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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: 

2016-05-12 

Astrakanen, torsdagen den 12 maj 2016 kl. 13.00. 

James Johnson (BPJ, ordförande 
Niclas Svanberg (SJ, tjg. ers. för Göran Klang (SJ 
Karin Schmidt (BPJ, ledamot 
Rune Andersson (CJ, ledamot 
Ingemar Nilsson (SDJ, ledamot 
Claes Sundin (MJ, ledamot 
Ingrid Nygren (LJ, ledamot 

Marie-Louise Linden (MJ, ej tjg. ersättare 

1 (4J 

Henrik Andersson, nämndsekreterare, Roger Larsson, stadsarkitekt, Lisa 
Rönnberg, samhällsbyggnadschef, Anders Nilsson, samhällsskyddschef. 
För övriga närvarande tjänstemän, se respektive paragraf. 

Ingrid Nygren. Ersättare: Karin Schmidt. 

Omedelbar justering. 

~~ Paragrafer: 53 - 55 
Henrik Andersson 

ANSLAGSBEVIS 
( Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Myndighetsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2016-05-12 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

13/5-4/6 

Kommunkontoret i Båstad 

&~ 
Henrik Andersson 

Utdragsbestyrkande 
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[fiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Myndighetsnämnden 2016-05-12 

MN § 53 dnr: MN 000010/2016-903 

Val av justeringsperson 

Till att justera dagens protokoll utses: 

Ingrid Nygren (L). 

Till ersättare utses: Karin Schmidt (BP). 

Justeringen äger rum på kommunkansliet i Båstad, 

Torsdagen den 19 /5 kl. 15.00. 

Utskott/presidium KF 

Blad 

2 (4) 

Utdragsbestyrkande 
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ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Utskott/presidium 

2016-05-12 3 (4) 

MN § 54 dnr: MN 000011/2016-903 

Godkännande av dagordningen 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande tillägg: 

Påarp 8: 115 (Torekov Hotell) - Förslag till beslut om förbud att upplåta 
bassänger för bassängbad åt allmänheten. 

Information angående organisatoriska förändringar fr.o.m. 1 juli 2016. 

KF Utdragsbestyrkande 
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1TiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Upplysningar 

2016-05-12 4 (4) 

MN § 55 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 för  
att upplåta bassänger för bassängbad åt 

allmänheten på fastigheten Påarp 8:115 i Båstads kommun. 
- Med stöd av 26 kap 26 § MB gäller beslutet omedelbart efter delgivning 
även om det överklagas. 
- Detta beslut ersätter tidigare beslut i ärendet från den 10 mars 2016, MN § 38, 
dnr: MN 000030/2016-800. 
- Förbudet upphör att gälla när godkända analyssvar från vattenprovtagning 
har redovisats samt ett komplett egenkontrollprogram har upprättats och 
godkänts av miljöavdelningen. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Beslutet går att överklaga hos länsstyrelsen, se bilaga. 

Beskrivning av ärendet Förslag till beslut om förbud att upplåta bassänger för bassängbad åt allmän
heten på fastigheten Påarp 8:115  Verksamheten har trots 
upprepade påtryckningar från miljöavdelningen inte kunnat uppvisa en egen
kontroll som lever upp till förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares 
egenkontroll samt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad 
(FoHMFS 2014:12). Miljöavdelningen bedömer att inte bedriva arbete med 
egenkontroll för denna typ av verksamhet är en allvarlig brist. 

Handlingar i ärendet 

Föredragande 

Tjänsteskrivelse från miljö- och hälsoskyddsinspektör Michaela Sundström, 
daterad den 11 maj 2016, samt tillhörande bilaga. 

Tf. miljöchef Mårten Sällberg föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till  

Utskott/presidium 

Länsstyrelsen Skåne. 
Samhällsskydd. 

KF Utdrags bestyrkande 




