
BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

2019-10-08 

Kommunkontoret i Båstad, tisdagen den 8 oktober 2019 kl. 13.00 - 15.30. 

Carl Lilliehöök (M), ordförande 
Ingrid Nygren (L), vice ordförande 
Tony Ivarsson (M), ledamot 
Ingvar Bengtsson (S), ledamot 
Kenneth Larsson (C), ledamot 
Ingrid Edgarsdotter (BP), tjg. ers. för Kjell Stridh (BP) 
Haakon Böcker (BP), ledamot 

Roger Larsson, samhällsbyggnadschef. 
Catharina Arehög, bygglovschef. 
Tina Eriksson, miljöchef. 
Henrik Andersson, nämndsekreterare. 

Ingvar Bengtsson. Ersättare: Kenneth Larsson. 

Carl Lilliehöök 

7M 'ffe 
kvajie;gtsson 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Myndighetsnämnden 

2019-10-08 

Från och med 2019-10-16 till och med 2019-11-07 

Ko~ret i Båstad 

= ~ 
7 

Henrik Andersson 

Sida 

1av15 

§§92-101 



fjlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

In nehå 1 lsförteckn i ng 

Myndighetsnämnden 2019-10-08 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-08 

MN § 92 Dnr MN 000007 /2019 - 900 
Val av justeringsperson 

MN § 93 Dnr MN 000008/2019 - 900 
Godkännande av dagordningen 

MN § 94 Dnr MN 000047 /2019 - 330 

Sida 

2av15 

Killeröd 1:15 - Förhandsbesked för nybyggnad av lägenhetshotell för korttidsboende kafägäster 

MN § 95 Dnr MN 000048/2019 - 330 
Killeröd 4:14 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

MN § 96 Dnr MN 000050/2019 - 330 
Slättaröd 3:2 - Förhandsbesked för nybyggnad av lager 

MN § 97 Dnr MN 000052/2019 - 905 
Ekonomisk månadsuppföljning per den 30 september 2019 

MN § 98 Dnr MN 000001/2015 - 901 
Ändring av myndighetsnämndens delegationsordning - tobak 

MN§99 
Delgivningar 

Dnr MN 000074/2018 - 900 

MN § 100 Dnr MN 000075/2018 - 900 
Delegationsbeslut 

MN § 101 Dnr MN 000009/2019 - 900 
Informationsärenden 

Justerandes signaturer 

rt c~ 

Utdrags bestyrkande 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2019-10-08 3av15 

MN§92 Dnr MN 000007 /2019 - 900 

Val av justeringsperson 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll utses Ingvar Bengtsson. 

2. Som ersättare för justeringspersonen utses Kenneth Larsson. 

3. Justeringen äger rum på kommunkansliet i Båstad tisdagen den 15 oktober 
2019 kl. 10.00. 

Beskrivning av ärendet Myndighetsnämndens protokoll ska justeras av ordföranden och en justerare. 
Justeringen ska ske samtidigt och på dag och tid som nämnden bestämmer vid 
varje sammanträde. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

h c f 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2019-10-08 4av 15 

Beslut 

MN § 93 Dnr MN 000008/2019 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande ändringar och tillägg: 

Varan 21:1 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, utgår. 

Storahult 7:10 - Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus efter 
avstyckning, utgår. 

Nämndsplan för myndighetsnämnden 2020, utgår - tas istället upp under 
informationsärendena idag. 

Extra information - Kommande personalförändringar på Samhällsbyggnad. 

Extra information - Olstorp 1:11. 

Beskrivning av ärendet Enligt myndighetsnämndens reglemente åligger det ordföranden att ansvara 
för nämndens möten och dagordningen till sammanträdena. Dagordningen 
sätts samman av nämndens sekreterare och godkänns av ordföranden före 
utskick. Myndighetsnämnden har att ta ställning till om dagordningen för 
dagens sammanträde kan godkännas. 

Ajournering Sammanträdet ajourneras i ett par minuter. 

Utdra sbes rkande 



Llil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2019-10-08 

MN§94 Dnr MN 000047 /2019 - 330 

Killeröd 1:15 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
lägenhetshotell för korttidsboende kafegäster 

5av15 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kan ges för 
nybyggnad av lägenhetshotell för korttidsboende på den föreslagna platsen. 

Avgift med 7 417 kr tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Skäl för beslut Åtgärden bedöms ur allmän synpunkt medföra en god hushållning av mark- och 
vattenområden och uppfylla lämplighetskriterierna i plan- och bygglagens, PBL, 
2 kap och miljöbalkens 3 och 4 kap. Efter en avvägning av de enskilda och 
allmänna intressena med hänvisning till 2 kap PBL, bedöms att de enskilda 
intressena överväger och att förhandsbesked enligt ansökan och 
tillhandahållen information kan meddelas enligt PBL 9 kap 17 §. 
Stamfastigheten är ansluten till kommunalt färskvatten. Enskilt avlopp finns för 
befintlig verksamhet. Anmälan ska ske till miljö för eventuell komplettering av 
befintlig anläggning. Föreslagen åtgärd bedöms inte vara en sådan betydande 
olägenhet för berörda sakägare som avses i plan- och bygglagen. (PBL). 

Beskrivning av ärendet Ansökan avser förhandsbesked för utökning av befintlig kafeverksamhet med 
en ny byggnad om ca 160-200 kvm byggnadsarea i två våningar innefattande 
8 mindre lägenheter /rum för korttidsboende för gäster till kafeverksamheten. 
Fastigheten är belägen utanför detaljplan, utanför verksamhetsområde 
kommunalt avlopp och inom landskapsbildsskydd. Placering av byggnaden är 
föreslagen ca 10 m söder om befintlig kafebyggnad. Byggnaden ska anpassas till 
befintliga marknivåer och kan komma att utformas som suterrängbyggnad. Då 
det i på fastigheten redan finns en verksamhet med tillhörande byggnader 
bedöms att ett positiv förhandsbesked kan ges. Berörda sakägare har 
underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 § PBL. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind, daterad 
2019-10-08, med tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

Yrkande Ingrid Nygren (L), Haakon Böcker (BP), Tony Ivarsson (M), Ingvar 
Bengtsson (S) och Ingrid Edgarsdotter (BP): Bifall till förvaltningens förslag. 

Utdra sbes rkande 



rJi] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2019-10-08 6av15 

Upplysningar •Tillstånd krävs från länsstyrelsen avseende landskapsbildsskydd. 
•Ansökan om ev. komplettering av befintligt enskilt avlopp ska göras till miljö. 
•Ansökan om anslutning till kommunalt färskvatten ska göras till NSVA. 
• Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. 
• Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år 
efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft. 
•Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län (bilaga). 
• Beslutet kommer att kungöras i Post och Inrikes Tidningar (Po!T) och 
berörda grannar kommer att informeras/delges en kungörelse om beslutet. 
Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter att kungörelsen publicerats i Po!T, 
alternativt tre veckor efter delgivning via mottagningsbevis, om beslutet inte 
överklagas. Vid förenklad delgivning tar det fem veckor efter att beslutet 
skickats tills det har vunnit laga kraft. 

Beslutet expedieras till Sökanden 
Samhällsbyggnad 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 

Ck 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2019-10-08 

Handläggare 
Marie Axberg Fagerlind 

Dnr 
B 2019-000703 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Myndighetsnämnden 

Förhandsbesked för nybyggnad av lägenhetshotel för korttidsbo
ende kafegäster KILLERÖD 1:15 (KILLERÖDS BYAVÄG 126}, Bå
stads kommun 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden föreslås besluta 
att lämna förhandsbesked med stöd av 9 kap. 17 §plan- och bygglagen, PBL. 
att ta ut avgiften 7 417:- enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Skäl för beslut 
Åtgärden bedöms ur allmän synpunkt medföra en god hushållning av mark- och vattenom
råden och uppfylla lämplighetskriterierna i plan- och bygglagens, PBL, 2 kap och miljöbal
kens 3 och 4 kap. Efter en avvägning av de enskilda och allmänna intressena med hänvis
ning till 2 kap PBL, bedöms att de enskilda intressena överväger och att förhandsbesked 
enligt ansökan och tillhandahållen information kan meddelas enl. PBL 9 kap 31§. Stamfas
tigheten är ansluten till kommunalt färskvatten. Enskilt avlopp finns för befintlig verksam
het. Anmälan skall ske till miljö för eventuell komplettering av bef. anläggning. Föreslagen 
åtgärd bedöms inte vara en sådan betydande olägenhet för berörda sakägare som avses i 
plan- och bygglagen. (PBL). 

Yttranden 
Åtgärden bedöms vara av sådan art att berörda sakägare har underrättats om ansökan och 
getts tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 § PBL. Svar har inkommit från fastighetsägarna 
till Killeröd 1:19 och 1:20 som påtalar att de inte har någon erinran förutsatt att tillfarts
väg till ny byggnad dras väster om bef. bebyggelsen på Killeröd 1:15. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för utökning av befintlig kafeverksamhet med en ny bygg
nad om ca 160-200 kvm byggnadsarea i två våningar innefattande 8 mindre lägenhet-
er /rum för korttidsboende för gäster till kafeverksamheten. Lägenheterna planeras bli ca 
40 kvm vardera med ett rum, wc/dusch samt mindre pentry. Fastigheten är belägen utan
för verksamhetsområde för kommunalt avlopp men i anslutning till område med samman
hållen bebyggelse. Kommunal färskvattenledning finns för anslutning. Placering av bygg-

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 00 vx 

Plusgiro: 111111-1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhal lsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 20 16.11.24 



2 (3) 

naden är föreslagen ca 10 m söder om befintlig kafäbyggnad. Byggnaden skall anpassas till 
befintliga marknivåer och kan komma att utformas som suterrängbyggnad. 

Föreslaget område av fastigheten omfattas av följande regleringar: 
• Område med förordnande enligt 19 § naturvårdslagen i dess lydelse före 1975, sk 

landskapsbildsskydd. 
• Område av riksintresse för friluftslov och det rörliga friluftslivet och turismen (Kul

laberg och Hallandsåsen med angränsande kustområden) enligt 3 kap 6 § och 4 kap 
2 § miljöbalken. 

• Område av riksintresse för naturvård enligt 3 kap 6 § miljöbalken. 
• Område av riksintresse för totalförsvar enligt 3 kap 9 §miljöbalken. 

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för utökning av befintlig kafäverksamhet med en ny bygg
nad om ca 160-200 kvm byggnadsarea i två våningar innefattande 8 mindre lägenhet-
er /rum för korttidsboende för gäster till kafäverksamheten. Fastigheten är belägen utanför 
detaljplan, utanför verksamhetsområde kommunalt avlopp och inom landskapsbildsskydd. 
Placering av byggnaden är föreslagen ca 10 m söder om befintlig kafäbyggnad. Byggnaden 
skall anpassas till befintliga marknivåer och kan komma att utformas som suterrängbygg
nad. Då det i på fastigheten redan finns en verksamhet med tillhörande byggnader bedöms 
att ett positiv förhandsbesked kan ges. 
Berörda sakägare har underrättats om ansökan och getts tillälle att yttra sig enligt 9 kap. 
25 § PBL.. 

Upplysningar 
• Tillstånd krävs från länsstyrelsen avseende landskapsbildsskydd. 
• Ansökan om ev. komplettering av bef. enskilt avlopp skall göras till miljö. 
• Ansökan om anslutning till kommunalt färskvatten skall göras till NSVA 
• Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § PBL. 
• Förhandsbeskedet gäller enligt 9 kap. 39 § PBL, endast om bygglov för åtgärden söks 

inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft. 
• Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län (bilaga). 
• Beslutet kommer att kungöras i Post och Inrikes Tidningar (Palt) och berörda gran

nar kommer att informeras/delges en kungörelse om beslutet. Beslutet vinner laga 
kraft fyra veckor efter att kungörelsen publicerats i Palt, alternativt tre veckor efter 
delgivning via mottagnings bevis, om beslutet inte överklagas. Vid förenklad delgiv
ning tar det fem veckor efter att beslutet skickats tills det har vunnit laga kraft. 

Samhällsbyggnad 
Marie Axberg Fagerlind 
Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
 

Samhällsbyggnad 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev2016.1 1.24 



Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Orientering 
Ansökan 
Situationsplan 
Bilaga 1 svar granne 
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Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 20 16.11.24 
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[i1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2019-10-08 7av15 

MN §95 Dnr MN 000048/2019 - 330 

Killeröd 4:14- Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kan ges för 
nybyggnad av enbostadshus på den föreslagna platsen. 

Avgift med 7 417 kr tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Skäl för beslut Åtgärden bedöms ur allmän synpunkt medföra en god hushållning av mark- och 
vattenområden och uppfylla lämplighetskriterierna i plan- och bygglagens, PBL, 
2 kap och miljöbalkens 3 och 4 kap. Efter en avvägning av de enskilda och 
allmänna intressena med hänvisning till 2 kap PBL, bedöms att de enskilda 
intressena överväger och att förhandsbesked enligt ansökan och 
tillhandahållen information kan meddelas enligt PBL 9 kap 17 §. 
Stamfastigheten är ansluten till kommunalt färskvatten. Enskilt avlopp ska 
utföras i samråd med miljö. Föreslagen åtgärd bedöms inte vara en sådan 
betydande olägenhet för berörda sakägare som avses i plan- och bygglagen 
(PBL). 

Beskrivning av ärendet Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av nytt en bostadshus och 
komplementbyggnad och avstyckning från stamfastigheten med ca 3 500 kvm 
ca 10 m öster om Killeröd 4 18 och ca 15 m söder om Killeröd 4: 19. 
Byggnaderna ska placeras minst 4,5 m från fastighetsgräns. Fastigheten är 
belägen utanför detaljplan, i anslutning till sammanhållen bebyggelse, utanför 
verksamhetsområde kommunalt avlopp och inom landskapsbildsskydd. 
Stamfastigheten är obebyggd lantbruksenhet bevuxen med blandskog och sly. 
Då det i området redan finns bostads bebyggelse i direkt anslutning till 
fastigheten mark bedöms att ett positiv förhandsbesked kan ges. Ny fastighet 
har inga gränser gemensamt med andra fastigheter annat än stamfastigheten 
varför inget grannehörande har bedömts nödvändigt. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind, daterad 
2019-10-08, med tillhörande bilagor. 

Bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



1nJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2019-10-08 8av15 

Upplysningar •Tillstånd krävs från länsstyrelsen avseende landskapsbildsskydd. 
•Ansökan om enskilt avlopp ska göras till miljö. 
•Ansökan om anslutning till kommunalt färskvatten ska göras till NSVA. 
• Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. 
• Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år 
efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft. 
• Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län (bilaga). 
• Beslutet kommer att kungöras i Post och Inrikes Tidningar (Po!T) och 
berörda grannar kommer att informeras/delges en kungörelse om beslutet. 
Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter att kungörelsen publicerats i Po!T, 
alternativt tre veckor efter delgivning via mottagningsbevis, om beslutet inte 
överklagas. Vid förenklad delgivning tar det fem veckor efter att beslutet 
skickats tills det har vunnit laga kraft. 

Beslutet expedieras till Sökanden 
Samhällsbyggnad 

J usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2019-10-08 

Handläggare 
Marie Axberg Fagerlind 

Dnr 
B 2019-000704 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Myndighetsnämnden 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus KILLERÖD 4:14, 
Båstads kommun 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden föreslås besluta 
att lämna förhandsbesked med stöd av 9 kap. 17 §plan- och bygglagen, PBL. 
att ta ut avgiften 7 417 :- enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Skäl för beslut 
Åtgärden bedöms ur allmän synpunkt medföra en god hushållning av mark- och vattenom
råden och uppfylla lämplighetskriterierna i plan- och bygglagens, PBL, 2 kap och miljöbal
kens 3 och 4 kap. Efter en avvägning av de enskilda och allmänna intressena med hänvis
ning till 2 kap PBL, bedöms att de enskilda intressena överväger och att förhandsbesked 
enligt ansökan och tillhandahållen information kan meddelas en!. PBL 9 kap 31§. Stamfas
tigheten är ansluten till kommunalt färskvatten. Enskilt avlopp skall utföras i samråd med 
miljö. Föreslagen åtgärd bedöms inte vara en sådan betydande olägenhet för berörda 
sakägare som avses i plan- och bygglagen. (PBL). 

Yttranden 
Ny fastighet har inga gränser gemensamt med andra fastigheter annat än stamfastigheten. 
Närmast berörd har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 
§ PBL. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för avstyckning om ca 3500 kvm och nybyggnad av enbo
stadshus och en komplementbyggnad med placering av byggnaderna minst 4,5 m från fas
tighetsgräns. Stamfastigheten, obebyggd lantbruksenhet bevuxen med blandskog och sly, 
är belägen utanför detaljplan, utanför verksamhetsområde för kommunalt avlopp men i 
anslutning till område med sammanhållen bebyggelse. Kommunal färskvattenledning finns 
för anslutning. Platsen för ny avstyckning är ca 10 m öster om Killeröd 418 och ca 15 m 
söder om Killeröd 4:19. Ansökan om enskilt avlopp skall göras hos miljöavdelningen i Bå
stads kommun. Utfart till Killeröds byaväg skall utföras till befintlig utfart för fastigheterna 
Killeröd 4:17 och 4:18. 

Föreslaget område av fastigheten omfattas av följande regleringar: 
Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 00 vx 

Plusgiro: 111111-1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad@bastad.se 

~ '~'"'·"·" 
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• Område med förordnande enligt 19 § naturvårdslagen i dess lydelse före 1975, sk 
landskapsbildsskydd. 

• Område av riksintresse för friluftslov och det rörliga friluftslivet och turismen (Kul
laberg och Hallandsåsen med angränsande kustområden) enligt 3 kap 6 § och 4 kap 
2 § miljöbalken. 

• Område av riksintresse för naturvård enligt 3 kap 6 § miljöbalken. 
• Område av riksintresse för totalförsvar enligt 3 kap 9 § miljöbalken. 

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked nybyggnad av nytt enbostadshus och komplementbyggnad 
och avstyckning från stamfastigheten med ca 3500 kvm ca 10 m öster om Killeröd 418 och 
ca 15 m söder om Killeröd 4:19. Byggnaderna skall placeras minst 4,5 m från fastighets
gräns. Fastigheten är belägen utanför detaljplan, i anslutning till sammanhållen bebyg
gelse, utanför verksamhetsområde kommunalt avlopp och inom landskapsbildsskydd. 
Stamfastigheten är obebyggd lantbruksenhet bevuxen med blandskog och sly. Då det i om
rådet redan finns bostads bebyggelse i direkt anslutning till fastigheten mark bedöms att 
ett positiv förhandsbesked kan ges. 
Ny fastighet har inga gränser gemensamt med andra fastigheter annat än stamfastigheten 
varför inget grannehörande har bedömts nödvändigt. 

Upplysningar 
• Tillstånd krävs från länsstyrelsen avseende landskapsbildsskydd. 
• Ansökan om enskilt avlopp skall göras till miljö. 
• Ansökan om anslutning till kommunalt färskvatten skall göras till NSVA 
• Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § PBL. 
• Förhandsbeskedet gäller enligt 9 kap. 39 § PBL, endast om bygglov för åtgärden söks 

inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft. 
• Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län (bilaga). 
• Beslutet kommer att kungöras i Post och Inrikes Tidningar (Polt) och berörda gran

nar kommer att informeras/delges en kungörelse om beslutet. Beslutet vinner laga 
kraft fyra veckor efter att kungörelsen publicerats i Polt, alternativt tre veckor efter 
delgivning via mottagnings bevis, om beslutet inte överklagas. Vid förenklad delgiv
ning tar det fem veckor efter att beslutet skickats tills det har vunnit laga kraft. 

Samhällsbyggnad 
Marie Axberg Fager/ind 
Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
 

Samhällsbyggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Orientering 

Ansökan 

Situationsplan 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se ?'''d·" ·~""·"·" 



[iil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2019-10-08 9av15 

MN§96 Dnr MN 000050/2019 - 330 

Slättaröd 3:2 - Förhandsbesked för nybyggnad av lager 

Myndighetsnämnden delegerar till bygglovchef Catharina Arehög att lämna 
positivt förhandsbesked för nybyggnad av lager i enlighet med nämndens 
synpunkter, dvs. att placera byggnaden vriden 180 grader så att en gårdsplan 
bildas i söder. 

Avgift med 7 417 kr tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Skäl för beslut Förslaget överensstämmer med gällande översiktsplan, utanför La- och 
Lb-område. Det anses uppfylla kraven i 2 och 8 kap PBL, och inte strida mot 
gällande riksintressen. Ansökan bedöms vara lämplig utifrån platsens 
natur-/kulturvärden och landskaps bild. Förslaget bedöms inte medföra 
nämnvärd trafikökning och betydande olägenhet för grannar eller omgivning. 

Beskrivning av ärendet Ärendet avser förhandsbesked för nybyggnad av lagerlokal i plåt om ca 840 
kvm byggnadsarea som främst avses användas för kallager med vinterförvaring 
av båtar. Byggnadshöjd 4 m och nockhöjd 6,9 m. Befintlig infart och 
väganslutning används till fastigheten som är belägen utanför detaljplan men 
inom sammanhållen bebyggelse. Det finns kommunalt vatten och spillvatten. 
Riksintressena högexploaterad kustzon och rörligt friluftsliv. Platsen som avses 
bebyggas tillhör befintlig tomtmark och består av impediment som inte lämpar 
sig för jordbruk. 

Underlag till beslutet 

Föredragande 

Yrkande 

Propositionsordning 

Ärendet är skickat på remiss till räddningstjänsten, Trafikverket, Bjärekraft, 
NSVA och angränsande fastigheter. Svar ska ha kommit in senast 30 september 
2019. 

Tjänsteskrivelse från bygglovchef Catharina Arehög, daterad 2019-09-17, 
med tillhörande bilagor. 

Bygglovchef Catharina Arehög föredrar ärendet. 

Ingrid Nygren (L), Haakon Böcker (BP) och Tony lvarsson (M): Bifall till 
förvaltningens förslag, med följande tillägg: Delegera till bygglovchef Catharina 
Arehög att lämna positivt förhandsbesked i enlighet med nämndens 
synpunkter, dvs. att placera byggnaden vriden 180 grader så att en 
gårdsplan bildas i söder. 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet ovan och finner att nämnden 
bifallit detta yrkande. 

Justerandes signaturer ~ Utdrags bestyrkande 

--{/ (Jk 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Upplysningar 

2019-10-08 10av15 

Beslutet upphör att gälla om bygglov för åtgärden inte sökts inom två år från 
laga kraft. Åtgärden får inte påbörjas förrän bygglov och startbesked getts samt 
att tillstånd från landskapsbildsskydd från länsstyrelsen getts. 

Om du är missnöjd med myndighetsnämndens beslut kan du överklaga detta 
inom tre veckor från att du fick beslutet. Överklagandet ska ställas till 
länsstyrelsen i Skåne men skickas skriftligen till samhallsbyggnad@bastad.se 
eller Samhällsbyggnad, Båstads kommun, 269 80 Båstad. Ange vilket beslut du 
överklagar och orsaken, ärendets diarienummer, din egen och ärendets 
fastighets beteckning, ditt namn, adress och kontaktuppgifter. 

Beslutet expedieras till Sökande 
Samhällsbyggnad 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2019-09-17 

Handläggare 
Catharina Arehög 

Dnr 
B 2019-000644 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Myndighetsnämnden 

Förhandsbesked nybyggnad lager SLÄTTARÖD 3:2 (Rammsjövägen 36), 
Båstads kommun 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kan ges för nybyggnad av lagerlo
kal på den föreslagna platsen. Avgift 7 417 kr tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. 

Skäl för beslut 

Förslaget överensstämmer med gällande översiktsplan, utanför La- och Lb-område. Det anses 
uppfylla kraven i 2 och 8 kap PBL, och inte strida mot gällande riksintressen. Ansökan bedöms 
vara lämplig utifrån platsens natur-/kulturvärden och landskaps bild. Förslaget bedöms inte 
medföra nämnvärd trafikökning och betydande olägenhet för grannar eller omgivning. 

Beskrivning av ärendet 

Ärendet avser förhandsbesked för nybyggnad av lagerlokal i plåt om ca 840 kvm byggnadsarea 
som främst avses användas för kallager med vinterförvaring av båtar. Byggnadshöjd 4 m och 
nockhöjd 6,9 m. Befintlig infart och väganslutning används till fastigheten som är belägen 
utanför detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse. Det finns kommunalt vatten och 
spillvatten. Riksintressena högexploaterad kustzon och rörligt friluftsliv. Platsen som avses 
bebyggas tillhör befintlig tomtmark och består av impediment som inte lämpar sig för jordbruk. 

Ärendet är skickat på remiss till räddningstjänsten, Trafikverket, Bjärekraft, NSVA och 
angränsande fastigheter. Svar ska ha kommit in senast 30 september 2019. 

Upplysningar 
Beslutet upphör att gälla om bygglov för åtgärden inte sökts inom två år från laga kraft. 
Åtgärden får inte påbörjas förrän bygglov och startbesked getts samt att tillstånd från 
landskapsbildsskydd från länsstyrelsen getts. 

Om du är missnöjd med myndighetsnämndens beslut kan du överklaga detta inom tre veckor 
från att du fick beslutet. Överklagandet ska ställas till länsstyrelsen i Skåne men skickas 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111-1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhal lsbyggnad@bastad.se O; ~ www.b .... ,.~ , .. ,, ... "'" 



2 (2) 

skriftligen till samhallsbyggnad@bastad.se eller Samhällsbyggnad, Båstads kommun, 269 80 
Båstad. Ange vilket beslut du överklagar och orsaken, ärendets diarienummer, din egen och 
ärendets fastighets beteckning, ditt namn, adress och kontaktuppgifter. 

Samhällsbyggnad 
Catharina Arehög 

Beslutet ska expedieras till: 
Sökande 

Bilagor 
Bilaga 1 
Bilaga 2 
Bilaga 3 

Översiktskarta 
Situationsplan med sektionsritning 
Ortofoto 

Båstads kommun 

Sam häl Is byggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 

( samhallsbyggnad@bastad.se 

(!Je_, ~ "''"'"" 



rJl:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

MN§97 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-08 

Dnr MN 000052/2019 - 905 

Ekonomisk månadsuppföljning per den 30 september 2019 

Beslut Myndighetsnämnden godkänner redovisningen och översänder den till 
kommunstyrelsen. 

Sida 

11av15 

Beskrivning av ärendet Myndighetsnämnden har i sin uppsiktsplikt över verksamheten ett ansvar för 
att följa upp hur budgeten följs och vid prognostiserade negativa avvikelser 
föreslå åtgärder och på så sätt professionellt visa på god ekonomisk 
hushållning, konkreta förbättringsförslag och tydliga möjligheter till 
omprioriteringar. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson, daterad 
2019-10-01, med tillhörande bilaga. 

Föredragande Samhällsbyggnadschef Roger Larsson och bygglovchef Catharina Arehög 
föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnad 

Justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 

~ r f 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2019-10-01 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2019-xxx 

Tjänsteskrivelse 1 (1) 

Myndighetsnämnden 

Ekonomiuppföljning för myndighetsnämnden per siste september 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden godkänner redovisningen och översänder den till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Myndighetsnämnden har i sin uppsiktsplikt över verksamheten ett ansvar för att följa upp 
hur budgeten följs och vid prognostiserade negativa avvikelser föreslå åtgärder och på så 
sätt professionellt visa på god ekonomisk hushållning, konkreta förbättringsförslag och 
tydliga möjligheter till omprioriteringar. 

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 
samhällsbyggnadschef 

Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
kommunstyrelsen, samhällsbyggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Sammanställning (delas ut på sammanträdet) 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111-1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 2016.11.24 
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Samhällsbyggnad - Prognos per nämnd 
September 2019 

Januari-september 
ISamhällsbvnnnad - Kommunstvrelsen Utfall Budget Avvikelse 

Planarbete -357 -1 037 680 
Geodata -946 -945 -1 
Hållbar utveckling -255 -199 -56 
Ledning och administration 340 7 333 

1summa Samhällsbyggnad KS - -1 217 -2173 956 

Januari-september 
ISamhällsbvaanad - Myndighetsnämnden Utfall Budget Avvikelse 

Miljö- och hälsoskydd, Energirådgivning -1 256 -1 599 343 
Alkohol och tobak - tillstånd och tillsyn -178 -155 -23 
Bygglov 2 390 782 1 608 
Bostadsanpassning -<554 -1 055 401 

1summa Samhällsbyggnad MN 303 -2 027 2 330 

Helår Avvikelse 
Budget Prognos Avvikelse Intäkt Kostnad 

-1 460 -1 340 120 -300 420 
-1 303 -1 303 0 0 0 

-265 -345 -80 0 -80 
-53 277 330 -16 346 

-3 081 -2 711 370 -316 686 

Helår Avvikelse 
Budget Prognos Avvikelse Intäkt Kostnad 

-2 232 -1 902 330 -100 430 
-224 -274 -50 0 -50 
987 1 507 520 600 -80 

-1 418 -1 218 200 0 200 

-2 888 -1 888 1 000 500 500 

!Totalt Samhällsbyggnad I -914 -4 201 3 287J -5 968 -4 598 1 370! 184 1186! 

Ansvar Vsht 

2101 2005 
2103 2002 

2003, 2101 2630 
2108, 2109 2006, 2007 

Ansvar Vsht 

2003 2610, 2252 
2003 2671 
2102 2004 
2102 5209 

Kommentarer Samhällsbyggnad KS 

Planarbete 
Detaljplan för hamnen i Torekov anslag 200 tkr. Vakans översiktsplanerare längre 
än förväntat, lägre intäkter under hösten pga. ny planarkitekt. 

Geodata 
Ortofoto flygfoto anslag 63 tkr (budget 120 tkr) 

Hållbar utveckling 

Ledning och administration 
Pågående vakans på administrationen samt outnyttjad konsultbudget på ledning 
genererar överskott för året som åtgärder för återhållsamhet av kostnader med 
anledning av beslutad Handlingsplan för budget i balans för kommunstyrelsens 
verksamhetsområden (Dnr 000583/2019) 

Kommentarer Samhällsbyggnad MN 

Miljö- och hälsoskydd 
Pågående vakanser genererar både lägre personalkostnader och lägre intäkter kring 
bl.a. avloppsinventering. 

Alkohol och tobak 

Bygglov 

Bostadsanpassning 
Minskat bostadsanpassningsbidrag -100 tkr 



fru BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

MN §98 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-08 

Dnr MN 000001/2015 - 901 

Sida 

12 av 15 

Ändring av myndighetsnämndens delegationsordning - tobak 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar att godkänna förslag om tillägg i 
delegationsordningen och återkalla delegationen för tobakslagen samt 
lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. 

Skäl till beslut Miljöavdelningen saknar i dagsläget delegation för att fatta beslut enligt lag om 
tobak och liknande produkter. Revideringen som föreslås tillföras 
delegationsordningen för myndighetsnämnden bör handläggas av 
förvaltningen, för att skapa ett effektiverare beslutsfattande och smidigare 
tillsyn. Av den anledningen föreslås handläggare/avdelningschefvara delegat 
för dessa typer av ärenden och delegationsordningen för myndighetsnämnden 
bör därför kompletteras enligt förslaget ovan. 

Beskrivning av ärendet Den 1 juli 2019 trädde en ny lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 
i kraft. Lagen ersätter tobakslagen (1993:581) samt lag (2017:425) om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. I och med den nya lagen så 
ändras vissa befogenheter för tillsynsmyndigheten och därför behöver 
delegationsordningen för Myndighetsnämndens verksamhet revideras. För den 
kommunala handläggningens del innebär tillkomsten av den nya lagen några 
förändringar. Den stora förändringen är att det numera krävs tillstånd för 
försäljning av tobak för detalj- och partihandel. Tillstånd för sådan verksamhet 
ska prövas av kommunen. Tidigare var detalj - och partihandel av tobak 
anmälningspliktig. Möjligheten att besluta om omhändertagande av tobaksvara, 
enligt tobakslagen 21 §,försvinner. Istället införs möjlighet för 
tillsynsmyndigheter, bland annat kommuner, att meddela sanktioner 
(föreläggande, återkallelse, varning, förbud samt vitesföreläggande) vid 
lagöverträdelser eller åsidosättanden av tillståndsvillkor. Försäljning av 
elektroniska cigaretter och påfyllnings behållare fortsätter att endast vara 
anmälningspliktiga men överförs från tidigare Lag om elektroniska cigaretter 
och påfyllnings behållare (2017:425) till Lag om tobak och liknande produkter 
(2018:2088). 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från miljöchef Tina Eriksson, daterad 2019-09-27. 

Föredragande Miljöchef Tina Eriksson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Miljöavdelningen 

Justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-09-27 

Handläggare: Tina Eriksson 

Dnr: M2019-930 

Tjänsteskrivelse 

Till: Myndighetsnämnden 

Revidering av Myndighetsnämndens delegationsordning 

Förslag till beslut 

1 (2) 

Myndighetsnämnden beslutar att godkänna nedan förslag om tillägg i delegationsordningen 
och återkalla delegationen för Tobakslagen samt Lag om elektroniska cigaretter och påfyll
ningsbehållare. 

L ag om to b I hl"I a {OC 1man d epro d k u ter, LTLP 
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 

MN/ Beslut att bevilja försäljningstill- 5 kap 3 § LTLP Hand-
MlOOO stånd för detalj- och partihandlare läggare 
MN/ Beslut att förlänga handlägg- 4 kap I § förord- Hand-
MlOOl ningstiden med högst fyra måna- ning (2019 :223) om läggare 

der, när det är nödvändigt på tobak och liknande 
grund av uh·edningen produkter 

MN/ Beslut att avslå ansökan om för- Avdel- Handläggare 
Ml002 säljningstillstånd för detalj- och nings-

partihandlare chef 
MN/ Beslut att avslå ofullständig ansö- Hand-
M1003 kan om försäljningstillstånd för läggare 

detalj- och partihandlare 
MN/ Beslut i anledning av anmälan om 5 kap. 8 §, 8 kap. 2 Hand-
M1004 förändrad verksamhet när till- §LTLP läggare 

ståndshavaren avlidit eller fått 
förvaltare enligt 11 kap. 7 § för-
äldrabalken med uppdrag som 
omfattar rörelsen 

MN/ Beslut att bevilja försäljningstill- 5 kap. 9 § LTLP Hand-
M1005 stånd efter ansökan från kon- läggare 

kurs bo 
MN/ Beslut om föreläggande och för- 7 kap 9 § LTLP Hand-
M1006 bud som behövs för att bestäm- läggare 

melserna i lagen och anslutande 
föreskrifter ska följas. 

MN/ Beslut att återkalla försäljnings- 7 kap 10 § p 1 Hand-
M1007 tillstånd om tillståndet ej längre LTLP läggare 

utnyttjas 

MN/ Beslut att meddela föreläggande 7 kap 12 § LTLP Hand-
Ml008 eller förbud, e-cigaretter och läggare 

påfyllnadsbehållare som behövs 
för att bestämmelserna i lagen och 
anslutande föreskrifter ska följas. 

MN/ Begära upplysningar, handlingar 7 kap 17 § LTLP Hand-
Ml009 och varuprov som behövs för läggare 

tillsynen 
MN/ Beslut att begära polishandräck- 7 kap 19 § LTLP Hand-
MlOlO ning för att få den hjälp som be- läggare 

hövs för att tillsynen ska kunna 
genomföras 



2 (2) 

MN/ Beslut om avgift för tillsyn och 8 kap. 2§ LTLP Hand-
MlOll kontroll av den som bedriver läggare 

tillstånds- och anmälningspliktig 
handel med tobaksvaror 

MN/ Beslut om avgift för tillstånds- 8 kap. 1§ LTLP Hand-
MIOl2 prövning av ansökan om tillstånd läggare 

Bakgrund 
Den 1juli2019 trädde en ny lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter i kraft. 
Lagen ersätter tobakslagen (1993:581) samt lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och 
påfyllnings behållare. 

I och med den nya lagen så ändras vissa befogenheter för tillsynsmyndigheten och 
därför behöver delegationsordningen för Myndighetsnämndens verksamhet revideras. 
För den kommunala handläggningens del innebär tillkomsten av den nya lagen några föränd
ringar. Den stora förändringen är att det numera krävs tillstånd för försäljning av tobak för 
detalj- och partihandel. Tillstånd för sådan verksamhet ska prövas av kommunen. Tidigare var 
detalj- och partihandel av tobak anmälningspliktig. 

Möjligheten att besluta om omhändertagande av tobaksvara, enligt tobakslagen 21 §, försvin
ner. Istället införs möjlighet för tillsynsmyndigheter, bland annat kommuner, att meddela 
sanktioner (föreläggande, återkallelse, varning, förbud samt vitesföreläggande) vid lagöverträ
delser eller åsidosättanden av tillståndsvillkor. 

Försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnings behållare fortsätter att endast vara an
mälningspliktiga men överförs från tidigare Lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbe
hållare (2017:425) till Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088). 

Skäl till beslut 
Miljöavdelningen saknar i dagsläget delegation för att fatta beslut enligt, Lag om tobak och 
liknande produkter. Revideringen som föreslås tillföras delegationsordningen för Myndighets
nämnden bör handläggas av förvaltningen, för att skapa ett effektiverare beslutsfattande och 
smidigare tillsyn. Av den anledningen föreslås handläggare/avdelningschef vara delegat för 
dessa typer av ärenden och delegationsordningen för myndighetsnämnden bör därför kom
pletteras enligt förslaget ovan. 

Samhällsbyggnad, miljöavdelningen 

Tina Eriksson 
Miljöchef 

Denna handling har hanterats digitalt och har dä1för ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
Miljöavdelningen 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2019-10-08 13av15 

MN §99 Dnr MN 000074/2018 - 900 

Delgivningar 

Beslut Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde. 

Vid detta möte redovisas följande delgivningar: 

a). Killebäckstorp 14:23 - Dom från Mark- och miljödomstolen. Överklagat 
bygglov för nybyggnad av telekommunikationsmast samt två tillhörande 
teknikbodar. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena. 

b). Delårsrapport för myndighetsnämnden januari-augusti 2019. 

c). Böske 38:4 - Överklagande av kommunens beslut om bygglov. 
Länsstyrelsen avvisar samt avslår inkomna överklaganden. 

d). Flamman 3 - Överklagande av kommunens beslut att avsluta ärende rörande 
klagomål på låga temperaturer och drag. Länsstyrelsen upphäver beslutet i den 
del som avser klagomål på temperatur i sovrum och drag och återförvisar 
ärendet i dessa delar till nämnden för fortsatt handläggning. Länsstyrelsen 
avslår beslutet i övrigt. 

e ). Månadsrapport september 2019 från N ordvästskånes kustvattenkommitte. 

1). Varan 8:51- Överklagande av kommunens beslut om bygglov. Länsstyrelsen 
avvisar samt avslår inkomna överklaganden. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



ITIJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

MN § 100 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-08 

Dnr MN 000075/2018 - 900 

Delegationsbeslut 

Beslut Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Delegations beslut anmälda till nämnden. 

Vid detta möte föreligger följande delegationsbeslut: 

Sida 

14av15 

a). Delegationslista - Bostadsanpassningsbidrag 2019-09-01 - 2019-09-30. 

b). Delegationslista - Bygglovsavdelningen 2019-09-01 - 2019-09-30. 

c). Delegationslista - Miljöavdelningen 2019-09-01 - 2019-09-30. 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



~ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2019-10-08 

MN § 101 Dnr MN 000009 /2019 - 900 

I nformationsärenden 

Beslut Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Vid dagens sammanträde redovisas nedanstående information: 

a). Förändring av livsmedelstaxan (Tina Eriksson). 

b). Baltic Express AB: Lägesrapport (Tina Eriksson). 

c). Investeringar/personalbudget kommande år för Samhällsbyggnad 
(Roger Larsson). 

d). Nämndsplan för myndighetsnämnden 2020 (Roger Larsson/ 
Sari Bengtsson). 

Sida 

15 av 15 

e). Kommande personalförändringar på Samhällsbyggnad (Roger Larsson). 

fJ. Olstorp 1:11 - Överklagande av kommunens beslut om förhandsbesked. 
Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet i den del det avser 
förhandsbesked och återförvisar det till nämnden för fortsatt 
handläggning. Länsstyrelsen avslår överklagandet i övrigt. 
(Catharina Arehög). 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 

c /c 




