever eftersom 

man även behöver ta hänsyn till tillverkningsprocessen. Fordonens antal och storlek blir därmed en 

avvägning vid upphandling av skolskjutskapacitet. 

11.1.3 Buller 

Äldre fordon bidrar till mer buller. Effekterna av buller bidrar till en sämre miljö kring vägar. Även olika 

typer av drivmedel orsakar olika mycket buller vilket är fördelaktigt att ta hänsyn till vid nyförvärv.  
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11.1.4 Tvätthall 

Något annat att ta hänsyn till vid diskussion kring skolskjuts med skolbussar i egen regi eller via 

upphandlad trafik är kommunens tvätthall. Om det är så att tvätthallen inte har genomgått större 

förändringar sedan byggnationen är det dags att se över detta. En ombyggnation kan vara nödvändig för 

att möta riktlinjer gällande till exempel slam- och oljeavskiljare, vilket inte är ett krav idag men som bör 

finnas med i beräkningen om kommunen vill ligga i framkant miljömässigt. Sannolikt är att det inom en 

busslivslängd kommer att ställas allt högre krav även på tvätthallar och tvättkemikalier. 

Fler parametrar att ta hänsyn till vid miljöanalys är t.ex. drivmedel, körteknik och däcktryck. Detta är 

parametrar som kommunen har större kontroll över i egen regi men som går att avtala om med en extern 

entreprenör. 

11.2 Avtal med Bergkvarabuss AB 

I avtalet med Bergkvarabuss AB saknas ålderskrav eller åldersättande miljökrav på fordonen. Fordonen 

kommer alltså kunna användas under hela avtalstiden förutsatt att fordonen uppfyller gällande lagar och 

förordningar samt utrustningskrav som anges i anbudsunderlaget. Konsekvensen är att den upphandlade 

skolskjutsen kan köras med gamla fordon med stor negativ miljöpåverkan. 

Beaktat att Båstads kommun ämnar vara en föregångare gällande att minska den negativa miljöpåverkan 

från sin verksamhet är skrivningen gällande drivmedel bra då den innebär att aktuella fordon idag ska 

framföras med fossilfritt drivmedel. Det saknas dock koppling mellan drivmedel och fordonens motorer. 

Det lämnar utrymme för leverantören att komma med invändningar mot denna tolkning av avtalet och 

istället hävda att drivmedlet ska vara det bästa miljöalternativet givet deras fordonspark.  

Optiplan rekommenderar att prismodell, fordonskrav, förarkrav och miljökrav ses över till nästa 

upphandling och att krav ställs i relation till service och förväntad kostnad. 

11.3 Resande i mån av plats 

Kompisåkning och syskonåkning har generellt sett möjligtvis en positiv övergripande effekt på miljön om 

man inte bestämmer fordonskapaciteten utifrån det utan endast fyller de befintliga fordonen och tänker 

att föräldrar slipper använda egna fordon för hämtning av barn vid skolan. Det är dock viktigt vid ny 

upphandling att upphandla en fordonskapacitet som endast ska motsvara behovet för de 

skolskjutsberättigade som reser med färdsättet skolbuss.  

Samtidigt är det i en miljömedveten kommun viktigt att aktivt kommunicera fördelarna för elever, 

föräldrar och miljön att cykla och gå eller att använda linjetrafiken. Det är påvisat att elever som reser 

med linjetrafiken även reser mer frekvent med linjetrafiken som vuxna. 
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Politikerna har under 2017 beslutat i kommunfullmäktige att ha kompisåkning och syskonåkning med 

skolbussarna i egen regi. 

11.4 Linjetrafiken 

I Båstads kommun är linjetrafiken ett låg-prioriterat färdsätt. Ur ett miljöperspektiv är det dock 

fördelaktigt att nyttja linjetrafiken i större utsträckning då de bussarna ändå körs samt uppfyller höga 

miljökrav. Genom att nyttja linjetrafiken ytterligare kanske kommunen kan minska det totala antalet 

bussar i kommunen.  

11.5 Tilldelning av hållplatser 

Det är fördelaktigt att nyttja skolskjutsreglementets avståndsreglering och låta eleverna gå sina tillåtna 

kilometrar till hållplats. Det leder många gånger till att rutterna kan undvika att ledas in på mindre vägar 

och därmed behöver köra färre antal kilometrar. 
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12 Miljö kontra trafiksäkerhet och kostnad 
I tidigare kapitel har rapporten kartlagt kommunens skolskjutssituation med hänsyn till miljö, 

trafiksäkerhet och kostnad. I följande avsnitt beskrivs relationen dem emellan. Ökad hänsyn till miljön 

samt upprätthållande av hög trafiksäkerhet är ofta kopplat till höga kostnader. Höga kostnader i sig 

betyder dock inte automatiskt hög miljöstandard och hög trafiksäkerhet. Det är därför viktigt att utgå från 

en beslutad ambition gällande miljö och trafiksäkerhet och därefter utvärdera kostnaderna som 

ambitionen genererar. 

En ny nivå på ambition gällande miljö och trafiksäkerhet kan för en kommun vara överväldigande. Med 

fördel hanteras detta ur både ett kort- och långsiktigt perspektiv med hjälp av mål och delmål. Ett exempel 

kan vara att det långsiktiga målet är en komplett trafiksäkerhetsmodell och ett delmål kan vara att 

besiktiga vägar under ett budgetår och besiktiga hållplatser och sätta ut hållplatsskyltar under 

nästföljande.  

12.1 Tillämpa avståndsregleringen  

Vid intervjutillfället framkom att avståndsregleringen mellan hem och hållplats sällan nyttjas till sin fulla 

kapacitet. Skulle avståndsregleringen tillämpas i högre grad är det möjligt att trafiksäkerheten sjunker 

desto fler elever som får gå längre sträckor till hållplatsen. Det är dock möjligt att eleverna utvecklar högre 

förståelse för trafiken desto mer de vistas i den, vilket är nyttigt ur ett långsiktigt perspektiv. 

Positiva effekter av att tillämpa avståndsregleringen går att se både ekonomiskt och miljömässigt i och 

med att antal körda kilometer ofta minskar när eleverna går längre. Detta kan i sin tur leda till att färre 

fordon krävs vid ett nytt omtag av skolskjutsverksamheten. Det är samtidigt fördelaktigt för barn att röra 

på sig vilket uppnås genom att gå eller cykla till hållplatsen istället för att bli hämtade nära hemmet.  

För att öka nyttjandet av avståndsregleringen krävs att kommunen gör en genomlysning av vägarna i 

kommunen för att säkerställa att avståndsregleringen tillämpas på rätt platser. Detta kommer att kräva 

resurser och medför därmed en kostnad för kommunen. Dock kommer tillämpandet av 

avståndregleringen generera ekonomiska besparingar på sikt och en utvecklad trafiksäkerhetsmodell, 

som är resultatet av en genomlysning, kommer att öka kontrollen och likställdheten samt minska det 

löpande resursbehovet för trafiksäkerhetsbedömningar.  

Om kommunen inför nästa upphandling önskar att genomföra en kapacitetsoptimering av 

skolskjutsverksamheten är tillämningen av avståndsregleringen starkt bidragande till ett bättre resultat, 

det vill säga färre fordon vilket är helt avgörande för den totala kostnaden. 
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12.2 Ökat nyttjande av linjetrafiken 

Idag nyttjas linjetrafiken endast i viss utsträckning då kommunen prioriterar skolbussarna i egen regi samt 

Bergkvarabuss. Att nyttja bussarna i egen regi samt Bergkvarabuss är idag fördelaktigt eftersom fordonen 

finns i kommunen och är en fast kostnad.  

Inför förärvning av ny fordonsflotta rekommenderas kommunen att ta ny kontakt med Skånetrafiken för 

att se vilka möjligheter som finns. Idag finns, enligt den administrativa chefen, redan ett gott samarbete, 

till exempel har några avgångar anpassats till skolans verksamhet. Ett första steg är att bibehålla det 

samarbete som finns idag och nästa steg är att titta på om det går att nyttja linjetrafiken även på andra 

platser i kommunen. Kanske kan avgångstiderna anpassas även på andra linjer eller kanske går det att 

påverka skolornas schemaläggning så att ramtiderna passar linjetrafikens avgångar i högre utsträckning. 

En utredning av möjligheterna att nyttja linjetrafiken kräver resurser men är på längre sikt en god 

investering då linjetrafiken är ett billigt färdmedel beräknat på genomsnittskostnad per elev.  

Genom att undersöka möjligheterna med linjetrafik först kan de elever som tilldelas linjetrafik undantas 

beräkningen när ny fordonskapacitet ska upphandlas. Fordonskapacitet upphandlas alltså endast för de 

skolskjutsberättigade elever som inte kan nyttja linjetrafik. Detta får en positiv miljöeffekt om det 

resulterar i att kommunen behöver förvärva färre bussar, vilket i så fall leder till färre antal bussar i 

kommunen totalt sett. Skånetrafiken, som svarar för linjetrafiken i Båstads kommun, är ur miljöhänsyn 

ett bra alternativ då de är certifierade enligt ISO 14001 och Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval 

och trafiken körs med fossilfria drivmedel. Att förvärva ett färre antal bussar är även positivt ur ett 

ekonomiskt perspektiv.  

Eftersom Båstads kommun idag erbjuder hög service är det möjligt att invånarna reagerar negativt på att 

nyttja linjetrafiken ytterligare istället för att resa med skolbussar i egen regi. Det är möjligt att eleverna 

upplever lägre trygghet och lägre service. Optiplans erfarenhet är dock att i många kommuner upplever 

framförallt de äldre eleverna en högre servicegrad med linjetrafikkort än med skolbuss då linjetrafiken 

kan nyttjas friare och vid fler tidpunkter på dagen. Positivt är också att eleverna blir självständiga och lär 

sig att hantera linjetrafiken. Det är påvisat att elever som reser med linjetrafiken även reser mer frekvent 

med linjetrafiken som vuxna, vilket är mycket fördelaktigt ur ett miljöperspektiv. 

12.3 Högre miljökrav på fordon och drivmedel 

För att nå de miljöambitioner som finns i kommunen bör det ställas högre krav på fordon och drivmedel, 

vilket innebär förvärv av nya fordon. Detta medför en högre kostnad initialt vid förvärv av fordonen men 

många av de fossilfria drivmedlen är billigare än konventionella drivmedel. Läs mer om fordon och 

drivmedel under avsnitt 12.5. Förvärv av nya fordon innebär även förbättrad trafikmiljö för eleverna 

gällande komfort, buller och närmiljö. 
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12.4 Avtal med entreprenör 

Avtalet som idag finns med Bergkvarabuss innehåller få och låga miljökrav. Inför kommande upphandling 

bör tydliga miljökrav specificeras. Beroende på ambition kan detta medföra en ökad kostnad jämfört med 

nuvarande avtal men samtidigt går många lägre krav att ställa utan förändrad kostnad. När det gäller 

trafiksäkerhet finns möjlighet för kommunen att ställa krav på vidareutbildning för chaufförerna samt 

regelbundna hälsokontroller. Exempelvis kräver vissa kommuner att entreprenören kostnadsfritt deltar i 

utbildningsdagar med polis och räddningstjänst.   

12.5 Förvärv av bussar 

Båstads kommun har fört diskussioner om att nuvarande bussar som körs i egen regi inom kort måste 

bytas ut. Om de ska ersättas med nya skolbussar att köra i egen regi eller om ytterligare kapacitet ska 

upphandlas av extern entreprenör är i dagsläget inte fastslaget. 

Ur ett kostnads- och miljöperspektiv finns många parametrar att ta hänsyn till. Båstads kommun har höga 

miljöambitioner, bland annat en topp 50-placering i ’miljöligan’ bland Sveriges kommuner. Samtidigt har 

kommunen haft väldigt låga kostnader för skolskjutsen under de senaste åren vilket kommer att bli 

ekonomiskt kännbart oavsett om kommunen väljer att köpa nya fordon eller upphandla skolskjutsen 

framöver.  

Optiplan ser tre alternativ för kommunen; att köpa in egna helt nya bussar, att köpa in några år gamla 

bussar eller att upphandla skolskjutsen av en extern entreprenör. 

12.5.1 Köpa in nya bussar 

Att köpa in helt nya bussar av Euroklass 6 är en stor investering och en relativt stor ekonomisk risk. Under 

de första åren kommer bussarna att hålla en hög miljöstandard vilket ligger i linje med kommunens 

ambitioner. Dock utvecklas både teknik och miljökrav snabbt och risken finns att bussarna blir omoderna 

långt innan de är avskrivna ekonomiskt. Kommunen måste då välja mellan att behålla bussarna och sänka 

sina miljöambitioner eller att försöka sälja bussarna på andrahandsmarknaden, till exempel i Sydeuropa 

där miljökraven är lägre. 

Ett annat alternativ är att köpa in bussar som drivs med biogas, vilket är ett helt förnybart drivmedel. Med 

biogasbussar kommer kommunen att ligga i framkant ur ett miljöperspektiv då till exempel av CO2-

utsläppen är mycket lägre än vid konventionella drivmedel. Dessutom produceras färre partikelformiga 

ämnen vid förbränningen vilket gör att även partikelutsläppen minskar drastiskt. En annan fördel är att 

bullernivån vid förbränning minskar jämfört med dieselmotorfordon. Enligt Stockholm Vatten och Avfall 

minskar bullernivån med 5-10 dB vilket örat uppfattar som ungefär hälften så bullrigt som ett dieseldrivet 

fordon. Kostnaden för skolskjutsen kommer dock att stiga markant jämfört med idag då det är en stor 

investering att köpa in biogasbussar. Dock är drivmedlet billigare och subventioner för biogas finns. Just 



 
Dokumentnamn Projekt Utfärdare Utfärdat datum Dokumentnummer Sida 

Rapport avseende Förstudie 
Båstads kommun 

Förstudie Isabelle Rosberg 2017-11-15 1.3 
 

 
 

 
• Optiplan AB • Norrköping Science Park • 601 86 Norrköping • 

 
 

46 

nu pågår en diskussion om hur länge biogas bör vara subventionerat vilket är värt att följa om kommunen 

är intresserade av det här alternativet.  

12.5.2 Köpa in bussar från andrahandsmarknaden 

I och med att utvecklingen går snabbt framåt finns alternativet för kommunen att köpa in begagnade 

bussar som håller högre standard än nuvarande bussar, till exempel Euro IV- eller Euro V-klass. På så sätt 

köper sig kommunen lite tid att se var utvecklingen tar vägen de närmsta åren. Dock krävs resurser av 

kommunen att hantera förvärv med implementering etc. vid två tillfällen inom en relativt kort period. 

Ett annat alternativ som upprätthåller högre miljöstandard är att köpa in begagnade Euro IV-bussar men 

låta konvertera dem till RME-drivna fordon. RME (rapsmetylester) som är en slags biodiesel, tillverkas av 

raps och är ett fossilfritt drivmedel. RME har framförallt en lägre miljöpåverkan jämfört med fossila 

bränslen genom att rapsplantan tar upp nästan lika mycket koldioxid som bildas vid förbränningen samt 

att RME inte ger några utsläpp av fossil koldioxid. Miljöskillnaderna mellan RME och dieselolja är i övrigt 

ganska små. 

Även dessa bussar skulle behöva bytas ut inom en relativ kort period. Kostnaden för att konvertera 

bussarna till RME är enligt Optiplans erfarenhet relativt låga i sammanhanget men ur ett miljöperspektiv 

är det ett bättre alternativ än att endast köpa in Euro IV-bussar. Kostnaden för drivmedlet är billigare än 

diesel men det finns inte så många tankställen. Har kommunen en egen tank är detta dock ett mindre 

problem. 

12.5.3 Upphandla skolskjuts  

Om kommunen väljer att upphandla skolskjutsen kan miljökrav ställas i avtalet. Det är då entreprenören 

som står för den ekonomiska risken om miljökraven ändras. Det vill säga, entreprenören kan komma att 

behöva byta ut sina fordon igen efter avtalets slut och är då beroende av andrahandsmarknaden på det 

sätt som kommunen själv skulle varit om man valt att köpa in egna bussar. 

En fördel med att upphandla skolskjuts är att kommunen inte behöver agera entreprenör och stå för risker 

gällande till exempel personalansvar, fordon, tvätthall och reparationer.  

Kommunen förlorar dock viss kontroll över verksamheten samt den trygghet som organisationen upplever 

att kommuninvånarna känner i att skolbussarna körs i kommunens regi. 

 

 

 



 

Bilaga 1: Tillkommande analys av körda mil per fordon 

1 Insänd information 
Båstads kommun har efterfrågat ett tillägg till förstudierapporten bestående av en utökad 

kostnadsjämförelse mellan bussarna i egen regi och Bergkvarabuss. Till detta insändes följande 

uppgifter: 

Antal mil för skolskjutsen 2016-2017 

Antal mil/år för egen buss 

Ordinarie skolskjuts   3021 

Slöjd    232 

Hemkunskap    23 

Simning    25 

Extraturer    135 

Totalt    3436 

Antal mil/år Bergkvara  

Ordinarie skolskjuts   751 

Uträkningen är uträknad i genomsnitt för en kommunbuss och en Bergkvarabuss.  

2 Antal körda mil per dag 
Antal körda mil/dag per genomsnittsfordon kan räknas fram med hjälp av de insända uppgifterna. 

Bussarna i egen regi kör skolskjuts 3021 mil per år, vilket motsvarar ca 17 mil per dag och fordon. 

Bergkvarabuss kör 751 mil per år, vilket motsvarar ca 4,2 mil per dag och fordon. Det är alltså en 

avsevärd skillnad mellan antalet körda mil per genomsnittsfordon för de två utförarna, där bussarna i 

egen regi kör ca 4 gånger fler mil/genomsnittsfordon än Bergkvarabuss.  

3 Kostnad per mil 
Enligt uppgifter i förstudien kostar bussarna i egen regi ca 717 000 kr/fordon medan Bergkvarabuss 

kostar ca 614 000 kr/fordon. Slår vi ut fordonens kostnad på de totala körda milen erhålls 209 kr/mil 

för bussarna i egen regi och 818 kr/mil för Bergkvarabuss. Bussarna i egen regi är alltså avsevärt mycket 

billigare per mil, ca 609 kr/mil, än Bergkvarabuss.  



I nuvarande planering är kostnaden per mil för Bergkvarabuss hög eftersom dessa fordon nyttjas 

begränsat, fordonens totala kostnad fördelas alltså på få mil. Avtalet med Bergkvarabuss begränsar 

dock att bussarna nyttjas ytterligare då de är upphandlade enligt en prismodell som är grundad i ett 

förbestämt antal mil/dag. 

Vid anskaffning av nya fordon, oavsett om det är bussar i egen regi eller upphandlade fordon, finns 

möjlighet att fördela antalet körda mil jämnare mellan fordonen och på så sätt få en jämnare 

fördelning av kostnad/mil.  

4 Nya fordon 
Vid anskaffning av nya fordon är det viktigt att ta ett helhetsgrepp över det totala skolskjutsuppdraget 

samt att planera samtliga fordon samtidigt för att undvika behovet av dyra tillkommande fordon som 

endast nyttjas i liten grad.  

Optiplans erfarenhet är att fordonet och dess chaufför står för ca 85-90% av den totala kostnaden för 

utföraren, drivmedel utgör endast en mindre andel av kostnaden. Detta stämmer även för Båstads 

bussar i egen regi, där drivmedel står för ca 12% av den totala kostnaden, se kostnadsfördelning i tabell 

2 i förstudierapporten. Fordonets fasta kostnad (fordonet och dess chaufför) är alltså den avgörande 

parametern för kostnadsbilden och behovet av antal fordon regleras av hur effektivt varje fordon 

används. 

Gällande avtalet för Bergkvarabuss är kostnaden baserad på ett antal givna mil och mernyttjande av 

fordonet blir således dyrt. Vid utvärdering av anskaffning av fordon via extern entreprenör 

rekommenderar Optiplan en annan prismodell, alternativt ett högre antal upphandlade mil. För en 

kostnadseffektiv skolskjuts är även regleringen av tillkommande eller frånfallande mil, d.v.s. hur 

flexibelt avtal kommunen etablerar med utföraren, av stor vikt och har inverkan på kostnaden varje 

år.  

Nytillkomna uppgifter påverkar inte slutsatsen att Båstads kommun bör utvärdera båda alternativen; 

extern entreprenör och skolbussar i egen regi, vid anskaffning av ny fordonsflotta.  
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Datum: 2018-07-09 
Handläggare: Yasra Delpisheh 
Dnr: KS 001558/2015 – 460 samt KS 000428/2016 -460 
Till: Kommunfullmäktige 
 

Beslutet skall expedieras till:  
 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Optiplans genomlysning av skolskjutsorganisationen. 
 

Samråd har skett med: 
Elin Ax, Kommunjurist 
 

 
Kompisåkning/Syskonåkning 
 
Förslag till beslut 

 
 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 
  

1. förlänga försöksverksamheten avseende kompis- och syskonåkning så att prövning i frågan 
om detta strider mot likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § Kommunallagen kan erhållas från 
Kammarrätten. 

2. koordinera beslut avseende kompis- och syskonåkning med den översyn och de eventuella 
förändringar av skolskjutsreglementet/skolskjutsverksamheten som ska göras av Barn och 
skola med anledning genomlysningen som genomförts av Optiplan AB.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Den 1 december 2015 inkom Socialdemokraterna med en motion avseende kamratåkning och 
syskonåkning. 
 
Centerpartiet lämnade in en motion avseende detsamma den 22 mars 2016. 
 
Därefter har förvaltningen Barn och skola inkommit med två tjänsteskrivelser avseende samma 
fråga. En författad av Birgitte Dahlin den 19 december 2016 samt en av Henrik Wagersten den 9 maj 
2017 efter att kommunstyrelsen återremitterat den förstnämnda med inriktning att kunna lösa 
problematiken så att samåkning skulle kunna bli aktuellt. Båda tjänsteskrivelserna renderar i en 
slutsats att avslå ärendena kring kompis- och syskonåkning. 
 
Kommunfullmäktige beslutade att införa kompis- och syskonåkning som en försöksverksamhet den 
20 september 2017. Försöksperioden skulle sträcka sig under resterande delen av läsåret 2017/2018. 
 
Den 13 oktober 2017 överklagades Kommunfullmäktiges beslut till Förvaltningsrätten där en 
laglighetsprövning gjordes enligt Kommunallagen.  
 
Den 15 november 2017 utfärdade konsultföretaget Optiplan AB genomgripande analys av 
skolskjutsverksamheten i Båstads kommun. Rapporten hade som mål att resultera i konkreta förslag 
om förbättringar avseende miljö, ekonomi och säkerhet vad gäller skolskjutsorganisationen. 
Rapporten var ämnad att fastställa om skolskjutsverksamhetens ekonomi är försvarbar samt hur 
förhållandet mellan miljö, trafiksäkerhet och kostnad var. 
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Den 18 juni 2018 meddelade Förvaltningsrätten dom i frågan där domstolen i två separata beslut, ett 
avseende kompisåkning och ett avseende syskonåkning, kom fram till att Kommunfullmäktiges 
beslut ska upphävas med stöd av 10 kap. 8 § första stycket 4 Kommunallagen eftersom det strider 
mot likställighetsprincipen i 2 kap. 2 § samma lag. 
 
I samband med att Båstads kommun får ta del av Förvaltningsrättens domar beslutade vår 
kommunjurist, Elin Ax, att kommunen i sin tur ska överklaga dessa till Kammarrätten.  
 
 
 
 
Information om skolskjutsorganisationen 

Skolskjutsningen i Båstads kommun utförs av flera aktörer: Skånetrafiken, upphandlad buss, 
upphandlad taxi och kommunens egna skolbussar. Bakgrunden till detta är främst vägnätets 
kondition och var eleverna bor. Skånetrafikens bussar kan helt enkelt inte åka på de mindre vägarna i 
kommunen på grund av bussarnas storlek. Därför behövs de mindre bussarna till stora delar av 
kommunen.  Taxi används när det finns enstaka elever långt från skolbussarnas turer eller det finns 
elever med funktionsnedsättning, samt i vissa fall vid växelvis boende.  
Avståndet mellan elevens bostad och skolan ligger främst som grund för att få rätt till skolskjuts. 
Sedan tas även hänsyn till trafikförhållanden. 
 
För att eleverna kan åka med Skånetrafikens bussar krävs terminskort som kommunen 
tillhandahåller. Övriga elever åker antingen med kommunens skolbuss eller med taxi utifrån en 
skolskjutslista som varje chaufför måste ha tillgång till. 
 
 
Övervägande/framtid 
Då det framstår som att det finns en politisk vilja att erbjuda kommuninvånarna kompis- och 
syskonåkning bör ett övervägande göras att förlänga försöksverksamheten ytterligare då tiden för det 
ursprungliga beslutet taget av Kommunfullmäktige har löpt ut i samband med att läsåret 2017/2018 
tog slut. Därutöver bör hänsyn tas till att ärendet fortfarande inte har fått en slutgiltig handläggning i 
domstol och nya beslut bör därför ta i beaktande de eventuella utgångar av laglighetsprövningen i 
domstol som pågår för närvarande. Vidare ska hela skolskjutsverksamheten ses över efter den 
genomlysning som gjorts av Optiplan AB och framtida beslut avseende kompis- och syskonåkning 
bör därför samordnas med kommande översyn. 
 

 
Yasra Delpisheh 
Skolexpert/Utredare 
Barn & skola 











 

Bilaga 1: Tillkommande analys av körda mil per fordon 

1 Insänd information 
Båstads kommun har efterfrågat ett tillägg till förstudierapporten bestående av en utökad 

kostnadsjämförelse mellan bussarna i egen regi och Bergkvarabuss. Till detta insändes följande 

uppgifter: 

Antal mil för skolskjutsen 2016-2017 

Antal mil/år för egen buss 

Ordinarie skolskjuts   3021 

Slöjd    232 

Hemkunskap    23 

Simning    25 

Extraturer    135 

Totalt    3436 

Antal mil/år Bergkvara  

Ordinarie skolskjuts   751 

Uträkningen är uträknad i genomsnitt för en kommunbuss och en Bergkvarabuss.  

2 Antal körda mil per dag 
Antal körda mil/dag per genomsnittsfordon kan räknas fram med hjälp av de insända uppgifterna. 

Bussarna i egen regi kör skolskjuts 3021 mil per år, vilket motsvarar ca 17 mil per dag och fordon. 

Bergkvarabuss kör 751 mil per år, vilket motsvarar ca 4,2 mil per dag och fordon. Det är alltså en 

avsevärd skillnad mellan antalet körda mil per genomsnittsfordon för de två utförarna, där bussarna i 

egen regi kör ca 4 gånger fler mil/genomsnittsfordon än Bergkvarabuss.  

3 Kostnad per mil 
Enligt uppgifter i förstudien kostar bussarna i egen regi ca 717 000 kr/fordon medan Bergkvarabuss 

kostar ca 614 000 kr/fordon. Slår vi ut fordonens kostnad på de totala körda milen erhålls 209 kr/mil 

för bussarna i egen regi och 818 kr/mil för Bergkvarabuss. Bussarna i egen regi är alltså avsevärt mycket 

billigare per mil, ca 609 kr/mil, än Bergkvarabuss.  



I nuvarande planering är kostnaden per mil för Bergkvarabuss hög eftersom dessa fordon nyttjas 

begränsat, fordonens totala kostnad fördelas alltså på få mil. Avtalet med Bergkvarabuss begränsar 

dock att bussarna nyttjas ytterligare då de är upphandlade enligt en prismodell som är grundad i ett 

förbestämt antal mil/dag. 

Vid anskaffning av nya fordon, oavsett om det är bussar i egen regi eller upphandlade fordon, finns 

möjlighet att fördela antalet körda mil jämnare mellan fordonen och på så sätt få en jämnare 

fördelning av kostnad/mil.  

4 Nya fordon 
Vid anskaffning av nya fordon är det viktigt att ta ett helhetsgrepp över det totala skolskjutsuppdraget 

samt att planera samtliga fordon samtidigt för att undvika behovet av dyra tillkommande fordon som 

endast nyttjas i liten grad.  

Optiplans erfarenhet är att fordonet och dess chaufför står för ca 85-90% av den totala kostnaden för 

utföraren, drivmedel utgör endast en mindre andel av kostnaden. Detta stämmer även för Båstads 

bussar i egen regi, där drivmedel står för ca 12% av den totala kostnaden, se kostnadsfördelning i tabell 

2 i förstudierapporten. Fordonets fasta kostnad (fordonet och dess chaufför) är alltså den avgörande 

parametern för kostnadsbilden och behovet av antal fordon regleras av hur effektivt varje fordon 

används. 

Gällande avtalet för Bergkvarabuss är kostnaden baserad på ett antal givna mil och mernyttjande av 

fordonet blir således dyrt. Vid utvärdering av anskaffning av fordon via extern entreprenör 

rekommenderar Optiplan en annan prismodell, alternativt ett högre antal upphandlade mil. För en 

kostnadseffektiv skolskjuts är även regleringen av tillkommande eller frånfallande mil, d.v.s. hur 

flexibelt avtal kommunen etablerar med utföraren, av stor vikt och har inverkan på kostnaden varje 

år.  

Nytillkomna uppgifter påverkar inte slutsatsen att Båstads kommun bör utvärdera båda alternativen; 

extern entreprenör och skolbussar i egen regi, vid anskaffning av ny fordonsflotta.  
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KS § 105  Dnr KS 000342/2018 - 903 

Väckt ärende: Utöka budgetberedningen med  
nämndernas presidium 

 
Beskrivning av ärendet Ingela Stefansson (S) har väckt ett nytt ärende avseende att utöka 

budgetberedningen med nämndernas presidier. Då nämnderna har eget 
budgetansvar är det av högsta vikt att de deltar och får ett helhetsperspektiv  
på budgetprocessen.  

 
Arbetsutskottets förslag  Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning.  
 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 
 

Ärendet får väckas och skickas till förvaltningen för beredning. 
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