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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad 

Myndighetsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare: 

Ordförande: 

Justerare: 

2016-03-10 1 (10) 

Astrakanen, torsdagen den 10 mars 2016 kl. 14.00 -16.30. 

James Johnson (BP), ordförande, jäv§ 40 
Göran Klang (S), vice ordförande, ordförande § 40 
Karin Schmidt (BP), ledamot 
Rune Andersson (C), ledamot 
Ingemar Nilsson (SD), ledamot 
Claes Sundin (M), ledamot 
Ingrid Nygren (L), ledamot 
Haakon Böcker (BP), tjänstgörande ersättare för James Johnson,§ 40 

Henrik Andersson, nämndsekreterare 
Haakon Böcker (BP), Niclas Svanberg (S) och Kenneth Larsson (C), ej tjänstgörande 
ersättare. För övriga närvarande tjänstemän, se respektive paragraf. 

Göran Klang. Ersättare: Claes Sundin. 

Kommunkansliet i Båstad, fredagen den 18 mars 2016 kl. 13.00. 

~~ Paragrafer: 32 - 40 
Henrik Andersson 

Claes Sundin § 40 

ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Myndighetsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2016-03-10 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

19/3-10/4 

Kommunkontoret i Båstad 

Henrik Andersson 

Utdragsbestyrkande 
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ITil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnd 

Innehållsförteckning 
Myndighetsnämnden den 10 mars 2016 

§ Ärendebeskrivning 

32. Val av justeringsperson 

33. Godkännande av dagordningen 

34. Delgivningar 

35. Delegationsbeslut 

36. Informationsärenden 

37. Uppföljning av intern kontrollplan 2015 för myndighetsnämnden 

38. Påarp 8:115 - Förslag till beslut om förbud att upplåta bassänger för 

bassängbad åt allmänheten 

39. Borgen 33 i Båstad - Bygglov för nybyggnad av växthus 

40. Svenstorp 3:125 - Bygglov för tillbyggnad av litet utrymme för husdjur 

i enbostadshus 
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~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Myndighetsnämnden 2016-03-10 

MN § 32 dnr: MN 000010/2016-903 

Val av justeringsperson 

Till att justera dagens protokoll utses: 

Göran Klang (S). 

Till ersättare utses: Claes Sundin (M). 

Justeringen äger rum på kommunkansliet i Båstad, 

Fredagen den 18 mars kl. 13.00. 

)usterandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd I<F 

11 ~k 

Blad 

2 (10) 

Utdrags bestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Myndighetsnämnden 2016-03-10 

MN § 33 dnr: MN 000011/2016-903 

Godkännande av dagordningen 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande tillägg: 

Information angående Kran punkten AB - åtalsanmälan, 

Blad 

3 (10) 

Information angående omklassning av miljö- och hälsoskyddstaxan. 

Justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

11 ~~ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Myndighetsnämnden 

Utskott/presidium 

2016-03-10 4 (10) 

MN § 34 dnr: MN 000012/ 2016-903 

Delgivningar 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

a). Öllöv 15:59 - Försiktighetsmått; nu fråga om interimistiskt beslut. 
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 
Dnr: MN 000099/2015-800 

b ). Hallavara 6:8 - Miljösanktionsavgift - Mark- och miljööverdomstolen 
ger prövningstillstånd. Mark- och miljööverdomstolen undanröjer 
mark- och miljödomstolens dom och återförvisar målet dit för fortsatt 
handläggning. Dnr: MN 000126/2015-800 

c). Dom angående bostadsanpassningsbidrag - Förvaltningsrätten avslår 
överklagandet - Mål nr 87 46-15. Dnr: MN 000028/2016-300 

d). Västra Karup 15:55 - Beslut från Länsstyrelsen i överklagat ärende 
angående bygglov - Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet. 
Dnr: MN 000025/2016-330 

e) . Styrelseprotokoll från möte med Nordvästskånes kustvattenkommitte 
2015-12-02 . Dnr: MN 000129/2015-500 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

11 qu 



( 

( 

( 

( 

J,t1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Myndighetsnämnden 

MN § 35 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2016-03-10 

dnr: MN 000013/2016-903 

Delegationsbeslut 

Delegationsbesluten godkänns och läggs till handlingarna. 

Blad 

5 (10) 

a). Delegationsbeslut 2016-02-03 - 2016-03-02 för bostadsanpassningsbidrag. 
Dnr: MN 000020/2016-904 

b). Delegationsbeslut 2016-02-01- 2016-02-29 för samhällsbyggnad. 
Dnr: MN 000003/2016-904 

c). Delegationsbeslut 2016-02-03 - 2016-03-01 för miljöavdelningen. 
Dnr: MN 000004/2016-904 

justerandes si1:maturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

11 qk 
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Utskott/presidium 

2016-03-10 6 (10) 

MN § 36 dnr: MN 000014/2016-903 

I nformationsärenden 

a). Månatlig rapportering angående inkomna bygglovansökningar (Roger) 

b). Policy för enskilda avlopp. Lägesrapport inför beslut på nästa möte (Tina) 

c). Kranpunkten AB - åtalsanmälan (Tina) 

d). Chipsfabriken i Öllöv (Tina). Kort information inför beslut på nästa möte. 
Dnr: MN 000099/2015-800 

e). Omklassning av miljö- och hälsoskyddstaxan (James/Tina). 
Beslut om ändring till nästa möte. Dnr: MN 000024/2016-905 

f). Kallelsen till nämnden fr.o.m. nu via assistenten.bastad.se (Henrik) 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

11 q «-
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Blad 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Beskrivning av ärendet 

Handlingar i ärendet 

Föredragande 

Beslutet expedieras till 

Utskott/presidium 

2016-03-10 

MN § 37 dnr: MN 000005/2015-900 

Uppföljning av intern kontrollplan 2015 för 
mynd ighetsnä m nden 

Myndighetsnämnden beslutar: 

7 (10) 

Uppföljningen av 2015 års interna kontrollplan för myndighetsnämnden 
godkänns. 

Rapporten översänds till kommunstyrelsen. 

I reglementet för intern kontroll framgår att kommunstyrelsen med utgångs
punkt från nämndernas och styrelsernas rapporter ska utvärdera kommunens 
samlade system för intern kontroll. I det fall förbättringar behöver göras ska 
kommunstyrelsen också ta initiativ till sådana. Av tillämpningsanvisningarna 
som kommunstyrelsen beslutat om framgår att varje verksamhetsområde 
rapporterar till den nämnd som ansvarar för verksamheten där de 
kontrollerade rutinerna tillämpas. 

Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Lisa Rönn berg och samhälls
skyddschef Anders Nilsson, daterad den 15 februari 2016, samt tillhörande 
bilaga. 

Samhällsskyddschef Anders Nilsson föredrar ärendet. 

Kommunstyrelsen, Revisionen, verksamhetsområdena Samhällsskydd 
och Samhällsbyggnad. 

Justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

·11 ~k 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2016-02-15 

Tjänsteskrivelse 

Handläggare: Lisa Rönnberg och Anders Nilsson 
Dnr: MN 000005/2015 - 900 
Till: Myndighetsnämnden 

Beslutet skall expedieras till: 
Kommunstyrelsen, Revisionen, verksamhetsområdena samhällsskydd och samhällsbyggnad 

Bi I agor til I tjänsteskrivelsen: 
Uppföljning av intern kontroll 2015 för myndighetsnämnden 

Samråd har skett med: 

Uppföljning intern kontrollplan 2015 för Myndighetsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

1 (2) 

I reglementet för intern kontroll (reviderat av kommunfullmäktige 2014-12-17 § 209) 
framgår att kommunstyrelsen med utgångspunkt från nämndernas och styrelsernas 
rapporter ska utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll. I det fall för
bättringar behöver göras ska kommunstyrelsen också ta initiativ till sådana. 

Av tillämpningsanvisningarna som kommunstyrelsen 2014-12-03 § 284 beslutat om 
framgår att varje verksamhetsområde rapporterar till den nämnd som ansvarar för 
verksamheten där de kontrollerade rutinerna tillämpas. 

Aktuellt 
Kommentarer till utfallet från chefen för samhällsbyggnad: 
Samhällsbyggnad hade endast två minde avvikelser i återrapporteringen. Dessa var 
mindre betydelsefulla avvikelser som rör diarieföringen internt och drabbar alltså inte 
den externa kunden/sökanden. 

Kommentarer till utfallet från chefen för samhällsskydd: 
Avvikelser som beror på hög arbetsbelastning är allvarliga avvikelser (markeras med 
rött). Det är inte bra för kunden att vår handläggningstid är längre än utlovat. Det är 
heller inte bra att handläggningstiden förlängs på grund av hög arbetsbelastning, orsa
kad av vakanser i kombination med ett antal komplicerade och tidskrävande ärenden 
som tar tid från den planerade verksamheten. 
Med en fulltalig personalstyrka, effektiv handläggning och ett positiv samarbete med 
Myndighetsnämnden minskar risken för framtida awikelser. 

160218\fol! talet kan inte representeras i angivet format \dk 

11 <f k 



Förslag till beslut 
Myndighetsnämndens beslut: 

2 (2) 

1. Uppföljningen av 2015 års interna kontrollplan för myndighetsnämnden godkänns. 
Rapporten översänds till kommunstyrelsen. 

Båstad 2016-02-15 

Lisa Rönnberg 
Samhälls byggnads chef 

Anders Nilsson 
Samhällsskyddschef 
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Intern kontrollplan återrapportering 2015 

Myndighetsnämmf Återrapporteringsdatum 2016-02-15 

1 

2 

~ .,. 
';:! 

~ 
"' <; 
~ 

~ 'B 
%~ 
<; ~ 
"'';" 

I" 'B 
';:! ';:! 
~ ~ 
I"~ 
>"\ ';" 

~ 
>"\ 

~ 
Q 
<; 
"' 

~ 
~ 
0 
p. 

i::. 

~ ~~ 'B ~'., ~ ~ ~ ';:! >"\ 0 
~ p.. ~ 

Samhällsbvfl1mad 
Dokumentation Kontroll av Bygglov-
av hantering av handlägg-
bygglovshandlägg Attefallsärenden are/ 
ning: Kontrollen och att dess olika administra
görs på beviljade moment följs samt tör 
Attefallsärenden. att handlingar 

registrerats i 
ärendet. 

Se separat Bilaga 2 
"Anvisningar 
upprättande av 
internkontrollplan 
bygglov" 

Bostadsanpassnin Är ansöknings-
g: Kontroll att alla blanketten korrekt 
dokument är ifylld? Är 

Handläggar 
ens stand-in 
(i dags-läget 

En gång per ~ranskning av två 
halvår, två arenden per 
ärenden per bygglovhandläggare. 
handläggare V~l av vilka ärende 

gors av 
administratören. 

inkomna. medicinskt 
utlåtande 
inskickat? 
Stämmer fakturan 
överens med fattat 
beslut? 

bygglovs- 'En gång per 
arkitekten) halvår, tre 

Kontrollant/ assis
tent väljer 
slumpmässigt tre 
ärenden. 

ärenden 

Ja Ja 

Ja Ja 

~ 
~ 

Aktuellt I [ 
resultat """ 

........... ~ 

Symbolförteckning aktuellt resultat 

Grön - inga avvikelser 

Röd - avvikelser - risk föreligger 

~ 

~ 
~ ~ 
~ ~ 

[ [ 
N w ~ 

Kommentar 
eventuella 
avvikelser/ 

åt!lärder 

Några mindre betydelsefulla avvikelser på 
ett ärende. 
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Samhällss dd 
Sökande ska få 
besked om 

1. I ofullständig 
ansökan inom 10 
arbetsdagar 
Kunden skall få 
återkoppling efter 

2. I inspektion inom 
10 arbetsdagar 

Beslut i 
inkommande 
ärende skall fattas 

3 I inom sex veckor, 
förutsatt att 
ansökan är 
komplett 

~ 'B \ ~ \ ~ 0 

%~ "'~ 
i~ ~~ "" ;.;-

Kontroll av Brand-
inkomna inspektör/ 
ansökningar Miljöchef 

Kontroll av Brand-
genomförda inspektör/ 
inspektioner Miljöchef 

Kontroll av Brand-
inkomna ärende inspektör/ 
och beslut Miljöchef 

-

\ \~ ~ ~ 
Kommentar >'fl :;: ~ ~ ~ .... ~- ~ ~ 'B eventuella ~ $ pi pi pi pi 

i ~ ~ ' Aktuellt 

.., .., g s avvikelser/ ~ [ [ (I> -'e. 0 ~ ~ ;;::::. resultat w 
""' 

åtgärder ~ 
'""' 

N 

Stickprov (5) från 

• 
. Tl, Invänta 'va' från län'"Y"l"n. 

30/4, 31/8, ärendehanterings- T2 och T3: Återkoppling längre än 10 
31/12 system Daedalos Ja Ja 

arbetsdagar på grund av hög 
respektive Ecos arbets belastning. 

Stickprov (5) från Tl: Invänta svar från länsstyrelsen. 
30/4, 31/8, ärendehanterings- T2 och T3: Återkoppling längre än 10 
3,1/12 system Daedalos Ja Ja 

arbetsdagar på grund av hög 
respektive Ecos arbetsbelastning. 

Tl: Komplicerade ärenden om 
Stickprov (5) från brandfarliga- och explosiva varor. 

30/4, 31/8, ärendehanterings- T3: Väntar på svar från 
31/12 system Daedalos Ja Ja skorstensfejarmästaren samt lång 

respektive Ecos handläggningstid på grund av hög 
arbetsbelastning. 

- - -
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Bilaga 2 "Anvisningar upprättande av internkontrollplan - bygglov" 

Anvisningar upprättande av intern kontrollplan -
bygglovshantering av Attefall 

Rutin/System 

Kontroll av hantering av Attefallsärenden och att dess olika moment följs samt att handlingar 
registrerats i ärendet. Kontrollen görs på beviljade Attefallsärenden. 

Kontrollmoment 

1. Anmälan inkommer 
Kontrollmoment: 
Är diariebeteckningen rätt? 

2. Handläggning 
Kontrollmoment: 
Anmälan kontra bygglov? Är rätt bedömning gjord med anledning av värdefull 
bebyggelse? 
Har erforderliga ritningar inkommit som krävs för att ärendet ska vara komplett? 
Finns kontrollansvarig i ärendet om så krävs? 
Är remisser/grannehörande gjorda om detta krävs i ärendet? 

3. Beslut fattas 
Kontrollmoment: 
Är rätt beslut fattat? 
Finns motiveringar till beslutet? 
Är beslutet fattat inom 10 veckor från det att ärendet är komplett? 

4. Slutbesked 
Kontrollmoment: 
Har slutintyg/anmälan om färdigställande inkommit? 
Har slutbesked i så fall utfärdats? 

Kontrollansvar 

Handläggare på bygglovsavdelningen. 

Frekvens 

En gång per halvår, två ärenden per handläggare. 

Metod 

Samtliga bygglovhandläggare granskar två ärenden som någon annan än en själv är 
handläggare för. Administratören väljer ut vilka ärenden respektive handläggare ska granska 
och kontrollera att allt är gjort enligt rutinbeskrivningen. 



Rapportering till 

Bygglovschefen 

V/RAnalys 

V=3 
R=Z 
V/R=6 

Motivering till val av kontrollmoment 
Den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovs befriade. 
Attefallsåtgärder behöver anmälas till kommunen, men i vissa fall krävs en bygglovsansökan 
(exempelvis om fastigheten är utpekad som värdefull bebyggelse). Vi vill fördjupa oss i 
hanteringen av Attefallsärenden och samtidigt kontrollera att de moment som ingår i denna 
process följs. 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Myndighetsnämnden 2016-03-10 8 (10) 

Beslut 

MN § 38 dnr: MN 000030/2016-800, M 2015-001462 

Påarp 8:115 - Förslag till beslut om förbud att upplåta 
bassänger för bassängbad åt allmänheten 

Myndighetsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 § Miljöbalken (MB) 
om förbud att upplåta bassänger för bassängbad åt allmänheten på  

 fastigheten Påarp 8:115. 

Förbudet gäller från och med den 30 april 2016. 

( Förbudet upphör att gälla när ett komplett egenkontroll program har upprättats 
och godkänts av miljöavdelningen. 

{ 

Upplysningar Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län, se bilaga. 

Beskrivning av ärendet har genom de allmänna hänsynsreglerna i miljö
balkens andra kapitel krav på sig att utföra nödvändiga skyddsåtgärder och 
försiktighetsmått, samt att ansvarig personal har den kunskap som krävs för att 
verksamheten ska kunna bedrivas utan risk för olägenhet för människors hälsa 
och miljö. Det är också verksamhetsutövaren som har att visa för tillsyns
myndigheten att verksamheten kan bedrivas utan att risk för olägenhet 
uppstår. Bassängbad är förknippat med en rad risker för människors hälsa 

Handlingar i ärendet 

och miljön. Att inte bedriva arbete med egenkontroll för denna typ av verksam
het är en allvarlig brist. 

Tjänsteskrivelse från miljö- och hälsoskyddsinspektör Michaela Sundström, 
daterad den 2 mars 2016, samt tillhörande bilagor. 

Föredragande Miljöchef Tina Eriksson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till  

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

11 qt~ 



( 

( 

( 

BÅSTADS 
KOMMUN 
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Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

2016-03-10 9 (10) 

MN § 39 dnr: MN 000029/2016-330, B 2015-001239 

Borgen 33 i Båstad - Bygglov för nybyggnad av växthus 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Med stöd av 9 kap. 30 §plan- och bygglagen (PBL) avslås ansökan om bygglov 
för nybyggnad av växthus. 

Avgift enligt kommunfullmäktiges taxa: 3 172 kr. Faktura skickas separat. 

Föreslagen åtgärd innebär en volymökning (tillbyggnad) av befintlig komp
lementbyggnad. Åtgärden medför dels att komplementbyggnaden blir två
våningskomplementbyggnad, dels att föreslagen tillbyggnad hamnar närmare 
tomtgräns än 4,5 m (BS § 39). Föreslagen åtgärd strider mot planen avseende 
avstånd till gräns och även planens syfte. Åtgärden kan inte heller vid en 
samlad bedömning ses som förenlig med planens syfte, för vilken bygglov 
kan lämnas. Föreslagen tillbyggnad med avvikelser enligt ovan får en 
prejudicerande verkan. 

Upplysningar Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län, se bilaga. 

Beskrivning av ärendet har den 18 december 2016 sökt bygglov för nybyggnad av växthus 
(tillbyggnad av befintlig komplementbyggnad) på fastigheten Borgen 33. 
Föreslagen åtgärd hamnar under detaljplan för kv. Borgen och Evald (263) . 
Enligt detaljplan 263 får tomt bebyggas med högst 1/5-del, högst en våning, 
vind får inredas och byggnadshöjden får max vara 4,4 m. 

Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Naim Berisha, daterad den 1 mars 
2016, samt tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovhandläggare Naim Berisha föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Fastighetsägaren  

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

11 Cfjz 
I.. 
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Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

Upplysningar 

2016-03-10 10 (10) 

MN § 40 dnr: MN 000032/2016-330, B 2015-001262 

Svenstorp 3:125 - Bygglov för tillbyggnad av litet utrymme 
för husdjur i enbostadshus 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Med stöd av 9 kap 31b §plan- och bygglagen (2010:900), PBL, avslås härmed 
ansökan om bygglov. 

Avgift enligt kommunfullmäktiges taxa: 3 574 kr. Faktura skickas separat. 

Tillbyggnad enligt ansökan är tidigare prövad i ärende B 2014-000637 med 
avslag på ansökan. Ärendet överklagades och länsstyrelsen beslutade avslå 
överklagan (Dnr 403-28228-14, se bilaga 1). Sökande har nu ansökt om 
tillbyggnad för litet utrymme för husdjur och anger att man önskar fast 
alternativt skjutbart tak. Enligt en dom från mark- och miljödomstolen 
(2011-P 1857, se bilaga 2) är en konstruktion med skjutbart tak att betrakta 
som en byggnad både visuellt och i plan- och bygglagens mening varför ansökt 
åtgärd innebär att byggrätten överskrids tillkommande 11,4 kvm. Byggrätten 
på fastigheten är 68 kvm. Befintlig bebyggelse på fastigheten uppgår till 95,7 
kvm och är således befintligt planstridig, en avvikelse som prövats som mindre 
vid fastighetsbildningen. Tillsammans med ansökt tillbyggnad kommer den 
totala byggytan att bli 107,1 kvm, en avvikelse på 57,5 %, vilket inte kan 
bedömas som en liten avvikelse och inte är förenlig med planens syfte. 

Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län, se bilaga. 

( Beskrivning av ärendet Ansökan om bygglov för tillbyggnad av litet utrymme för husdjur i enbostads-
hus på fastigheten Svenstorp 3:125. Ansökan avser planstridig åtgärd inom 
detaljplanen. Bestämmelserna för detta område innebär bl.a. att byggrätten 
för fastigheten är högst en tredjedel. 

( Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Maria Axberg Fagerlind, daterad den 
3 mars 2016, samt tillhörande bilagor. 

Jäv James Johnson (BP) anmäler jäv och deltar ej i handläggningen av ärendet. 
Haakon Böcker (BP) går istället in som tjänstgörande ersättare och Göran 
Klang (S) går in som ordförande. 

Föredragande Stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Fastighetsägarna  
Berörda grannar (mottagningsbevis). 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbest:yrkande 

1k ?// 
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