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ITiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad 

Myndighetsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare: 

Ordförande: 

Justerare: 

2016-02-26 

Astrakanen, fredagen den 26 februari kl. 13.00 -14.55. 

James Johnson (BP), ordförande, jäv§ 29 
Göran Klang (S), vice ordförande, ordförande§ 29 
Karin Schmidt (BP), ledamot 
Rune Andersson (C), ledamot 
Ingemar Nilsson (SD), ledamot 
Claes Sundin (M), ledamot 
Ingrid Nygren (L), ledamot, jäv§ 30 

1 (9) 

Haakon Böcker (BP), tjänstgörande ersättare för James Johnson, § 29, del av§ 28 
Edward Granville-Self (MP), tjänstgörande ersättare för Ingrid Nygren, § 30 

Niclas Svanberg (S), Edward Granville-Self (MP) och Haakon Böcker (BP): 
ej tjänstgörande ersättare 
Henrik Andersson, nämndsekreterare, Tina Eriksson, miljöchef, Anders Nilsson, 
samhällsskyddschef, Carl-Magnus Billström, kommunjurist. 
För övriga närvarande tjänstemän, se respektive paragraf. 

Ingemar Nilsson. 

Omedelbar justering, kommunkansliet i Båstad. 

~A- Paragrafer: 26 - 31 
Henrik Andersson 

§§ 26-28, 30-31 Göran Klang§ 29 

~~~~~ 
lngema'f Nilsson 

ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Myndighetsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2016-02-26 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

26/2-19/3 

Kommunkontoret i Båstad 

~& 
Henrik And~rsson 

Utdragsbestyrkande 
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QTI BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Mynd ighetsnämnd 

Innehållsförteckning 
Myndighetsnämndens Extra möte den 26 februari 2016 

§ Ärendebeskrivning 

26. Val av justeringsperson 

27. Godkännande av dagordningen 

28. Informationsärenden 

29. Miljö- och hälsoskyddstaxan 

30. Varan 2:5 m.fl. - Olägenheter från golfspel på Torekovs golfbana 

( - Begäran att inkomma med åtgärdsförslag enligt domslut från mark- och 

miljödomstolen 

( 

( 

31. Vistorp 9:2 - Beslut om tidsbegränsat bygglov av moduler till boende för 

ensamkommande flyktingbarn 
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inJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Myndighetsnämnden 2016-02-26 

MN § 26 dnr: MN OOOOi0/2016-903 

Val av justeringsperson 

Till att justera dagens protokoll utses: 

Ingemar Nilsson. 

Omedelbar justering, kommunkansliet i Båstad. 

Justerandes signaturer 
Utskott/presidium 1l "'m:Y KF 

. I 

Blad 

2 (9) 

Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Utskott/presidium 

2016-02-26 3 (9) 

MN § 27 dnr: MN 000011/2016-903 

Godkännande av dagordningen 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande tillägg: 

Information: Båstad 109:2 (Båstad hamn) - Rivning av blå boden (Marie) 

Information: Båstad 109:2 (Båstad hamn) - Nybyggnad av bod vid 
fiskekajen (Marie) 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

~/) 0/ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Myndighetsnämnden 

Utskott/presidium 

2016-02-26 4 (9) 

MN § 28 dnr: MN 000014/2016-903 

lnformationsärenden 

a). Svenstorp 3 (Marie). James Johnson (BP) deltar ej under denna punkt. 
Beslut i detta ärende fattas på nästa nämnd. 

b). Båstad 109:2 (Båstad hamn) - Rivning av blå boden (Marie) 

c). Båstad 109:2 (Båstad hamn) - Nybyggnad av bod vid fiskekajen (Marie) 

d). Egenkontroll, bassäng/bad på Torekov Hotell (Tina) 
Beslut i detta ärende fattas på nästa nämnd. 

KF Utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Jäv 

Yrkanden 

2016-02-26 5 (9) 

MN § 29 dnr: MN 000024/2016-905 

Miljö- och hälsoskyddstaxan 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Härmed upphävs nämndens beslut från den 11 februari 2016, § 25. 

2. Nämnden gör en framställan till kommunstyrelsen att nämnden med det 
snaraste önskar en total översyn av miljötaxan. 

Det som enligt nämndens uppfattning särskilt bör beaktas är den kraftigt ökade 
tillsynsfrekvensen avseende hälsoskydd och speciellt av de små verksam
heterna som skedde i samband med beslutet av ny taxa 2013. Under miljö
avdelningens utredning av ärendet förutsattes en nära dialog med nämnden 
utifrån tillsynsbehov och möjligheter till undantag. Nämndens uppfattning 
är att översynen ska vara klar i god tid innan kommunfullmäktige fastställer 
taxor för 2017. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att årligen redovisa till nämnden vilka 
taxesänkningar som genomförts. 

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

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

Göran Klang (S): 1. Härmed upphävs nämndens beslut från den 11 februari 
2016, § 25. 2. Nämnden gör en framställan till kommunstyrelsen att nämnden 
med det snaraste önskar en total översyn av miljötaxan. Det som enligt nämn
dens uppfattning särskilt bör beaktas är den kraftigt ökade tillsynsfrekvensen 
avseende hälsoskydd och speciellt av de små verksamheterna som skedde i 
samband med beslutet av ny taxa 2013. Under miljöavdelningens utredning av 
ärendet förutsattes en nära dialog med nämnden utifrån tillsynsbehov och möj
ligheter till undantag. Nämndens uppfattning är att översynen ska vara klar i 
god tid innan kommunfullmäktige fastställer taxor för 2017. 3. Förvaltningen 
får i uppdrag att årligen redovisa till nämnden vilka taxesänkningar som 
genomförts. 

Ingrid Nygren (L): Avslag till punkt 2 i Göran Klangs yrkande, bifall till punkt 3. 

Ajournering Sammanträdet ajourneras i fem minuter. 

Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att nämnden 
bifallit Göran Klangs yrkande. 

Beslutet expedieras till Båstads kommun/Samhällsskydd. 
Kommunstyrelsen. 

) usterandes signaturer 
Utskott/presidium KS/~ KF Utdrags bestyrkande 
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Blad 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2016-02-26 6 (9) 

MN § 30 dnr: MN 000025/2015-800, M 2011-629, M 2012-763 

Varan 2:5 m.fl. - Olägenheter från golfspel på Torekovs golfbana 
- Begäran att inkomma med åtgärdsförslag enligt domslut från 
mark- och miljödomstolen 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Härmed upphävs nämndens beslut från den 11 februari 2016, § 24. 

2. Nämnden skickar en begäran till Torekovs Golfbana AB om att senast den 31 
mars 2016 inkomma med åtgärdsförslag enligt domslut från mark- och miljö
domstolen med mål nr M 4808-14. 

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

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

Beskrivning av ärendet Miljöavdelningen mottog den 26 augusti 2011 en skrivelse från klagande  
 angående säkerheten och utformningen av vissa golfhål på Torekovs 

golfbana. Den 14 november 2012 beslöt kommunstyrelsen (KS 1407 /12-800) 
att ärendet inte föranledde några ytterligare åtgärder från myndighetens sida. 
Kommunstyrelsens beslut överklagades av  till länsstyrelsen, 
som den 10 november 2014 meddelade beslut om att avslå överklagan. Läns
styrelsens beslut överklagades vidare till mark- och miljödomstolen. Den 27 
november 2015 upphävde mark- och miljödomstolen länsstyrelsen i Skåne läns 
beslut samt kommunstyrelsens beslut. Domstolen återförvisade ärendet till 
Båstads kommun för fortsatt handläggning och nytt beslut i enlighet med 

Handlingar i ärendet 

Föredragande 

Jäv 

Yrkanden 

Utskott/presidium 

vad domstolen anfört i domen. 

Tjänsteskrivelse från miljöchef Tina Eriksson, daterad den 1 februari 2016, 
samt tillhörande bilagor, med förslag till nämnden om att förelägga Torekovs 
Golfbana AB med att inkomma med förslag på åtgärder för att minska 
olägenheter vid golfspel. 

Miljöchef Tina Eriksson och kommunjurist Carl-Magnus Billström föredrar 
ärendet. 

Ingrid Nygren (L) anmäler jäv och deltar ej i handläggningen av ärendet. 
Edward Granville-Self (MP) går istället in som tjänstgörande ersättare. 

Karin Schmidt (BP), Göran Klang (S) och Edward Granville-Self (MP): 
Bifall till liggande förslag. 

James Johnson (BP) och Ingemar Nilsson (SD): Nämnden skickar en begäran till 
Torekovs Golfbana AB om att senast den 31 mars 2016 inkomma med åtgärds
förslag enligt domslut från mark- och miljödomstolen med mål nr M 4808-14. 

forts. på nästa sida. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 
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Myndighetsnämnden 

Proposition 

Omröstning 

2016-02-26 7 (9) 

MN § 30 

Forts. Varan 2:5 m.fl. - Olägenheter från golfspel på Torekovs 
golfbana - Begäran att inkomma med åtgärdsförslag enligt 
domslut från mark- och miljödomstolen 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att nämnden 
bifallit James Johnsons m.fl. yrkande. Omröstning begärs. 

Följande omröstningsordning godkänns: 

Ledamot som vill bifalla James Johnsons m.fl. yrkande röstar JA, 
Ledamot som vill bifalla Karin Schmidts m.fl. yrkande röstar NEJ. 

Omröstningen resulterar i 4 JA-röster och 3-NEJ-röstar, enligt nedan: 

JA: Ingemar Nilsson (SD), Claes Sundin (M), Rune Andersson (C) och James 
Johnson (BP). 
NEJ: Karin Schmidt (BP), Göran Klang (S) och Edward Granville-Self (MP). 

Myndighetsnämnden har således beslutat att bifalla James Johnsons m.fl. 
yrkande. 

Reservation Mot beslutet reserverar sig Göran Klang (S). 

Beslutet expedieras till  

 

 
 

 

KF Utdrags bestyrkande 
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Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

Upplysningar 

2016-02-26 

MN § 31 dnr: MN 000027 / 2016-330, B 2016-000045 

Vistorp 9:2 - Beslut om tidsbegränsat bygglov av moduler 
till boende för ensamkommande flyktingbarn 

s C'-l 

Med stöd av 9 kap 33 §plan- och bygglagen (2010:900), PBL, förklarar 
myndighetsnämnden att tidsbegränsat bygglov ges för den sökta åtgärden. 

Bygglovet gäller till och med 2019-03-01. 

Avgift enligt kommunfullmäktiges taxa: 3 0 142 kr. Faktura skickas separat. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Förslaget innebär avvikelse från detaljplanen i följande avseende: Området är avsett för 
industri och/eller kontor. För en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte alla 
förutsättningar enligt PBL 9 kap 30-32 a §§får ett tidsbegränsat bygglov ges, om 
sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Båstads kom
mun har en överenskommelse med migrationsverket om att tillhandahålla totalt 24 
platser för ensamkommande i åldrarna 15-17 år. Inför 2016 har Båstads kommun fått 
ett fördelningstal om 91 ensamkommande vilket medför att det finns ett behov av att 
utöka verksamheten för ensamkommande i kommunen. Det nya HVB-hemmet 
kommer att kunna ta emot uppemot 16 ensamkommande barn. Det kommer att finnas 
åtta sovrum, varav två ensamkommande i varje rum. Utöver dessa rum kommer det 
bland annat finnas två personalrum, ett allrum samt ett kök. Personal kommer att finnas 
på plats dygnet runt. Enligt punkt 6 Tillträde i "avtal omfastighetsöverlåtelser mm i 
anslutning till järnvägstunnlarna genom Hallandsås" mellan parterna Staten genom 
Trafikverket och Båstads kommun, gäller: Kommunen ska tillträda överlåtelseobjekten 
2016-04-11. Vid behov och i den mån det är möjligt med hänsyn tagen till tunnel
objektets genomförande är Trafikverket villigt att låta kommunen dessförinnan få nyttja 
delar av fastigheterna. Bygglov tillstyrks då förslaget inte är till men för vare sig stads
eller landskapsbilden eller för några berörda sakägare. Förslaget uppfyller plan- och 
bygglagens krav på byggnader och bedöms inte medföra någon betydande olägenhet 
för omgivningarna. 

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

( Beskrivning av ärendet Ansökan om tidsbegränsat bygglov av moduler till boende för ensam-

Handlingar i ärendet 

Föredragande 

Yrkande 

Utskott/presidium 

kommande flyktingbarn. 

Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind, daterad den 
22 februari 2016, samt tillhörande bilagor. 

Bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind föredrar ärendet. 

Ingrid Nygren (L), Göran Klang (S) och Rune Andersson (C): Bifall till 
liggande förslag. 

James Johnson (BP): Bifall till liggande förslag, med ändringen att bygglovet 
gäller till och med 2019-03-01. 

forts. på nästa sida. 

Justerandes signaturer 

1i'I"''";/ KF Utdrags bestyrkande 
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Proposition 

Reservation 

2016-02-26 9 (9) 

MN § 31 dnr: MN 000027 /2016-330, B 2016-000045 

Forts. Vistorp 9:2- Beslut om tidsbegränsat bygglov av moduler 
till boende för ensamkommande flyktingbarn 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att nämnden 
bifallit James Johnsons m.fl. yrkande. 

Mot beslutet reserverar sig Claes Sundin (M) och Ingemar Nilsson (SD). 

Beslutet expedieras till  
 

fusterandes signaturer 
Utskott/presidium 

1{ "'"';}/ 
KF Utdrags bestyrkande 

. 
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