
U1] BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-11-05 

Sida 

1av23 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Kommunkontoret i Båstad, tisdagen den 5 november 2019 kl. 13.00 - 15.15. 

Carl Lilliehöök (M), ordförande 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Juste rare 

ANSLAGS BEVIS 

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

Roger Larsson, samhällsbyggnadschef. 
Tina Eriksson, miljöchef. 
Henrik Andersson, nämndsekreterare. 

Kenneth Larsson. Ersättare: Haakon Böcker. 

Kenneth Larsson 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Myndighetsnämnden 

2019-11-05 

Från och med 2019-11-13 till och med 2019-12-05 

Kommunkontoret i Båstad 

Henrik Andersson 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

Innehållsförteckning 

Myndighetsnämnden 2019-11-05 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-11-05 

MN § 102 Dnr MN 000007 /2019 - 900 
Val av justeringsperson 

MN § 103 Dnr MN 000008/2019 - 900 
Godkännande av dagordningen 

MN § 104 Dnr MN 000056/2019 - 330 
- Olovlig rivning och schaktning samt uppfyllnad inför grundläggning 

MN § 105 Dnr MN 000057 /2019 - 330 
- Tillsyn avseende påbörjad byggnation utan startbesked 

MN § 106 Dnr MN 000049/2019 - 330 
Varan 21:1- Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

MN § 107 Dnr MN 000051/2019 - 330 
Storahult 7:10 - Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus efter avstyckning 

MN § 108 Dnr MN 000055/2019 - 603 

Sida 

2 av 23 

Utredning angående eventuell åtgärd avseende tillstånd för alkoholservering -  
serveringsställe Hamnfesten i Torekov 

MN § 109 Dnr MN 000054/2019 - 905 
Årlig indexuppräkning av taxor inom miljöavdelningens områden 

MN § 110 Dnr MN 000001/2015 - 901 
Ändring av myndighetsnämndens delegationsordning - livsmedel 

MN § 111 Dnr MN 000046/2019 - 900 
Nämndsplan för myndighetsnämnden 2020 

MN § 112 Dnr MN 000052/2019 - 905 
Ekonomisk månadsuppföljning per den 31 oktober 2019 

MN § 113 Dnr MN 000074/2018 - 900 
Delgivningar 

MN § 114 Dnr MN 000075/2018 - 900 
Delegationsbeslut 

MN § 115 Dnr MN 000009/2019 - 900 
Informationsärenden 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

/~ f k 



ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2019-11-05 

MN § 116 Dnr MN 000053/2019 - 905 
Revidering av taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 
(Omedelbar justering, se separat protokoll) 

MN § 117 Dnr MN 000025/2018 - 330 
Segeltorp 3:5 - Yttrande till Mark- och miljööverdomstolen - mål nr. P 6079-19 
(Omedelbar justering, se separat protokoll) 

Justerandes signaturer 

/~ ei 

Sida 

3 av 23 

Utdragsbestyrkande 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2019-11-05 

MN § 102 Dnr MN 000007 /2019 - 900 

Val av justeringsperson 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll utses Kenneth Larsson. 

2. Som ersättare för justeringspersonen utses Haakon Böcker. 

3. Justeringen äger rum på kommunkansliet i Båstad tisdagen den 
12 november 2019 kl. 10.00. 

4 av 23 

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 Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2019-11-05 

MN § 103 Dnr MN 000008/2019 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande tillägg: 

Segeltorp 3:5 - Yttrande till Mark- och miljööverdomstolen. 

Sida 

5 av 23 

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. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

2019-11-05 

MN § 104 Dnr MN 000056/2019 - 330 

 - Olovlig rivning och schaktning samt 
uppfyllnad inför grundläggning 

6 av 23 

Myndighetsnämnden beslutar att med stöd av 11 kap 51-53, 57 §§plan- och 
bygglagen (PBL) påföra fastighetsägarna  och   solidariskt 
en byggsanktionsavgift enligt plan- och byggförordningen (PBF) 9 kap 12 § 8 p 
om 34 316 kronor för att ha rivet befintlig byggnad och schaktat samt gjort 
uppfyllnad för nybyggnationen utan startbesked. 

Om någon bryter mot en bestämmelse i plan- och bygglagens 8-10 kap. eller i 
föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av 
bestämmelserna i plan och bygglagens 16 kap. 2-10 §§ eller mot en 
bestämmelse i en EU-förordning om krav på byggnadsverk eller 
byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift 
(byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 
kap. 12 § (PBL 11 kap 51 §). 

Enligt PBL 11 kap 53 §ska en byggsanktionsavgift tas ut även om överträdelsen 
inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Byggsanktionsavgiften tas ut av 
myndighetsnämnden i sin egenskap av byggnadsnämnd. Fastighetsägarna 

 och   har upplysts om vad som gäller enligt PBL om att 
påbörja en byggnadsåtgärd innan startbesked har utfärdats samt informerats 
om möjligheten till att göra rättelse. 

Inga skäl har framkommit som föranleder nedsättning av avgiften. 

Beskrivning av ärendet Fastighetsägarna till fastigheten har ansökt om bygglov för 
nybyggnad av enbostadshus efter rivning av befintligt. Bygglov lämnades 27 
juni 2019. Enligt bygglovet ska tekniskt samråd hållas innan startbesked kan 
lämnas. Rivning av befintlig byggnad och schaktning samt uppfyllnad gjordes 
utan att startbesked lämnats varpå sanktionsavgift ska tas ut. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Leif Davidsson, daterad 2019-10-17, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovhandläggare Leif Davidsson föredrar ärendet. 

]usterandes signaturer Utdragsbestyrkande 

/~ c lA 
'-



iJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-11-05 

Sida 

7 av 23 

Upplysningar Enligt PBL 11 kap 61 §ska en byggsanktionsavgift betalas inom två månader 
efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige. 
Faktura översänds separat. Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen 
i Skåne län, se bilaga. 

Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad 
Beslutet ska delges med besvärhänvisning till: 

 och   
 

 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2019-10-17 

Handläggare 
Leif Davidsson 

Dnr 
B 2019-000792 

Tjänsteskrivelse 1 (4) 

Myndighetsnämnden 

Tillsyn avseende: Olovlig rivning och schaktning samt uppfyllnad in
för grundläggning på fastigheten   
Båstads kommun. 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att med stöd av 11kap51-53, 57 §§plan- och bygglagen 
(PBL) påföra fastighetsägarna  och   en byggsanktionsavgift enligt 
plan- och byggförordningen (PBF) 9 kap 12 § 8 p om 34 316 kronor för att ha rivet befint
lig byggnad och schaktat samt gjort uppfyllnad för nybyggnationen utan startbesked. 

Skäl för beslutet 
Om någon bryter mot en bestämmelse i plan- och bygglagens 8-10 kap. eller i föreskrifter 
eller beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i plan och byggla
gens 16 kap. 2-10 §§eller mot en bestämmelse i en EU-förordning om krav på byggnads
verk eller byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktions
avgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 § (PBL 11 kap 51 §). 

Enligt PBL 11 kap 53 §ska en byggsanktionsavgift tas ut även om överträdelsen inte har 
skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Byggsanktionsavgiften tas ut av myndighetsnämnden 
i sin egenskap av byggnadsnämnd. Fastighetsägarna  och   har upplysts 
om vad som gäller enligt PBL om att påbörja en byggnadsåtgärd innan startbesked har ut
färdats samt informerats om möjligheten till att göra rättelse. 

Inga skäl har framkommit som föranleder att sätta ned avgiften. 

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 2016.11.24 



2 (4) 

Bakgrund 
  besökte undertecknad den 13 augusti och förklarade att  ville 

komma igång med rivningen snarast, det vill säga innan tekniskt samråd ägt rum.  fick 
till svar att om  lämnar in kontrollplan och rivningsplan kan vi lämna ett delstartbe
sked för rivningen. 

Söndag den 1 september 2019 ankom dessa handlingar till Samhällsbyggnad. Mellan den 2 
och 6 september hade undertecknad semester. Måndagen den 9 september svarade un
dertecknad på inkommit mejl från fredagen den 6 september där den kontrollansvarige 
undrar när startbesked kan lämnas.  fick till svar att undertecknad haft semester före
gående vecka (37) och blev informerad om att ärendet skulle hanteras under vecka 38. 

I samband med att fastigheten  passerades tisdagen den 10 september 
uppdagades det att befintlig byggnad redan var riven. Detta föranledde att delstarts besked 
inte lämnades. 

Bild från passerande den 10 september 2019 

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 

~k 



3 (4) 

Vid besök i området den 16 september 2019 konsterades det att även schaktning och upp
fyllnad för grundläggning av nybyggnation samt utstakning hade gjorts inom fastigheten 

 Samma dag skickades mejl till  och   där underteck
nad bad om en förklaring. Något svar erhölls inte vid det tillfället. 

Bild från platsbesök den 16 september 2019 

Fastighetsägarna  och   delgavs beslut den 24 september 2019 om 
förbud mot att fortsätta arbetet eller åtgärden till dess att startbesked lämnats för bygg
nation på fastigheten. 

Den 14 oktober 2019 ankom en förklaring från fastighetsägarna varför rivning och 
schaktning samt upp fyllnad utförts trots att startbesked saknades. Byggherren yrkar att 
byggsanktionsavgiften ska sättas ner till en fjärdedel (8579 kr). Byggherren anser sig ha 
varit tydlig i sin kommunikation med Båstad Kommun och kontrollansvarig om att planen 
var att starta rivning av befintlig byggnad och schaktningsarbeten för grundläggning av 
byggnad den 9 september 2019. Byggherren har informerat alla parter om att entreprenör 
är inbokad för att utföra arbetet. 

Båstads kommun 

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



4 (4) 

Några utfästelser om vilket datum startbesked skulle erhållas finns inte. Faktum kvarstår 
att rivning och schaktning påbörjats trots att man saknade startbesked. I bygglovs beslutet 
finns upplysning om att åtgärden inte får påbörjas före att startbesked utfärdats. 

Denna tjänsteskrivelse har kommunicerats med fastighetsägarna. 

Upplysningar 
Enligt PBL 11 kap 61 §ska en byggsanktionsavgift betalas inom två månader efter det att 
beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige. Faktura översänds separat. 
Beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen i Skåne län, se bilaga. 

Samhällsbyggnad 

Leif Davidsson · 
Bygglovhandläggare 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska delges med besvärhänvisning till: 

Beslutet ska expedieras till: 

Samhällsbyggnad 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1. Sanktions beräkning rivning 
2. Sanktions beräkning schaktning 
3. Beslut om förbud mot fortsatt arbete eller åtgärd 
4. Förklaring från fastighetsägaren 
5. Hur man överklagar 

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 2016.11.24 



iJr1 BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslut 

2019-11-05 

MN § 105 Dnr MN 000057 / 2019 - 330 

 - Tillsyn avseende påbörjad byggnation 
utan startbesked 

8 av 23 

Med stöd av 11 kap 51-53, 57 §§plan- och bygglagen påförs fastighetsägarna 
  och   solidariskt en byggsanktionsavgift 

enligt plan- och byggförordningen (PBF) 9 kap 10 § punkt 2 om totalt 1 860 
kronor för att utan startbesked påbörjat arbeten avseende fasadändring. 

Om någon bryter mot bestämmelser i plan-och bygglagens 8-10 kap. eller i 
föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av 
bestämmelserna i plan- och bygglagen 16 kap 2-10 §§eller mot en 
bestämmelse i EU-förordning om krav på byggnadsverk eller byggprodukter, 
ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild sanktionsavgift (byggsanktionsavgift) 
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av plan- och bygglagen. 

Eftersom bygglov var beviljat när åtgärden påbörjades ska sanktionsavgiften 
med stöd av plan- och byggförordning 9 kap 3a §, bestämmas till hälften av 
beloppet 3 720 kronor som följer av 9 kap 10 §av samma förordning. 

Redovisning av beräkning av sanktionsavgifter enligt plan-och 
byggförordningen 9 kap 10 §framgår av bilaga 1. Skäl för nedsättning av 
avgiften bedöms inte föreligga då det inte går att bevisa att kommunen gett 
vilseledande besked ifråga om påbörjande av åtgärden. 

Beskrivning av ärendet Fastighetsägarna till fastigheten har ansökt om bygglov för 
ombyggnad av befintlig carport till förråd/tvättstuga. Bygglov gavs men inför 
startbesked skulle brandskyddsbeskrivning lämnas in. Byggnationen 
påbörjades utan startbesked varpå sanktionsavgift ska tas ut. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Hajrudin Caplja, daterad 2019-11-05, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovhandläggare Hajrudin Caplja föredrar ärendet. 

Yrkande Ingrid Nygren (L) : Bifall till förvaltningens förslag. 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



rn:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Upplysningar 

2019-11-05 9 av 23 

Enligt PBL 11 kap 61 § ska en byggsanktionsavgift betalas inom två månader 
efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige. 
Faktura översänds separat. 

Om ni är missnöjda med myndighetsnämndens beslut kan ni överklaga detta 
inom tre veckor från att ni fick beslutet. Överklagandet ska ställas till 
Länsstyrelsen 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 Fastighetsägarna (delgivning) 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2019-11-05 

Handläggare 
Hajrudin Caplja 

Dnr 
B 2019 - 000812 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Myndighetsnämnden 

Tillsyn avseende påbörjad byggnation utan startbesked på fastig
heten  Båstads kommun 

Sammanfattning 
Fastighetsägarna till fastigheten  har ansökt om bygglov för ombyggnad 
av befintlig carport till förråd/tvättstuga. Bygglov gavs men inför startbesked skulle 
brandskydds beskrivning lämnas in. Byggnationen påbörjades utan startbesked varpå 
sanktionsavgift ska tas ut. 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden föreslås besluta att med stöd av 11kap51-53, 57 §§plan-och bygg
lagen påföra fastighetsägarna   och   en byggsankt
ionsavgift enligt plan-och byggförordningen (PBF) 9 kap 10 §punkt 2 om totalt 1 860 
kronor för att utan startbesked påbörjat arbeten avseende fasadändring. 

Motivering 
Om någon bryter mot bestämmelser i plan-och bygglagens 8-10 kap. eller i föreskrifter el
ler beslut som har meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i plan-och bygglagen 
16 kap 2-10 §§eller mot en bestämmelse i EU-förordning om krav på byggnadsverk eller 
byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild sanktionsavgift (byggsanktions
avgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av plan-och bygglagen. 

Eftersom bygglov var beviljat när åtgärden påbörjades ska sanktionsavgiften med stöd av 
plan-och byggförordning 9 kap 3a §,bestämmas till hälften av beloppet 3 720 kronor som 
följer av 9 kap 10 §av samma förordning. 

Redovisning av beräkning av sanktionsavgifter enligt plan-och byggförordningen 9 kap 10 
§ framgår av bilaga 1. Skäl för nedsättning av avgiften bedöms inte föreligga då det inte går 
att bevisa att kommunen gett vilseledande besked ifråga om påbörjande av åtgärden. 

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 



2 (2) 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Fastighetsägarna till fastigheten  har den 25 januari 2019 ansökt om 
bygglov för ombyggnad av befintlig carport till förrådsutrymme/tvättstuga. Bygglov för 
åtgärden beviljades den 31 januari 2019. I bygglovsbeslutet har man angett att åtgärden 
inte får påbörjas innan startbesked utfärdas samt att brandskydds beskrivning måste läm
nas in för att prövning av startbesked ska kunna inledas. 

Den 17 september 2019 har fastighetsägarna uppmanats att skicka in brandskydds be
skrivning för att startbesked i ärendet ska kunna utfärdas. Av telefonsamtal några dagar 
senare samt av möte med en av fastighetsägarna som ägde rum 30 september 2019 
framgick det att åtgärden redan var påbörjad och färdigställd. 

Efter att tillsynsärende har startats har fastighetsägarna beretts möjlighet att lämna 
förklaring till varför åtgärden påbörjades utan startbesked. Den 2 oktober 2019 har en av 
fastighetsägarna inkommit med förklaring att han blev uppringd av en tjänsteman från 
kommunen som ställde diverse frågor om hur förrådet ser ut, dess utformning etc. samt att 
personen har svarat att brandskydds beskrivning inte är något problem. Fastighetsägarna 
har uppfattat detta som godkännande för att påbörja arbeten. I ärendehanteringssystemet 
kunde man inte se att startbesked för åtgärden har getts eller att någon på kommunen har 
gjort en anteckning om samtalet med fastighetsägarna. 

Av tidigare rättspraxis (dom från Mark-och miljööverdomstolen, målnummer P 9086-14) 
framgår det att inredande av bostadsutrymme i befintliga ytor för förvaring eller uppställ
ningsplatser för en bil inte är bygglovspliktigt. Av samma rättsfall framgår det dock att fa
sadändringar (dvs. uppförande av nya väggar) är bygglovspliktigt vilket i det här fallet 
sanktionsavgifter tas ut för. 

Enligt bygglovshandlingar som fastighetsägarna har lämnat in i samband med sin ansökan 
och som bygglovs beslutet grundas på är area på de nykomna väggarna 35 kvadratmeter. 
Redovisning av beräkning av sanktionsavgifter enligt plan-och byggförordningen 9 kap 10 
§ framgår av bilaga 1. 

Samhällsbyggnad 

Hajrudin Caplja 
Bygglovhandläggare 

Beslutet ska expedieras till fastighetsägarna 

Bilagor 
1. Redovisning av beräkning av sanktionsavgifter 
2. Fastighetsägarens förklaring 
3. Ritningar som visar arean som omfattas av sanktionsavgifter 
4. Fastighetsägarens bemötande av tjänsteskrivelse 

Båstads kommun 

Sam häl Is byggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111 -1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev2016.11.24 



rJi] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2019-11-05 10 av 23 

MN § 106 Dnr MN 000049/2019 - 330 

Varan 21:1- Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov för nybyggnad 
av ett enbostadshus kan ges enligt föreliggande handlingar. 

Avgiften 7 417 kronor 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 en!. PBL 9 kap 31§. Föreslagen 
åtgärd bedöms inte vara en sådan betydande olägenhet för berörda sakägare 
som avses i plan- och bygglagen (PBL). Vad berörda sakägare har anfört i 
ärendet leder inte till någon annan bedömning. 

Beskrivning av ärendet Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av nytt enbostadshus och 
komplementbyggnad innefattande garage och avstyckning från stamfastigheten 
med ca 1500-1600 kvm öster om Rotalyckevägen i direkt anslutning till 
befintlig sammanhållen bebyggelse. Byggnaderna ska placeras minst 4,5 m från 
fastighetsgräns. Fastigheten är belägen utanför detaljplan, inom sammanhållen 
bebyggelse och utanför verksamhetsområde kommunalt VA. Stamfastigheten är 
bebyggd lantbruksenhet. Då det i området redan finns bostadsbebyggelse i 
direkt anslutning till fastigheten bedöms att ett positiv förhandsbesked kan ges. 
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 en!. PBL 9 kap 
31§. Föreslagen åtgärd bedöms inte vara en sådan betydande olägenhet för 
berörda sakägare som avses i plan- och bygg-lagen. (PBL). Berörda 
sakägare/grannar har beretts att lämna synpunkter i ärendet. Fastighetsägare 
till Varan 21:2, 8:37, 8:46 samt 9:52. har inkommit med erinran. Vad de anför 
föranleder inte någon annan bedömning än att positivt förhandsbesked kan ges. 
Utformning, och placering av byggnader prövas inte i ett förhandsbesked utan i 
en framtida ansökan om bygglov. I ett förhandsbesked prövas om 
lokaliseringen (platsen) är lämplig för sökt typ av byggnation, i detta fall 
ett enbostadshus med en komplementbyggnad. 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Upplysningar 

2019-11-05 11av23 

Ansökan om enskilt avlopp ska göras till miljöavdelningen. 

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. 

Beslutet kommer att kungöras i Post och Inrikes Tidningar (PoIT) och berörda 
grannar kommer att informeras/delges en kungörelse om beslutet. Beslutet 
vinner laga kraft fyra veckor efter att kungörelsen publicerats i PoIT, om 
beslutet inte överklagas. Vid förenklad delgivning tar det fem veckor efter att 
beslutet skickats tills det har vunnit laga kraft. 

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. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind, daterad 
2019-11-05, med tillhörande bilagor. 

Föredragande Bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

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

Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad 
 

Beslutet ska expedieras med besvärshänvisning till: 
 

justerandes signahirer Utdrags bestyrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam häl Is byggnad 

Datum 
2019-11-05 

Handläggare 
Marie Axberg Fagerlind 

Tjänsteskrivelse 1 (3) 

Dnr 
B 2019-000558 

Myndighetsnämnden 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus VARAN 21:1 
(ROT AL VCKEVÄGEN 40), 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§. Föresla
gen åtgärd bedöms inte vara en sådan betydande olägenhet för berörda sakägare som av
ses i plan- och bygglagen. (PBL). Vad berörda sakägare har anfört i ärendet leder inte till 
någon annan bedömning. 

Yttranden 

Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig 
enligt 9 kap. 25 § PBL. Erinran har inkommit från fastighetsägare till Varan 21:2, 8:37, 8:46 
samt 9:52. Sökande har beretts tillfälle att bemöta dessa men har inte så gjort. Sökande har 
heller inte valt att dra tillbaka sin ansökan. Vad berörda sakägare anför föranleder inte nå
gon annan bedömning än att positivt förhandsbesked kan ges. Utformning, och placering 
av byggnader prövas inte i ett förhandsbesked utan i en framtida ansökan om bygglov. I ett 
förhandsbesked prövas om lokaliseringen (platsen) är lämplig för sökt typ av byggnation, i 
detta fall ett en bostadshus med en komplementbyggnad. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för avstyckning om ca 1500-1600 kvm och nybyggnad av 
en bostadshus och en komplementbyggnad med placering av byggnaderna minst 4,5 m från 
fastighetsgräns. Stamfastigheten, bebyggd lantbruksenhet, är belägen utanför detaljplan, 
utanför verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp men inom område med 
sammanhållen bebyggelse. Föreslaget område är öster om Rotalyckevägen direkt söder om 
befintlig småhusbebyggelse på mark som används som rasthage till grannens hästar som 
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inte bedöms, i en rationell jordbruksverksamhet, som brukningsbar jordbruksmark då det 
är ett mindre kilformat stycke i direkt anslutning till befintlig bostads bebyggelse. 
Föreslagen plats bedöms som lämplig för småhusbebyggelse då den är i direkt anslutning 
till befintlig sammanhållen bebyggelse, ligger i nära anslutning till Kattegattsleden som 
möjliggör klimatsmart kommunikation till tätorten Torekov och kommunal service, inom 
område där framtida landsortsåtgärder gällande VA kan bli aktuell (närhet till befintligt 
verksamhetsområde), inte ligger i ett öppet, vida synligt landskap och ej heller tar i an
språk mark i området där allemansrätt är möjlig att nyttja för allmänheten (skogsdungar 
och skog). Angränsande fastighets (Varan 9:51) befintliga djurhållning, med stall, ett antal 
hästar och beteshagar är lokaliserad norr om fastighetens hävdade tomtplats med bo
stads bebyggelsen och bedöms inte utgöra olägenhet för ett nytt bostadshus på nu ansökt 
lokalisering. 
Ansökan om enskilt avlopp skall göras hos miljöavdelningen i Båstads kommun samt fas
tigheten skall förses med godkänt färskvatten. Planeras att anslutas via servitut till befint
lig färskvattenbrunn tillhörande fastigheten Varan 21:2 alternativt skall egen brunn till
skapas. Utfart till Rotalyckevägen skall utföras i anslutning till befintlig utfart för fastighet
erna Varan 9:52 m.fl. 

Föreslaget område av fastigheten omfattas av följande regleringar: 
• Område av riksintresse för det rörliga friluftslivet och turismen (Kulla berg och Hall

andsåsen med angränsande kustområden) enligt 4 kap 2 §miljöbalken. 
• Område av riksintresse för kustzonen och högexploaterad kust enligt 4 kap 4 § mil

jöbalken. 

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked nybyggnad av nytt enbostadshus och komplementbyggnad 
innefattande garage och avstyckning från stamfastigheten med ca 1500-1600 kvm öster 
om Rotalyckevägen i direkt anslutning till befintlig sammanhållen bebyggelse. Byggnader
na skall placeras minst 4,5 m från fastighetsgräns. Fastigheten är belägen utanför detalj
plan, inom sammanhållen bebyggelse och utanför verksamhetsområde kommunalt VA. 
Stamfastigheten är bebyggd lantbruksenhet. Då det i området redan finns bostads bebyg
gelse i direkt anslutning till fastigheten bedöms att ett positiv förhandsbesked kan ges. Ef
ter 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 enl. PBL 9 kap 31§. Föreslagen åtgärd bedöms 
inte vara en sådan betydande olägenhet för berörda sakägare som avses i plan- och bygg
lagen. (PBL). 
Berörda sakägare/grannar har beretts att lämna synpunkter i ärendet. Fastighetsägare till 
Varan 21:2, 8:37, 8:46 samt 9:52. har inkommit med erinran. Vad de anför föranleder inte 
någon annan bedömning än att positivt förhandsbesked kan ges. Utformning, och placering 
av byggnader prövas inte i ett förhandsbesked utan i en framtida ansökan om bygglov. I ett 
förhandsbesked prövas om lokaliseringen (platsen) är lämplig för sökt typ av byggnation, i 
detta fall ett en bostadshus med en komplementbyggnad. 
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Upplysningar 

• Ansökan om enskilt avlopp skall göras till miljö. 

• 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 Fagerlind 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
 

Sam hä 1 lsbyggnad 

Beslutet ska expedieras med besvärshänvisning till: 
 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Orientering 
Ansökan 
situationaplan 
Bilaga 1 svar granne 
Bilaga 2 svar granne 
Bilaga 3 svar granne 
Bilaga 4 svar granne 
Bilaga 5 svar granne 
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~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2019-11-05 

MN § 107 Dnr MN 000051/2019 - 330 

Storahult 7:10 - Förhandsbesked för nybyggnad 
av två en bostadshus efter avstyckning 

12 av 23 

Beslut Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kan ges för 
nybyggnad av två enbostadshus med tillhörande komplementbyggnader efter 
avstyckning 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 Iandskapsbild. Förslaget bedöms inte medföra nämnvärd 
trafikökning och betydande olägenhet för grannar eller omgivning. 

Beskrivning av ärendet Ansökan avser förhandsbesked för avstyckning av en större fastighet för 
att bilda två nya fastigheter och möjliggöra för bebyggelse av två faluröda 
en bostadshus. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovchef Catharina Arehög, daterad 2019-09-16, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet. 

Yrkande Haakon Böcker (BP): Bifall till förvaltningens förslag. 

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. 

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, om 
beslutet inte överklagas. Vid förenklad delgivning tar det fem veckor efter att 
beslutet skickats tills det har vunnit laga kraft. 

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 
fastighetsbeteckning, ditt namn, adress och kontaktuppgifter. 

Beslutet expedieras till Fastighetsägarna 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2019-09-16 

Handläggare 
Catharina Arehög 

Dnr 
B 2019-000688 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Myndighetsnämnden 

Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus efter avstyckning 
STORAHUL T 7:10 {Kardehusvägen 51), Båstads kommun 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kan ges för nybyggnad av 
två en bostadshus med tillhörande komplementbyggnader efter avstyckning 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 landskapsbild. 
Förslaget bedöms inte medföra nämnvärd trafikökning och betydande olägenhet för 
grannar eller omgivning. 

Sammanfattning 

Ansökan avser förhandsbesked för avstyckning av en större fastighet för att bilda två 
nya fastigheter och möjliggöra för bebyggelse av två faluröda en bostadshus. 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan avser förhandsbesked för avstyckning av en större fastighet för att bilda två 
nya fastigheter om ca 1400 kvm respektive 1600 kvm avsedda för bebyggelse av ett 
falurött enbostadshus med tillhörande komplementbyggnader på vardera fastighet i 
storlek med omgivande byggnader. 

Fastigheten är belägen utanför detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse där 
berörd del utgör en så kallad lucktomt som består av dränerad mager åkermark. 
Kommunens intresse av nybebyggelse bedöms här vara större än fortsatt jordbruk 
(s.218, ÖP08). "Större grönområden som nyttjas gemensamt och som bildar samman
hängande stråk skall bevaras medan mindre områden av karaktär lucktomter ibland bör 
kunna förändras till bostadsmark ( s. 219). Den nya bebyggelsen föreslås fortsätta 
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samhällets nuvarande karaktär och i huvudsak bli friliggande enplanshus på relativt 
stora tomter (s. 220). I väl utvalda läge, där redan viss förtätning av bostäder skett, kan 
ibland ytterligare husgrupper och hus tillkomma." Enligt översiktsplanen (s. 157) är det 
Lb-området öster om delen som avses styckas av. Aktuell fastighet angränsar till 
utbyggnadsområde för bostadsområde i väster och kommunalt vatten och spillvatten. 
Kollektivtrafik nås inom gångavstånd. Infart anordnas norrifrån som leder till befintlig 
väganslutning till Trafikverkets väg som har byggnadsfritt avstånd inom 12 m. Vägbuller 
40 dB uppmättes 2003 av länsstyrelsen. Bullerutredning ska göras före bygglov beviljas. 

Området är av kulturhistoriskt värdefull miljö, ingår i länsstyrelsens kulturmiljöstråk 
samt kommunens kulturmiljövårdsprogram vilket innebär att de kommande 
byggnaderna ska anpassas till den omgivande kulturmiljön och att det är undantag från 
Attefallsregler. Text ur översiktsplanen "Stora Hults by har drag kvar från tiden innan 
skiftesreformerna och med ursprunglig fäladsmark intakt. Nya bostadshus borde kunna 
hämta inspiration från Stora Hults by." 

Fastigheten ligger inom riksintressena högexploaterad kustzon och rörligt friluftsliv 
samt Försvarsmaktens influensområde för väderradar och båtnadsområde för diknings
företaget Vejby-Stora Hult från år 1932. 

Ärendet är skickat på remiss till Trafikverket, NSVA, NSR, Försvarsmakten, miljö, 
angränsande fastigheter och de som ingår i Vejby-Stora Hults dikesföretag. De tillstyrker 
att förhandsbesked ska ges under förutsättning att dess synpunkter beaktas. 

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. , 

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 diarie
nummer, din egen och ärendets fastighets beteckning, ditt namn, adress och kontaktupp
gifter. 

Bilagor 
Bilaga 1 
Bilaga 2 
Bilaga 3 
Bilaga 4 

Översiktskarta 
Situationsplan 
Ansökan 
Typhus 
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Sammanträd esdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslut 

2019-11-05 13 av 23 

MN § 108 Dnr MN 000055/ 2019 - 603 

Utredning angående eventuell åtgärd avseende tillstånd för 
alkoholservering-  serveringsställe Hamnfesten 
iTorekov 

Myndighetsnämnden beslutar att meddela tillståndshavaren (  
(  en erinran i enlighet med 9 kap. 17 §alkohollagen 
(2010:1622). 

Förslag till beslut i ärendet har bedömts utifrån alkohollagen (2010:1622) 
3 kapitlet 5 och 8 §§, 8 kapitlet 2, 14, 20,23 §§samt 9 kapitlet 17 §. 

Hamnfestivalen i Torekov är ett årligen återkommande evenemang. Några 
klagomål har tidigare inte inkommit. De anmärkningar som framkom vid 
tillsynstillfället den 19 juli är så allvarliga att om det varit ett permanent 
tillstånd bör tillståndshavarens lämplighet starkt ifrågasättas.  

 drivs ideellt men kan inte för den sakens skull fråntas 
skyldigheten att se till att ordning och nykterhet råder på serveringsstället eller 
att andra bestämmelser i alkohollagen efterlevs. Myndighetsnämnden gör 
bedömningen av vad som framkommit i utredningen att tillståndshavaren inte 
uppfyllt de krav som ställs på innehavare av serveringstillstånd enligt 
regelverket i alkohollagen. 

Då evenemanget redan ägt rum är en återkallelse av tillståndet inte aktuellt. 
Men de brister som påvisats och att det är en årligt förekommande tillställning 
bör tillståndshavaren sanktioneras med antingen en varning alternativt en 
erinran. Syftet med såväl erinran som varning är att tillståndshavaren ska ges 
en möjlighet att rätta till de förhållanden som har föranlett erinran eller 
varningen. I det här fallet kan en utbildning i ansvarsfull alkoholservering för 
samtliga serveringsansvariga vara en sådan en lösning samt att 
samtligserveringspersonal genomgår en enklare utbildning i alkohollagens 
regelverk. 

Då   har tagit fram flera förslag på egna åtgärder inför 
nästa års hamnfestival, gör Myndighetsnämnden bedömningen att påföljd bör 
stanna vid en erinran. 

Beskrivning av ärendet   har meddelats tillstånd att servera starköl, vin, samt andra 
jästa alkoholdrycker med serveringsställe i Torekovs hamnfest. 
Myndighetsnämnden har på nedan angivna skäl fått anledning att utreda 
huruvida serveringsverksamheten bedrivs i enlighet med reglerna i 
alkohollagen (2010:1622) samt huruvida åtgärd i form av erinran, 
varning eller återkallelse av tillstånd är aktuell. 

justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

/~ ~ 



ITil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-11-05 

Sida 

14 av 23 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från alkoholhandläggare Ildik6 Lundberg, daterad 2019-10-01, 
med tillhörande bilaga. 

Föredragande Miljöchef Tina Eriksson föredrar ärendet. 

Yrkande Ingvar Bengtsson (S): Bifall till förvaltningens förslag. 

Upplysningar Beslutet går att överklaga, se bilaga. 

Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad 
Folkhälsomyndigheten 
Länsstyrelsen 
Polisen 
Tillståndshavaren 

justerandes signaturer 

A ett__ 
Utdragsbestvrkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum: 2019-10-01 
Handläggare: Ilclik6 Lundberg 
Dnr 18-2019-00127 

Tjänsteskrivelse 1(4) 

Utredning angående eventuell åtgärd avseende tillstånd för 
alkoholservering -   serveringsställe Hamnfesten i Torekov. 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden beslutar att meddela tillståndshavaren (   (  en erinran 
i enlighet med 9 kap. 17 §alkohollagen (2010:1622) 

Förslag till beslut i ärendet har bedömts utifrån Allrnhollag (2010:1622) 3 kapitlet 5 och 8 §§, 8 kapitlet 2, 14, 
20,23§§ samt 9 kapitlet 17§ 

Ärendet 
  har meddelats tillstånd att se1vera starköl, vin, samt andra jästa alkoholdiycker med 

serveringsställe i Torekovs hamnfest. 
Mynclighetsnämnden har på nedan angivna skäl fått anledning att utreda hurnvida se1veringsverksamheten 
bedrivs i enlighet med reglerna i allrnhollagen (2010:1622) samt hmuvida åtgärd i form av erinran, 
varning eller återkallelse av tillstånd är aktuell. 

Översiktlig beskrivning av serveringsstället 
 är en idrottsförening som årligen arrangerar traclitionsenligt en hamnfest i 

Torekov för att öka sina intäkter till föreningen. Musik och dans arrangeras från en uppbyggd scen och 
dansgolv på hamnplanen. Styrelsen består av , 

 
En hamnfestlrnmmitte ansvarar för arrangemanget. Kommitten består av Mats Karlsson, Lars Karlsson och 
Per Jarlen. 

Bakgrund 
Den 1 juli 2019 beviljades   ett tillfälligt tillstånd till allmänheten gällande se1vering 
under hamnfestivalen i Torekov. Serveringstillståndet gällde perioden 19 juli och 21juli2019 med 
se1veringstid mellan 13.00 och 01.00 och mellan 18.00 och 24.00. 
Tillståndet var villlrnrat med två förordnade ordningsvakter efter rekommendation i yttrande från 
Polismyndigheten. Evenemanget är återkommande varje år och det här är det nionde året som med samma 
ansvariga i   beviljas se1veringstillstånd för evenemanget. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-77000 vx 

Plusgiro: 111111-1 

Org.nummer: 212000-0944 
samhallsb ~ bastad.se 

www.bastad.se 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Uppmärksammade missförhållanden 
2(4) 

Den 19 juli 2019 gjordes en gemensam tillsyn av alkoholhandläggare, räddningstjänst, polis och miljöinspektör 
på serveringsstället. Vid tillsynen framkom stora brister i serveringen. Serveringen var inhägnad enbart med ett 
rep där gäster med enkelhet klev över utan att personalen hade kontroll eller ingrep (AL 8 kap. 14 §).Även 
tjänstgörande och ansvarig personal iakttogs drickande allrnhol vid tillsynstillfållet. Endast en vakt 
tjänstgjorde, trots att det villkorats två ordningsvakter i tillståndet (AL 8 kap. 2 §). Det fanns dessutom två 
entreer till se1veringsområdet där de gäster förde ut allrnhol från serveringsområdet vid den obevakade entren 
(AL 8 kap. 23 §)vilken fick stängas efter tillsägelse. 
Serveringen saknade kassaregister varför ingen registrering av försäljningen av allrnhol kunde redovisas(AL 9 
kap. 14 §) . Den polis som var med vid tillsynen stoppade personal från att servera ytterligare allrnhol till en 
redan överse1verad gäst (AL 3 kap. 8 §). 

Till ett bord med fem gäster se1verades 24 enheter öl (AL 3 kap . 5 §, 8 kap. 20 § ) utan att någon i personalen 
hade kontroll på vem eller villrn i sällskapet som skulle ta del av beställningen. 

Kommunicering 
Kommunicering har skett i enlighet med reglerna 1 7§ föivaltningslagen. Vid tillsynstillfållet togs aktuella 
brister i ett informellt samtal. Brev medinformation om inledd tillsynsutredning skickades till tillståndshavaren 
2019-10-01. 

Berörda lagparagrafer 
Det övergripande målet för den svenska allrnholpolitiken skall vara att främj a follmälsan genom att minska 
allrnholen medicinska och sociala skadeverkningar. Regleringen av se1veringsverksamheten är ett medel för 
att nå detta mål. Aterhållsamhet i samband med se1vering av allrnholdi-ycker är en genom gående princip i 
allrnhollagen (Prop.2009/ 10:125 s. 56). 

Alkohollag (2010:1622) 8 kap. 2 § 

Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller i förening, företag eller annat slutet sällskap. Tillståndet kan 

avse servering åre t runt eller årligen under en viss tidsperiod (stadigvarande serveringstillstånd). Det kan även avse en enstaka 

tidsperiod eller ett enstaka tillfälle (tillfälligt serveringstillstånd). Stadigvarande tillstånd gäller tills vidare. Kommunen får dock 

om det finns särskilda skäl begränsa tillståndets giltighet till viss tid. Serveringstillstånd kan gälla spritdrycker , vin, starköl och 

andra jästa alkoholdrycker eller en eller flera av dessa drycker . Tillstånd att anordna provsmakning av alkoholdrycker enligt 6 

och 7 §§kan meddelas stadigvarande eller för enstaka tidsperiod . En myndighet som på ansökan meddelar ett för sökanden 

positivt beslut har, utan författningsstöd, enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer rätt att till sitt beslut foga olika slag av 

villkor. 

Alkohollag (2010:1622) 3 kap. 5 § 
Försäljning av alkoholdrycker ska skötas på ett sådant sätt att skador i möjligaste mån förhindras. 

Den som tar befattning med försäljning av alkoholdrycker ska se till att ordning och nykterhet r åder på försäljningsstället. 

Alkohollag (2010:1622) 3 kap. 8 § 
Alkoholdrycker får inte lämnas ut till den som är märkbart påverkad av alkohol eller andr a berusningsmedel. 

Alkoholdrycker får inte lämnas ut om det finns särskild anledning att anta att varan är avsedd att olovligen tillhandahållas någon. 

/f!t 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-77000 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad bast.ad.se 

www.bastad.se 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Alkohollag (2010:1622) 8 kap. 20 § 
3(4) 

Vid servering av alkoholdrycker ska ansvarig personal se till att måttfullhet iakttas och att störningar på grund av 

oordning eller onykterhet undviks. 

Alkohollag (2010:1622) 8 kap. 14 § 
Serveringstillstånd ska omfatta ett visst avgränsat utrymme som disponeras av tillståndshavaren. 

Alkohollag (2010:1622) 8 kap. 23 § 
Från ett serveringsställe med serveringstillstånd får inte någon m edföra spritdrycker , vin, starköl eller andra jästa 

alkoholdrycker som har serverats i lokalen . Detta gäller inte hotellrum med minibar. 

Alkohollag (2010:1622) 9 kap. 14 § 
Bokföringen i en rörelse som är tillståndspliktig eller som annars bedrivs med stöd av denna lag ska vara så utformad att kontroll 

av verksamheten är möjlig. Den som bedriver rörelsen är skyldig att på begäran av en tillsynsmyndighet visa upp 

bokföringshandlingarna. 

Tillståndshavare, tillverkare, partilrnndlare och den som bedriver handel m ed teknisk sprit är skyldiga att till 

tillsynsmyndigheten lämna de uppgifter som är nödvändiga för att myndigheten ska kunna föra statistik över 

verksamhet enligt denna lag. 

Alkohollag (2010:1622) 9 kap. 17 § 
En kommun får m eddela en innehavare av serveringstillstånd en erinran, eller i allvarligare fall eller vid upprepade 

överträdelser, en varning om denne inte 

1. uppfyller de krav som gällde för tillståndets m eddelande, eller 

2 . följ er de bestämmelser som gäller för servering enligt denna lag eller de villkor eller föreskrifter som m eddelats 

med stöd av lagen . 

Förvaltningslag (2017:900) 25 § 
Innan en myndighet fattar ett beslut i ett ärende ska den, om det inte är uppenbart obehövligt, underrätta den som är 

part om allt material av betydelse för beslutet och ge parten tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig över materialet. 

Tillståndshavarens ytttanden 
  har ej inkommit med yttranden med anledning av inledd tillsynsutredning. Yttrande med 

anledning av gjord ko1Il1Ilunicering har inkommit 2019-10-04 (bilaga 1). 

/Je: 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 
Plllsgiro: 111111 ·1 

Org.nummer: 212000-0944 
samhallsb 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Bedömning 
4(4) 

Hanmfestivalen i Torekov är ett årligen återkon:unande evenemang. Några klagomål har tidigare inte 
inkommit. De anmärkningar som framkom vid tillsyns tillfallet den 19 juli är så allvarliga att om det varit ett 
permanent tillstånd bör tillståndshavarens lämplighet starkt ifrågasättas.  drivs ideellt 
men kan inte för den sakens skull fråntas skyldigheten att se till att ordning och nykterhet råder på 
se1veringsstället eller att andra bestämmelser i allrnhollagen efterlevs. 
Myndighetsnänmden gör bedömningen av vad som framkommit i utredningen att tillståndshavaren inte 
uppfyllt de krav som ställs på innehavare av se1veringstillstånd enligt regelverket i alkohollagen. 

Då evenemanget redan ägt rum är en återkallelse av tillståndet inte aktuellt. Men de brister som påvisats och att 
det är en årligt förekommande tillställning bör tillståndshavaren sanktioneras med antingen en varning 
alternativt en erinran. Syftet med såväl erinran som varning är att tillståndshavaren ska ges en möjlighet att 
rätta till de förhållanden som har föranlett erinran eller varningen. I det här fallet kan en utbildning i ansvarsfull 
alkoholse1vering för samtliga se1veringsansvariga vara en sådan en lösning samt att samtlig se1veringspersonal 
genomgår en enklare utbildning i allrnhollagens regelverk. 

Då   har tagit fram flera förslag på egna åtgärder inför nästa års hanmfestival, gör 
Myndighetsnänmden bedömningen att påföljd bör stanna vid en erinran. 

Samhällsbyggnad, miljöavdelningen 

Ildilc6 Lundberg 
Alkoholhandläggare 

'Denna liandJlng lianteras dlgita(t ocli liar aärför ingen unaersfrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
F ollchälsomyndigheten 
Länsstyrelsen 
Polisen 
Tillståndshavaren 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Yttrande från polisen 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsb ggnad@bastad.se 

www.bastad.se 



fjlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2019-11-05 

MN § 109 Dnr MN 000054/2019 - 905 

Årlig indexuppräkning av taxor inom 
miljöavdelningens områden 

Myndighetsnämnden fastställer att timtaxan efter indexuppräkning 
enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) inom: 

- Livsmedelslagens område uppgår till 1 005 kr/timme. 

- Miljöbalkens samt miljöavdelningens övriga tillsynsområden som 
nämnden ansvarar för uppgår till 955 kr/timme. 

Den nya timtaxan gäller från och med 1 januari 2020. 

15 av 23 

Beskrivning av ärendet För att handläggningskostnaden per timme ska följa kommunens 
kostnadsutveckling behöver en årlig indexuppräkning göras. I december 2013 
beslutade Kommunfullmäktige (KF § 178) att miljöavdelningens taxor och 
avgifter ska justeras enligt index. Beslutet innefattar att nämnden för varje 
kalenderår får fastställa en ny timtaxa genom justering av den gällande 
timtaxan med den procentsats för valt index för det innevarande kalenderåret, 
s.k. indexuppräkning. 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) tillhandahåller ett index som är 
lämpligt att använda till uppräkning av taxan, Prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV). Prisindexet är avsett att användas av kommunerna som 
underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. 

Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) finns publicerad på Sveriges 
Kommuner och Landstings webbplats. Utgångspunkt för indexuppräkningen är 
oktober månad så kommunens miljösida kan planera sin verksamhet för det 
kommande kalenderåret. PKV för oktober 2019 är 2,6 %. 

Den nuvarande timtaxan uppgår till 980 kr/timme för tillsyn inom 
livsmedelslagstiftningens område och 930 kr/timme för tillsyn inom 
miljöbalkens samt miljöavdelningens övriga tillsynsområden som nämnden 
ansvarar för. 

Av taxan framgår att det indexreglerade beloppet ska avrundas till närmast 
jämnt krontal. Detta innebär timtaxan uppgår till 1005 kr/timme (1005,48 kr) 
för tillsyn inom livsmedelslagstiftningens område och 955 kr/timme (954,18 
kr) för tillsyn inom miljöbalkens samt miljöavdelningens övriga 
tillsynsområden som nämnden ansvarar för efter indexuppräkning. 

]usterandes signaturer Utdragsbestvrkande 



[ilJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-11-05 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från miljöchef Tina Eriksson, daterad 2019-10-15, 
med tillhörande bilaga. 

Föredragande Miljöchef Tina Eriksson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad 

Sida 

16 av 23 

justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 

a Cl 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-10-15 

Handläggare: Tina Eriksson 

Dnr: 2019-968 

Tjänsteskrivelse 

Till: Myndighetsnämnden 

Årlig indexuppräkning av taxor inom miljöavdelningens områden 

Fastställande av ny taxa 

1 (1) 

Myndighetsnämnden fastställer att timtaxan efter indexuppräkning enligt prisindex för kom
munal verksamhet (PKV) inom: 

Livsmedelslagens område uppgår till 1005 kr /timme 
Miljöbalkens- samt miljöavdelningens övriga tillsynsområden som nämnden ansvarar 
för uppgår till 955 kr/timme 

Den nya timtaxan gäller från och med 1 januari 2020 

Aktuellt 
För att handläggnings kostnaden per timme ska följa kommunens kostnadsutveckling behöver 
en årlig indexuppräkning göras. I december 2013 beslutade Kommunfullmäktige (KF § 178) 
att miljöavdelningens taxor och avgifter ska justeras enligt index. Beslutet innefattar att nämn
den för varje kalenderår får fastställa en ny timtaxa genom justering av den gällande timtaxan 
med den procentsats för valt index för det innevarande kalenderåret, s.k. indexuppräkning. 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) tillhandahåller ett index som är lämpligt att använda 
till uppräkning av taxan, Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Prisindexet är avsett att 
användas av kommunerna som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta lö
ner och priser. 

Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) finns publicerad på Sveriges Kommuner och Lands
tings webbplats. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad så kommunens mil
jösida kan planera sin verksamhet för det kommande kalenderåret. PKV för oktober 2019 är 
2,6 %. 

Den nuvarande timtaxan uppgår till 980 kr /timme för tillsyn inom livsmedelslagstiftningens 
område och 930 kr /timme för tillsyn inom miljöbalkens samt miljöavdelningens övriga till
synsområden som nämnden ansvarar för. 

Av taxan framgår att det indexreglerade beloppet ska avrundas till närmast jämnt krontal. 
Detta innebär timtaxan uppgår till 1005 kr /timme (1005,48 kr) för tillsyn inom livsmedelslag
stiftningens område och 955 kr /timme (954,18 kr) för tillsyn inom miljöbalkens samt miljöav
delningens övriga tillsynsområden som nämnden ansvarar för efter indexuppräkning. 

Samhällsbyggnad, miljöavdelningen 

Tina Eriksson 
Miljöchef 

Denna handhng har hanterats digitalt och har dä1för ingen underskrift. 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Prisindex kommunal verksamhet (PKV) 



ITIJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl till beslut 

2019-11-05 

MN § 110 Dnr MN 000001/2015 - 901 

Ändring av myndighetsnämndens delegationsordning 
- livsmedel 

Myndighetsnämnden beslutar att ersätta tidigare delegation inom 
livsmedelsområdet i delegationsordningen enligt bifogat förslag. 

17 av 23 

Den nya delegationsordningen ska börja gälla från den 14 december 2019. 

För att miljöavdelningen ska kunna ta beslut inom delar av livsmedelsområdet 
efter den 14 december behöver delegationsordningen revideras då 
delegationen i stora delar annars bygger på ett regelverk som inte längre är 
aktuellt. Förslaget till ny delegation bör därför ersätta befintlig delegation inom 
livsmedelsorådet. 

Den nya delegationen som föreslås tillföras delegationsordningen inom 
livsmedelsområdet 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. 

Beskrivning av ärendet Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017 /625 i 
kraft. Kontrollförordningen är det dokument som bl.a. styr hur kontrollen av 
foder och livsmedel ska ske. Den aktuella kontrollförordningen (EU-förordning 
882/2004) kommer i december 2019 ersättas av den nya kontrollförordningen 
(EU-förordning 2017 /625). 

Förändringarna i den nya förordningen gör att svensk lagstiftning måste 
anpassas till den nya förordningen. De lagar som behöver ändras och som berör 
myndighetsnämndens ansvarsområde gäller främst livsmedelskontroll, 
animaliska biprodukter och i viss mån berörs även tillsyn enligt miljöbalken av 
bland annat växtskyddsmedel. 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram ett underlag till ny 
delegationsordning inom livsmedelsområdet som kommunerna kan använda 
vid framtagandet av ny delegationsordning sam är anpassad efter den nya 
kontrollförordningen. 

Alla förordningsförändringar är inte kända ännu och en revidering av 
delegationsordningen kommer förmodligen bli aktuell igen under 2020. 

usterandes si aturer Utdra sbes rkande 



IJlJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-11-05 

Sida 

18 av 23 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från miljöchefTina Eriksson, daterad 2019-10-23. 

Föredragande Miljöchef Tina Eriksson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad 
Författningssamlingen via kommunkansliet 

justerandes si naturer Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2019-10-23 

Handläggare: Tina Eriksson 

Dnr: 2019-976 

Tjänsteskrivelse 

Till: Myndighetsnämnden 

Revidering av Myndighetsnämndens delegationsordning 

Förslag till beslut 

1 (4) 

Myndighetsnämnden beslutar att ersätta tidigare delegation inom livsmedelsområdet i dele
gationsordningen med nedan förslag. 

Den nya delegationsordningen ska börja gälla från den 14 december 2019. 

Livsmedelsområdet m.m. 
Livsmedelslagen (2006:804) 
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersät- Anmärk-

tare ning 
MN/ Beslut att meddela förelägganden och 22 § LL Handläggare 
M800 förbud utan vite som behövs för efter-

levnaden av livsmedelslagen, lagen om 
animaliska biprodukter och de före-
skrifter som meddelats med stöd av 
lagarna, de EU och EG -bestämmelser 
som kompletteras av lagen samt de 
beslut som meddelats med stöd EU och 
EG-bestämmelserna 

MN/ Beslut avseende registrering av livs- Handläggare 
M801 medelsanläggning. 
MN/ Avge yttrande vid tillståndsprövning 8 kap AL Handläggare 
M802 enligt alkohollagen. 
MN/ Besluta att ta hand om en vara samt - 24 §första och Avdelnings- Hand-
M803 om förutsättningar för det föreligger - andra styckena chef läggare 

att låta förstöra varan på ägarens be- LL, 34 § LF 
kostnad 

MN/ Besluta att, om det inte finns särskilda 24 §tredje Avdelnings- Hand-
M804 skäl för något annat, på ägarens be- stycket LL, 34 § chef läggare 

kostnad låta förstöra vara eller varor LF 
som omfattas av ett förbud enligt före-
skrifter meddelade med stöd av 6 § 6 
LL 

MN/ Besluta om att begära hjälp av Polis- 27 § LL Handläggare 
M805 myndigheten för utövande av livsme-

delskontrollen eller verkställighet av 
beslut, om förutsättningar för sådan 
begäran föreligger 

MN/ Besluta att förordna att ett beslut ska 33 § LL Handläggare 
M806 gälla omedelbart även om det överkla-

gas 

Åtgärderna från de behöriga myndigheternas sida och sanktioner 

Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersät- Anmärk-
tare ning 

MN/ Besluta om att varor ska behandlas, att F 2017 /625 Art Handläggare 
M807 märkning ändras, eller att korrigerande 138 2 c 

information ska förmedlas till konsu-
menterna. 

MN/ Besluta om att begränsa eller förbjuda F 2017 /625 Art Handläggare 
M808 att varor släpps ut på marknaden, 138 2 d 
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förflyttas, förs in i unionen eller expor-
teras samt förbjuda att de återsänds till 
den avsändande medlemsstaten eller 
beordra att de återsänds till den av-
sändande medlemsstaten 

MN/ Besluta att aktören ska öka egenkon- F 2017 /625 Art Handläggare 
M809 trollernas frekvens 138 2 e 

MN/ Besluta att varor dras tillbaka, återkal- F 2017 /625 Art Avdelnings- Hand-
M810 !as, bortskaffas och destrueras, och i 138 2 g chef läggare 

tillämpliga fall tillåta att varorna an-
vänds för andra ändamål än de som de 
ursprungligen var avsedda för. 

MN/ Besluta att hela eller delar av den be- F 2017 /625 Art Handläggare 
M811 rörda aktörens företag, eller dess an- 138 2 h 

läggningar, installationer eller andra 
lokaler, isoleras eller stängs under en 
lämplig tidsperiod. 

MN/ Besluta att beordra att hela eller delar F 2017 /625 Art Avdelnings- Hand-
M812 av den berörda aktörens verksamhet 138 2 i chef läggare 

och, i förekommande fall, de webbplat-
ser som aktören driver eller använder, 
läggs ner under en lämplig tidsperiod, 

MN/ Besluta om sanktionsavgift inom 30 c LL och 39 a Avdelnings- Hand-
M813 nämndens kontrollområde - 39 i LF chef läggare 

Livsmedelsförordningen (2006:813) 
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersät- Anmärk-

tare ning 
MN/ Besluta om skyldighet för den som är 8 § LF Handläggare 
M814 sysselsatt med livsmedelsverksamhet 

att genomgå läkarundersökning om det 
behövs av livsmedelshygieniska skäl 

Förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter (FAOKL) 
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ers ät- Anmärk-

tare ning 
MN/ Besluta om risk- och erfarenhetsklassi- 3-6 §§ FAOKL Handläggare 
M815 ficering av livsmedelsföretag samt om Kommunens taxa 

årlig kontrollavgift 
MN/ Besluta om avgift för registrering. 13-14 §§ FAOKL Handläggare 
M816 Kommunens taxa 
MN/ Beslut om ersättning för kontrollmyn- 34 § livsmedels- Avdelnings-
M817 dighetens kostnader som uppkommer förordningen chef 

till följd av åtgärder i samband med (2006:813) 
omhändertagande av vara enligt 
24 § livsmedelslagen. 

MN/ Besluta om att sätta ned eller efter- 11 § FAOKL Avdelnings-
M818 skänka avgiften Kommunens taxa chef 
MN/ Besluta om avgift för uppföljande kon- Art. 79 2 c och Handläggare 
M819 troll och utredning av klagomål som art. 83 p 1 

föranleds av bristande efterlevnad av 2017/625 
regelverket 12-13 § FAOKL 

MN/ Besluta om avgift för importkontroll Förordning Handläggare 
M820 2006:812 11-12 

§§ eller motsva-
rande bestäm-
melsersom 
gäller efter den 
14 december 
2019 

( 



3 (4) 

Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter (LFAB) 
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersät- Anmärk-

tare ning 
MN/ Beslut att meddela förelägganden och 23 § LFAB Handläggare 
M821 förbud utan vite som behövs för efter- 12 § FFAB 

levnaden av lagen, de föreskrifter som 
meddelats med stöd av lagen, de EU 
och EG -bestämmelser som komplette-
ras av lagen samt de beslut som med-
delats med stöd EU och EG bestämmel-
serna 

MN/ Besluta att ta hand om en vara samt - 25 § LFAB Avdelnings- Hand-
M822 om förutsättningar för det föreligger - chef läggare 

att låta förstöra varan på ägarens be-
kostnad 

MN/ Besluta om att begära hjälp av Polis- 27 § LFAB Handläggare 
M823 myndigheten för utövande av kontra!-

len eller verkställighet av beslut, om 
förutsättningar för sådan begäran 
föreligger 

MN/ Besluta om sanktionsavgift ska betalas 30 a § LFAB Handläggare 
M824 av den som påbörjar en verksamhet 

som är registreringspliktig utan att 
någon anmälan om registrering har 
gjorts, eller brister när det gäller att 
uppfylla krav på journalföring eller 
annan dokumentation 

MN/ Besluta att förordna att ett beslut ska 33 § LFAB Handläggare 
M825 gälla omedelbart även om det överkla-

gas 

Förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska 
biprodukter 
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ers ät- Anmärk-

tare ning 
MN/ Besluta om risk- och erfarenhetsklassi- 3-6 §§ FAOKF Handläggare 
M826 ficering av foderföretagare och företa- Kommunens taxa 

gare som befattar sig med animaliska 
biprodukter samt beslut om årlig kon-
trollavgift 

MN/ Besluta om att sätta ned eller efter- 11§ Avdelnings-
M827 skänka avgiften Kommunens taxa chef 
MN/ Besluta om avgift för uppföljande kon- 1 Art 79 2 c och Handläggare 
M828 troll och utredning av klagomål som art 83 p 1 

föranleds av bristande efterlevnad av 2017/625 
regelverket 12-13 § FAOKL 

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2005:10) 
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ers ät- Anmärk-

tare ning 
MN/ Besluta om fastställande av program 12 § SLVFS Handläggare 
M829 för faroanalys enligt 2 c §samt under- 2001:30, om-

sökningsprogram och dess parametrar, tryck LIVFS 
provtagningspunkter och frekvensen 2017:2 
av normal respektive utvidgad under-
sökning. 
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Bakgrund 
Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017 /625 i kraft. Kontrollför
ordningen är det dokument som bl.a. styr hur kontrollen av foder och livsmedel ska ske. Den 
aktuella kontrollförordningen (EU-förordning 882/2004) kommer i december 2019 ersättas 
av den nya kontrollförordningen (EU-förordning 2017 /625). 

Förändringarna i den nya förordningen gör att svensk lagstiftning måste anpassas till den nya 
förordningen. De lagar som behöver ändras och som berör myndighetsnämndens ansvarsom
råde gäller främst livsmedelskontroll, animaliska biprodukter och i viss mån berörs även till
syn enligt miljöbalken av bland annat växtskyddsmedel. 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram ett underlag till ny delegationsordning 
inom livsmedelsområdet som kommunerna kan använda vid framtagandet av ny delegations
ordning sam är anpassad efter den nya kontrollförordningen. 

Alla förordningsförändringar är inte kända ännu och en revidering av delegationsordningen 
kommer förmodligen bli aktuell igen under 2020. 

Skäl till beslut 
För att miljöavdelningen ska kunna ta beslut inom delar av livsmedelsområdet efter den 14 
december behöver delegationsordningen revideras då delegationen i stora delar annars bygger 
på ett regelverk som inte längre är aktuellt. Förslaget till ny delegation bör därför ersätta be
fintlig delegation inom livsmedelsorådet. 

Den nya delegationen som föreslås tillföras delegationsordningen inom livsmedelsområdet för 
myndighetsnämnden bör handläggas av förvaltningen, för att skapa ett effektiverare besluts
fattande och smidigare tillsyn. Av den anledningen föreslås handläggare/avdelningschef vara 
delegat för dessa typer av ärenden. 

Samhälls byggnad 

Tina Eriksson 
Miljöchef 

Denna handling har hanterats digitalt och har därför ingen underskrift 

Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad 
Författningssamlingen via kommunkansliet 
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Beslut Myndighetsnämnden godkänner nämndsplan 2020 som underlag för 
samhällsbyggnads verksamhetsplanering 2020, med följande tillägg till mål 8: 
Värna om en god dialog mellan politik och förvaltning. 

Beskrivning av ärendet Båstads kommuns styrmodell utgår från kommunens vision och bryts ner i av 
fullmäktige beslutade mål. Dessa mål ligger till grund för strategiska och 
taktiska insatser vars ambition återspeglas i beslutad budget. Målen och 
medlen blir via nämnderna uppdrag till verksamheten. Resultatet följs upp och 
mäts mot olika indikatorer. 2019 års resultat ska utgöra underlag till 
kommande års budgetprocess, måljusteringar och verksamhetsutveckling. 
Härigenom kan Båstads kommun på ett professionellt sätt visa på god 
ekonomisk hushållning, konkreta förbättringsförslag och tydliga möjligheter till 
omprioriteringar. Ärendet utgick från nämndens sammanträde den 8 oktober 
2019 för vidare diskussioner på politisk nivå. En viss redaktionell ändring av 
språklig karaktär har gjorts av förvaltningen inför det att ärendet åter tas upp 
vid sammanträdet den 5 november. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson, daterad 
2019-10-23, med tillhörande bilagor. 

Föredragande Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet. 

Yrkande Haakon Böcker (BP), Ingvar Bengtsson (S) och Ingrid Edgarsdotter (BP): Bifall 
till förvaltningens förslag, med följande tillägg till mål 8: Värna om en god 
dialog mellan politik och förvaltning. 

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

Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen, samhällsbyggnad, kommunledningskontoret/strategi 
och utveckling 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 
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Sam häl Is byggnad 

Datum 
2019-10-23 

Myndighetsnämnden 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2019-815 

Nämndsplan 2020 för myndighetsnämnden 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden godkänner nämndsplan 2020 som underlag för samhällsbyggnads 
verksamhetsplanering 2020. 

Sammanfattning 
Båstads kommuns styrmodell utgår från kommunens vision och bryts ner i av fullmäktige 
beslutade mål. Dessa mål ligger till grund för strategiska och taktiska insatser vars ambit
ion återspeglas i beslutad budget. Målen och medlen blir via nämnderna uppdrag till verk
samheten. Resultatet följs upp och mäts mot olika indikatorer. 2019 års resultat ska utgöra 
underlag till kommande års budgetprocess, måljusteringar och verksamhetsutveckling. 
Härigenom kan Båstads kommun på ett professionellt sätt visa på god ekonomisk hushåll
ning, konkreta förbättringsförslag och tydliga möjligheter till omprioriteringar. 

Ärendet utgick från nämndens sammanträde den 8 oktober 2019 för vidare diskussioner 
på politisk nivå. En viss redaktionell ändring av språklig karaktär har gjorts av förvaltning
en inför det att ärendet åter tas upp vid sammanträdet den 5 november. Justeringarna har 
gjorts under punkt 8.1 mål 2, 3 och 9. Ny text är rödmarkerad och utgående text är genom
struken. Motsvarande redigering är gjord i indikatorbilagan. 

Samhällsbyggnad 

Roger Larsson 
samhällsbyggnadschef 

Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
kommunstyrelsen, samhällsbyggnad, kommunledningskontoret/strategi och utveckling 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Förslag till nämndsplan 2020 för myndighetsnämnden med indikatorbilaga 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

26980BÅSTAD 
Telefon: 0431-77000vx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbvggnad@bastad.se 
www.bastad.se rev 2016.1 1.24 
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1. Nämndens ordförande har ordet 

Klimatförändringen är vår tids största utmaning. Vi behöver alla göra vårt bidrag för att se 
till så att vi får en långsiktigt hållbar utveckling i samhällsbyggandet. Genom att uppfylla 
och hålla på de krav och riktlinjer som finns i vår översiktsplan och i vår miljö- och 
bygglagstiftning bidrar vi till den utvecklingen. 

Den demografiska utmaningen, där färre ska leverera välfärd till fler, sätter kommunens 
ekonomi under stor press vilket innebär att det ekonomiska reformutrymmet för 
nämndens ansvarsområde är ytterst begränsat. På sikt behöver nämndens ansvars
område stärkas med kompetens inom bland annat ekologi och bebyggelsevård. 

Det är viktigt för nämnden att samhällsbyggnad är en attraktiv arbetsplats så att vi kan ha 
en god personalförsörjning med rätt kompetens. Förändringar inom lagstiftningen sker 
ofta med kort framförhållning vilket ställer krav på förvaltningens flexibilitet. 

I våra kontakter med allmänhet och företag är det viktigt att vi har en bra balans mellan 
god service och ett rättssäkert myndighetsutövande. Bemötandefrågorna är viktiga för vår 
attraktivitet som kommun för boende, företagande och besökare. Genom att utbilda 
personalen i bemötande och genom fortsatt utveckling av våra e-tjänster och 
automatisering av våra olika ärendehanteringsprocesser kan vi förbättra hur 
våra kunder upplever sina kontakter med oss. 

Carl Lilliehöök 
Myndighetsnämndens ordförande 
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2. Styrmodell för Båstads kommun 

Bilden nedan illustrerar kommunens styrningsprocesser. Modellen är fortfarande under 
utveckling och kommer att vidareutvecklas under arbetets gång, vilket kan innebära 
eventuella ändringar. 

Styrmodell fö Båstads kommun 

tHir•md 

lJlp p HHj ni n g· o c h a n a l '/ B 

2.1. Vision/ledstjärna 

1
1
! 1,,1 BÅSTADS 

! Lll!' KOMMUN 

Visionen beskriver ett önskat framtida tillstånd och visar färdriktning för hur vi vill att det 
framtida Båstad ska se ut. 
Båstads ledstjärna är: "Ett bättre sätt att leva" . För vidare beskrivning se: 

http://www.bastad.se/kommun-och-politik/mal-ekonomi-och-budget/bastads-kommuns-vision-
2030/ 

I Båstad arbetar vi aktivt med Agenda 2030 med FN:s 17 globala mål. Arbetet har initierats under 
2019 genom kommunens deltagande i projektet Glokala Sverige. Den ekologiska, sociala och 
ekonomiska hållbarheten ska vara en vägledande princip i vårt beslutsfattande och arbete. 
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2.2. Värdegrund/kärnvärden 

Kommunens värdegrund/kärnvärden beskriver vårt förhållningssätt, agerande och beteende. 
Den ska genomsyra vår organisationskultur på alla plan. Våra kärnvärden är: 

• Professionalism 
• Arbetsglädje 
• Respekt (ansvar, tydlighet, öppenhet) 

Mer information finns i Båstads kommuns personalpolitiska program. 
http://www.bastad.se/wp-content/uploads/2018/01/Personalpolitiskt-program-f%iC3%B6r
B%C3%ASstads-kommun-popul%C3%A4rversion.pdf 

2.3. Ekonomistyrning, målstyrning och kvalitetsstyrning 

Ett sätt att beskriva den kommunala styrningen är att dela upp den i tre parallella processer: 
ekonomistyrning, målstyrning och kvalitetsstyrning. Dessa är förstås inte helt åtskilda utan 
överlappar, hänger ihop och är beroende av varandra. 

Ekonomistyrning 
Ekonomistyrning handlar om att utifrån tillgängliga resurser sätta finansiella mål och fördela 
resurser mellan kommunens olika verksamhetsområden. 

Målstyrning 
Målstyrning är politikernas verktyg för att styra verksamheten. Det är de förtroendevaldas 
uppgift att på övergripande nivå formulera mål som anger vad som ska levereras i form av 
tjänster till medborgarna. För att kunna följa upp måluppfyllelsen behövs mätbara 
resultatindikatorer. 

Kvalitetsstyrning 
Kvalitetsstyrning utgår från de uppdrag som nämnderna har tilldelats av fullmäktige samt den 

lagstiftning som styr den aktuella verksamheten. Det är den kontinuerliga utvecklingen som sker i 
organisationen genom ständiga förbättringar av verksamheter. 

2.4. Arbetsflöde: Planering - Uppföljning och analys - Åtgärder 

I Styrningsarbetet (planering-uppföljning och analys- åtgärder) har vi i vissa delar hämtat 
inspiration från SKL:s "styrsnurra". 

Planering. 
Enligt kommunallagen ska kommuner varje år upprätta en budget för nästa kalenderår (bud
getår). Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. För 
verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. 
Förutom budget för nästkommande år ska det också finnas en ekonomisk plan för de nästkom
mande två åren. Tjänstemannaorganisationens uppgift är att bestämma hur målen ska uppnås. 
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Uppföljning och analys. 
Systematisk uppföljning och analys är en viktig del av arbetsflödet. Månads- och delårsrapporten 

samt årsredovisningen är delar av den ekonomiska uppföljningen. Mål- och kvalitetsstyrningen 
följs upp genom mål- och kvalitetsindikatorer och nyckeltal. 

Åtgärder 
De slutsatser och förslag på åtgärder som kommit fram vid uppföljning och analys bildar underlag 
till vilka beslut som måste tas för att verksamheten ska kunna åstadkomma förbättringar och 
utveckling. Besluten bygger dels på analysen, dels på prioritering utifrån politiska överväganden. 

3. Syfte med nämndsplan 
Nämndens verksamhetsplan visar hur nämnden bidrar till att uppfylla Kommunfullmäktigens 
inriktningsmål samt vilka områden nämnden kommer att prioritera under 2020. Verksamhets
planen visar även hur nämnden fördelar ut sina ekonomiska resurser. I samband med att 
nämnden beslutar om verksamhetsplan och budget beslutar den även om plan för intern 
kontroll. Nämndens verksamhetsplan är en del av arbetsflödet enligt punkt 2.4. och är 
en del av planeringsfasen. 

Kommunal/agens 6 kap. 6 § 
Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 
och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som 
gäller för verksamheten. 

4. Nämndens organisation och ansvarsområden 

Myndighetsnämnden för miljö, bygg och säkerhet (MN) ansvarar för myndighetsutövning som 
baseras på lagar och förordningar inom tre huvudområden: miljö, bygg och säkerhet. Nämnden 
ansvarar även för områdena bostadsanpassning, livsmedel, alkohol- och tobak Myndighets
utövning innebär utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet 
och skyldighet. Nämnden ansvarar för verksamhetens ekonomi och uppföljning. 

Myndighetsnämnden består av sju ledamöter och lika många ersättare. 

Verksamhetsområdet samhällsbyggnad ansvarar för att främja en långsiktigt hållbar utveckling, 
för både nuvarande och kommande generationer, i vårt samhälle och omfattar kommunens 
plan-, bygglov-, geodata-, miljö- och hälsoskyddsverksamhet. Ansvaret omfattar beredning, 
handläggning och myndighetsutövning av ärenden inom ansvarsområdet. Verksamheten ger 
råd, information och service till allmänheten, företag och andra myndigheter. Samhällsbyggnads 
verksamhet är ansvarsmässigt uppdelat på kommunstyrelsen och myndighetsnämnden. 
På samhällsbyggnad arbetar 25 personer. 

Myndighetsnämndens ansvar inom verksamhetsområdet samhällsbyggnad omfattar 
miljöavdelningen och bygglovavdelningen. 

Miljöavdelningens arbete handlar om att trygga och förbättra den miljö vi lever och verkar i samt 
skydda människors hälsa mot störningar och andra olägenheter. Miljöavdelningen kontrollerar 
att reglerna i miljöbalken, alkohollagen, tobakslagen, livsmedelslagen, strålskyddslagen samt dess 
förordningar och föreskrifter följs. Lagstiftningen syftar till att främja en hållbar utveckling för 
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både nuvarande och kommande generationer samt skydda människors hälsa och miljön. För 
att kontrollera att lagstiftningen följs bedriver miljöavdelningen tillsyn över företag och andra 
verksamheter som kan påverka miljön eller vår hälsa samt ger information och vägledning för att 
förebygga att en störning eller en olägenhet uppstår. 

Bygglovavdelningen ansvarar för handläggning av förhandsbesked, bygglov, strandskydd, 
anmälan samt tillsyn enligt plan- och bygglagen. Vidare ansvarar man för kontrollen av bygg
processen, obligatorisk ventilationskontroll och hissar. Bostadsanpassning omfattar handläggning 
av bidrag så att personer med funktionsnedsättning ska kunna bo kvar i sin bostad och leva ett 
så självständigt liv som möjligt. 

Myndighetsnämndens ansvar inom verksamhetsområdet teknik och service omfattar den del 
av räddningstjänsten som utgör myndighetsutövning inom säkerhet. 

Räddningstjänstens arbete handlar om att förebygga bränder och olyckor samt agera när en 
oönskad händelse inträffar. Räddningstjänsten arbetar enligt lagen om skydd mot olyckor samt 
lagen om brandfarliga och explosiva varor. Detta innebär arbete med förebyggande åtgärder 
mot brand och olyckor genom tillsyn, remisshantering samt utbildning och information till 
allmänheten. 

5. Utmaningar och förutsättningar inför 2020 

Kommunens stora utmaning som påverkar alla verksamheter är den demografiska utmaningen 
där färre ska leverera välfärd till fler. Den utmaningen sätter kommunens ekonomi under stor 
press och det innebär att det ekonomiska reformutrymmet för nämndens ansvarsområde är 
ytterst begränsat. Inför 2020 finns inga satsningar aviserade. 

Verksamhetsområdet samhällsbyggnads utmaningar inom miljö och bygglov är att vara en 
attraktiv arbetsplats så att vi kan ha en god personalförsörjning med rätt kompetens. Bemötande
frågorna är viktiga att prioritera för att öka nöjd-kund-index, NKI, från både allmänhet och 
företagare. Risken för en vikande byggkonjunktur kan komma påverka verksamheten negativt då 
närmare 75% av verksamhetens kostnader finansieras via taxor och avgifter. Förändringar inom 
lagstiftningen sker ofta med kort framförhållning vilket ställer krav på förvaltningens flexibilitet. 
Den digitala utvecklingen ställer krav på utveckling av e-tjänster och automatisering av de olika 
ärendehanteringsprocesserna. 

6. Planerade ändringar i verksamheten 

Under 2020 kommer miljöavdelningens ärendehantering göras mer digitala med införande av 
e-tjänster och e-arkivering påbörjas. Automatiseringen av bygglovsprocessen och framtagande 
av fler e-tjänster fortsätter. Bättre möjligheter för automatiserad uppföljning genom visuell 
styrning ska implementeras. 

7. Kommunfullmäktiges lnriktningsmål 

Den 19 juni 2019 har Båstads kommunfullmäktige beslutat om 9 inriktningsmål fördelade på fyra 
fokusområden: 
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Fokusområde Medborgaren: 

Mål 1: Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i. 

Mål 2: Båstads kommun är välkomnande, professionell och serviceinriktad. 

Mål 3: Båstads kommun erbjuder bra och likvärdiga skolor och en trygg stimulerande miljö för 
barn och vuxna. 

Mål 4: Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalite - jämlikt, tillgängligt och efter 
den enskildes behov. 

Fokusområde Hållbar samhällsutveckling: 

Mål 5: I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga självförsörjande. 

Mål 6: Båstads kommun erbjuder goda förutsättningar för entreprenörskap och har ett 
gott företagsklimat. 

Mål 7: Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö och arbetar klimatsmart för ett 
hållbart samhälle. 

Fokusområde Medarbetaren: 

Mål 8: Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats. 

Fokusområde Hållbar ekonomi: 

Mål 9: Båstads kommun investerar för framtiden - med god ekonomisk hushållning och ett 
effektivt resursutnyttjande. 

8. Nämndens prioriteringar för en långsiktigt hållbar utveckling 

8.1 Nämndsmål/effektmål 

Mål 1. Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i 
Myndighetsnämndens bidrag 

• Leva upp till de beslut som är fattade i översiktsplanen, detaljplaner och i 
andra strategiska dokument 

• Leva upp till de lagar och förordningar som ingår i nämndens ansvarsområde 

Mål 2: Båstads kommun är välkomnande, professionell och serviceinriktad 
Myndighetsnämndens bidrag och mål 

• Utbilda personalen i bemötandefrågor 
• Ge bättre information till våra invånare 
• Öka tillgängligheten 
• Underlätta för den sökande i bygglovsprocessen 

Mål 3: Båstads kommun erbjuder bra och likvärdiga skolor och en trygg 
stimulerande miljö för barn och vuxna 
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Myndighetsnämndens bidrag 
• Verka för en god utemiljö, en god arkitektur och att lokalerna är väl anpassade 

för verksamheten 
• Verka för kollektivtrafiknära lägen 

Mål 4: Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalite - jämlikt, 
tillgängligt och efter den enskildes behov 
Myndighetsnämndens bidrag 

• Verka för att även fritidshus uppfyller tillgänglighetskraven 

Mål 5: I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga självförsörjande 
Myndighetsnämndens bidrag 

• Inte relevant för nämnden 

Mål 6: Båstads kommun erbjuder goda förutsättningar för entreprenörskap och har 
ett gott företagsklimat 
Myndighetsnämndens bidrag och mål 

• Verka för en god infrastruktur och logistik 
• Öka nöjd-kund-index, NKI 

Mål 7: Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö och arbetar klimatsmart för 
ett hållbart samhälle 
Myndighetsnämndens bidrag och mål 

• Leva upp till de beslut som är fattade i översiktsplanen, detaljplaner och i 
inriktningsdokument för naturmiljö och kulturmiljö 

• Leva upp till de lagar och förordningar som ingår i nämndens ansvarsområde. 
• Verka för bättre dagvattenhantering 
• Implementera miljö- och energiprogrammet där det är relevant för nämndens 

ansvarsområde 
• Inventera och åtgärda enskilda avlopp 

Mål 8: Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats 
Myndighetsnämndens bidrag 

• Uppmuntra till löpande fortbildning av personal inom respektive kompetens
område 

• Visa tillit till förvaltningens kompetens och ansvarstagande 
• Värna om en god dialog mellan politik och förvaltning 

Mål 9: Båstads kommun investerar för framtiden - med god ekonomisk hushållning 
och ett effektivt resursutnyttjande 
Myndighetsnämndens bidrag 

• Följa budgeten 
• Nämnden ska genom taxor och avgifter hålla 100% kostnadstäckning för de 

uppgifter som nämnden har rätt att ta betalt för 

8.2. Uppföljning 

Uppföljning av nämndsplaner sker i samband med tertial- och årsbokslut, efter den 30 april, 
den 31 augusti samt den 31 december. 
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9. Ekonomisk översikt 

Innehållet kommer när budgeten är klar. 
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Mål 1: Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i 

Myndighetsnämndens bidrag för att nå målet: 
• Leva upp ti ll de beslut som är fattade i översiktsplanen, detaljplaner 

och i andra strategiska dokument 
• Leva upp till de lagar och förordningar som ingår i nämndens 

ansvarsområde 

Indikatorer: 
senaste värde jmf värde jmf med 
värde och med kommungr. 
trend riket 

Nöjd-regionindex för hur invånarna bedömer Båstads kommun 
66 60 62 som en plats att leva och bo på. SCB:s medborgarundersökning, t 

(U00402) 
Nöjd-inflytande-index för hur invånarna bedömer 
möjligheterna till inflytande på kommunens verksamheter och t 
beslut i Båstads kommun. SCB:s medborgarundersökning, 
(U00408) 43 40 40 
SKL:s mätning Insikt, Totalt NKI, (U07451) 71 • 72 72 
-.1 ··· ... _, _ 1 • •• 1.A. • • - I l I "'"''" ""' '"\ .-. - ... . -

t ., b- -· - -- • J .... . . 65 62 55 .... . ........... ....... ~· 'l"ll 

Styrdokument: översiktsp lan, näringslivspolicy 

Godkänd av myndighetsnämnden 5 november 2019 

Senaste 
mätning 
(år) 

2017 

2017 
2018 

2017 

Målsättni 
ng eller 
målvärde 

70 

45 
76 

? 
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Mål 2: Båstads kommun är välkomnande, professionell 
och serviceinriktad 

Myndighetsnämndens bidrag för att nå målet: 
• Utbi lda personalen i bemötandefrågor 
• Ge bättre information ti ll våra invånare 
• Öka ti llgängligheten 
• Underlätta fö r den sökande i bygglovprocessen 

Indikatorer: 
senaste värde värde jmf värde jmf med 
och trend med alla kommungr. 

kommuner 

Nöjd-Medborgar-Index (NMI) Hur ser medborgarna i Båstads 
kommun på kommunens verksamheter? SCB:s 

56 t medborgarundersökning, (U00401) 55 53 

Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post 
59 ... och får svar inom en dag(%), KKIK, (U00442) 80 77 

Andel som tar kontakt via telefon och får direkt svar (inom 60 
sekunder) på en enkel fråga (%) 61 53 61 
Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av 

89 t maxpoäng (%) 85 87 

Styrdokument: Personalpolitiska programmet (våra kärnvärden) 

Godkänd av myndighetsnämnden 5 november 2019 

Senaste 
mätning (år) 

2017 

2018 

2018 

2018 

• 

Målsättning 
eller målvärde 

62 

80 

65 

100 

UTI BÅSTADS 
~ KOMMUN 
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Mål 3: Båstads kommun erbjuder bra och likvärdiga skolor och en trygg, 
stimulerande miljö för barn och vuxna. 

Myndighetsnämndens bidrag för att nå målet: 
• Verka för en god utemiljö, en god arkitektur och att lokalerna är vä l 

anpassade för verksamheten 
• Verka för kollekt ivtrafiknära lägen 
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Styrdokument: översiktsplan 

Godkänd av myndighetsnämnden 5 november 2019 
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Mål 4: Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalite - jämlikt, tillgängligt 
och efter den enskildes behov 

Myndighetsnämndens bidrag för att nå målet: 
• Verka för att även fritidshus uppfyller tillgänglighetskraven 

Indikatorer: 
senaste värde värde jmf värde jmf med Senaste Målsättning 

Brukarbedömning särskild beende, äldreemserg Fiell'letssyn, 
andel nöjda(%) (U23471) 
Fallskader bland 13ersener 651 , 3 årsm, antal/100 000 
~ 

Brukarbedömning beendestöd Sel Brukaren får bestämma 
saker sem är 'iil(tiga, andel (%) (U26420) 

Styrdokument: 

Godkänd av myndighetsnämnden 5 november 2019 

och trend med riket kommungr. mätning (år) eller målvärde 

89 t 81 

2505 • 3129 

92 • 88 

77 • 74 . 
63 81 

84 2018 

3209 2017 

92 2018 

70 2018 

66 2018 

89? 

2200 

92 

Liil BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Besök oss på bastad.se 



~ 

~ 

Mål 5: I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga 
självförsörjande 

Myndighetsnämndens bidrag för att nå målet: 
• Inte relevant för nämnden 

Indikatorer/ nyckel ta I 
senaste 
värde och 
trend 

värde jmf värde jmf med Senaste 

B t l .. shet 2S e4 år aRelel (%)av eefellERiRgeR, LåRgtielsar e se ' 
~ 

LäR!Rat etaeleri RgSll1313elFaget eeh eörjat areeta eller Stil el era, 
aRelel {%l(~IOQ973) 

Styrdokument: 

Godkänd av myndighetsnämnden 5 november 2019 

2,9 ... 

32 t 

0,5 

82,4 

med alla kommungr. mätning 
omm. (år) 

3,5 2,3 2019 

47 58 2018 

0,9 0,5 2017 

75,4 71,6 2017 

l!I 

Målsättning 
eller 
målvärde 

2,3 

58 

0,4 

Behålla eller 
öka 
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Mål 6: Båstads kommun erbjuder goda förutsättningar för 
entreprenörskap och har ett gott företagsklimat 

Myndighetsnämndens bidrag för att nå målet: 
• Verka för en god infrastruktur och logistik 
• Öka nöjd-kund-index, NKI 

Indikatorer: 

Il 

senaste värde värde jmf värde jmf med Senaste Målsättning 

Företagsklimat enl ÖJ (Insikt), totalt NKI, (U07451) 

Företagsklimatet i kommunen, sammanfattande omdöme 
(enkät) Svenskt Näringsliv 

/\Aeiel företagsamma 13ers0Aer a\' eefollmiAgeA (l e 74 år)(%) 
S~'eASIEt ~JäriAgSli't1, UC 
Oet ska fiAAas miAst lS QQQ m2 leelig tomtmark 13laAlagel för 
~'erlEsaml=leter Ja/Aej 

och trend med alla kommungr_ mätning (år) eller målvärde 

kommuner alt.län 

71 • 

3,3 

22,1 

Ja 

73 72 

3,4 

12,4 

2018 75 

2019 
4,0 

2018 ? 

2019 Ja 

Styrdokument: Kommunens näringslivspolicy, översiktsplan ITi] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

Godkänd av myndighetsnämnden 5 november 2019 Besök oss på bastad.se 
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Mål 7: Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö och 
arbetar klimatsmart för ett hållbart samhälle 

Myndighetsnämndens bidrag för att nå målet: 
• Leva upp til l de beslut som är fattade i översiktsplanen, detaljplaner 

och i inriktningsdokument för naturmiljö och kulturmiljö 
• Leva upp till de lagar och förordningar som ingår i nämndens 

ansvarsområde 
• Verka för bättre dagvattenhantering 
• Implementera miljö- och energiprogrammet där det är re levant för 

nämndens ansvarsområde 
• Inventera och åtgärda enskilda avlopp 

Indikatorer/nyckeltal: 
senaste värde värdejmf värde jmf med Senaste 
och trend med riket kommungr. mätning 

(år} 

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person (U07414) Avfall 
Sverige 

t 562 515 575 2017 
,_, . ,,,_ . - .I I O/\ i ~ "' 

,_,,_ -
' - \ ., 

' I · ~~C'. 1 Al 20 30 26 2018 
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel(%) (N07400) 

43,8 i 37,6 21 2018 
lr• 1- ..J .... ... +. ,.. . I+ - /O/\ 9,7 T 6,4 11,7 2018 ---- ~-~-·~ , -

Styrdokument: Miljö- och Energiprogram, Regional Avfallsplan, Översiktsplan 

Godkänd av mynd ighetsnämnden 5 november 2019 
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Mål 8: Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats 

Myndighetsnämndens bidrag för att nå målet: 
• Uppmuntra till löpande fortbildning av personal inom respektive 

kompetensområde 
• Visa tillit till förvaltningens kompetens och ansvarstagande 
• Värna om en god dialog mellan politik och förvaltning 

Indikatorer: 
senaste värde jmf värde jmf med Senaste 
värde och med alla kommungr. mätning 
trend kommun (år) 

er 

Medarbetarengagemang(HME)totalt kommunen-Totalindex 
(U00200)egen undersökning 77 79 79 2019 
Heltidsanställda månadsavlönade, kommun, andel(%)SKL:s • personal- och lönestatistik (novemberstatistiken) 48 63 56 2018 

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)(egna uppgifter i t 
ÅR)(N00090) 5,5 I 6,6 6,7 2018 
Personalomsättning (avgångna) (%)(N00216) 13 11 12 2018 

Styrdokument: Personalpolitiska programmet 

Godkänd av myndighetsnämnden 5 november 2019 
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Målsättning 
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100 
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Mål 9: Båstads kl>mmun investerar för framtiden - med god ekonomisk hushållning 
och ett effektivt resursutnyttjande 

Myndighetsnämndens bidrag för att nå målet: 
• Följa budgeten 
• Nämnden ska genom taxor och avgifter hålla 100% kostnadstäckning 

för de uppgifter som nämnden har rätt att ta betalt för 

Indikatorer: 

senaste värde värde jmf Senaste 
värde och jmfmed med mätning 
trend riket kommungr. (år) 

Båstads kommuns överskott ska uppgå till 3 % av skatteintäkter 
och generella statsbidrag. Att uppnås under mandatperioden 2% ? ? 2018 
Skattefinansierade investeringar ska sammanlagt uppgå till 
högst 2 x (resultat+ avskrivningar) 64% 66,9% ? 
indikator 3 ? ? ? ? 
indikator 4 ? ? ? ? 

Styrdokument: Budget 

Godkänd av mynd ighetsnämnden 5 november 2019 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Myndighetsnämnden 

MN § 112 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-11-05 

Dnr MN 000052/2019 - 905 

Ekonomisk månadsuppföljning per den 31oktober2019 

Beslut Myndighetsnämnden godkänner redovisningen och översänder den till 
kommunstyrelsen. 

Sida 

20 av 23 

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 
2019-10-16, med tillhörande bilaga. 

Föredragande Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen, samhällsbyggnad 

lusterandes sie:naturer Utdrae:sbestvrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2019-10-16 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2019-843 

Tjänsteskrivelse 1 (1) 

Myndighetsnämnden 

Ekonomiuppföljning för myndighetsnämnden per siste oktober 

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 ekonomiskt utfall med prognos (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 2016.1 1.24 
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Samhällsbyggnad - Prognos per nämnd 
Oktober 2019 

Januari-oktober 
iSamhällsbvaanad - Kommunstyrelsen Utfall Budget Avvikelse 

Planarbete -$05 -1176 572 
Geodata -1 063 -1 064 1 
Hållbar utveckling -268 -221 -47 
Ledning och administration 369 -21 390 

1summa Samhällsbyggnad KS -1 567 -2 482 915 

Januari-oktober 

ISamhällsbvnnnad - Mvndiahetsnämnden Utfall Budqet Avvi kelse 

Miljö- och hälsoskydd, Energirådgivning -1412 -1 815 403 
Alkohol och tobak - tillstånd och tillsyn -175 -179 4 
Bygglov 2 542 841 1 701 
Bostadsanpassning -772 -1178 405 

! Summa Samhällsbyggnad MN 182 -2 331 2 513 

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 -1 6 346 

-3 081 -2 711 370 -316 686 

Helår Avvikelse 

Budaet Proanos Avvikelse Intäkt Kostnad 

-2 232 -1 902 330 -1 00 430 
-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 -1 385 -4 81 3 3 428! -5 968 -4 598 1 370! 184 1 186! 

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 Samhälls byggnad KS 

Planarbete 
Detaljplan fö r 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 utveckl ing 

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 0005831201 9) 

Kommentarer Samhällsbyggnad MN 

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

Alkohol och toba k 

Bygglov 

Bostadsanpassning 
Minskat bostadsanpassningsbidrag -100 tkr 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2019-11-05 21av23 

MN § 113 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). Västra Karup 16:2 - Dom från Mark- och miljödomstolen - förhandsbesked 
avseende bygglov för nybyggnad av två en bostadshus. Mark- och 
miljödomstolen avslår överklagandet. 

b). Grevie 25:2 - Överklagande av kommunens beslut om förhandsbesked. 
Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

c). 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. 

d). Segelstorp 3:66 - Överklagande av beslut om nekat bygglov för telemast med 
teknikbod. Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

e). Ekonomirapport för Båstads kommun per den 30 september 2019. 

f). Olstorp 2:1 - Överklagande av beslut om förhandsbesked. 
Länsstyrelsen avslår överklagandena. 

g). Båstad 109:49 - Överklagande av beslut om tidsbegränsat bygglov. 
Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och visar ärendet åter till 
myndighetsnämnden för förnyad handläggning. 

h). Sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
kommunstyrelsens arbetsutskott och samtliga nämnder 2020. 

justerandes signaturer Utdrags bestyrkande 



IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2019-11-05 

MN § 114 Dnr MN 000075/2018 - 900 

Delegationsbeslut 

Beslut Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Delegationsbeslut anmälda till nämnden. 

Vid detta möte föreligger följande delegationsbeslut: 

a). Delegationsbeslut från skorstensfejarmästaren 2019-10-16 

Justerandes signaturer 

Sida 

22 av 23 

Utdrags bestyrkande 



[it] BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2019-11-05 

MN § 115 Dnr MN 000009/2019 - 900 

lnformationsärenden 

Beslut Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Vid dagens sammanträde redovisas nedanstående information: 

a) . Rekrytering av ny miljöchef: Lägesrapport 

b). Baltic Express AB: Senaste nytt 

c). Norrvikens Kust: Senaste nytt 

d). Olstorp 1:11och2:1: Lägesrapport 

e). Vistorp 7:101 (Kranpunkten) 

f). Killeröd 4:14 

g). Troentorp 1:40 

Sida 

23 av 23 

h). Segelstorp 3:66 - Bygglov för nybyggnad av 36 m hög mast samt teknikbad 

i). Mäshult 1:5 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus efter rivning 
av befintligt 

i). Malen 1:268 - Bygglov för tillbyggnad med uterum på fyra flerbostadshus 

Justerandes signaturer Utdragsbestvrkande 




