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1TiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad 

Myndighetsnämnden 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare: 

2016-10-13 

Astrakanen, torsdagen den 13 oktober 2016 kl. 13.00 - 16.15. 

James Johnson (BP), ordförande 
Göran Klang (S), vice ordförande 
Karin Schmidt (BP), ledamot 
Rune Andersson (C), ledamot 
Ingemar Nilsson (SD), ledamot, jäv§ 117, Haakon Böcker (BP) § 117 
Claes Sundin (M), ledamot 
Ingrid Nygren (L), ledamot 

1 (15) 

Marie-Louise Linden (M), ej tjg. ersättare, Haakon Böcker (BP), ej tjg. ersättare 
§§ 110-116, 118-122. Henrik Andersson, nämndsekreterare, Roger Larsson, 
stadsarkitekt, Lisa Rönnberg, samhällsbyggnadschef. För övriga närvarande 
tjänstemän, se respektive paragraf. 

Göran Klang. Ersättare: Karin Schmidt. 

K~ieti Båstad, tisdagen den 18 oktobec 2016klockan15.00. 

~ ,A Parngrafer 110-122 
Henrik Andersson 

Ordförande: ~n:f~ 
Justerare: s~~ ic~ 

Göran Klang 

ANSLAGSBEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: Myndighetsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2016-10-13 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

19/10- 10/11 

Henrik Andersson 

Utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Mynd ighetsnämnd 

Innehållsförteckning 
Myndighetsnämnden den 13 oktober 2016 

§ Ärendebeskrivning 

110. Val avjusteringsperson 

111. Godkännande av dagordningen 

112. lnformationsärenden 

113. Delårsrapport 2016-08-31 

114. Yttrande angående kungörelse gällande ansökan om Eskilstorps utmarks 

dikningsföretag, målnummer M 4731-15 

115. Varan 2:5 m.fl. (Torekovs golfbana) - Förslag till beslut om att avsluta 

klagomålsärende 

116. Eskilstorp 6:33 - Yttrande till länsstyrelsens rättsenhet i ärende 403-27564-16 

i överklagat beslut om sanktionsavgift för olovlig skylt 

117. Hålarp 4:212 i Grevie - Ansökan om förhandsbesked för ombyggnad av 

samlingslokaler till lägenheter (flerbostadshus) 

118. Förslag till nämndsplan 2017 

119. Förslag till sammanträdesdagar 2017 för myndighetsnämnden 

120. Ändring i myndighetsnämndens delegationsordning 

121. Delgivningar 

122. Delegationsbeslut 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Myndighetsnämnden 2016-10-13 

MN § 110 dnr: MN 000010/2016-903 

Val av justeringsperson 

Till att justera dagens protokoll utses: 

Göran Klang (S). 

Till ersättare utses: Karin Schmidt (BP). 

Justeringen äger rum på kommunkansliet i Båstad, 

Tisdagen den 18 oktober kl. 15.00. 

Justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF 

11 q1<.. 
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Blad 
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Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Myndighetsnämnden 2016-10-13 3 (15) 

MN § 111 dnr: MN 000011/2016-903 

Godkännande av dagordningen 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Dagordningen godkänns med följande ändringar: 

Nytt informationsärende: Tillsyn vid fastigheten Kalkugnen 2 i Båstad. 

Delårsrapporten per den 31augusti2016 behandlas som ett eget ärende. 

Eskilstorp 6:33 -Ansökan om bygglov - utgår. Dnr: MN 000107 /2016-330. 

Båstad 109:154 - utgår. Dnr: MN 000106/2016-330. 

I usterandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

11 ql( 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2016-10-13 

MN § 112 dnr: MN 000014/2016-903 

lnformationsärenden 

a). Återkoppling från senaste plansamrådsmötet/planprioritering 
(Kristina och Lisa) 

b) . Småryds gård (Roger och Lisa) 

c). Båstads kommuns samverkan med Luftvårdsförbundet (Mårten) 

d). Månatlig rapportering kring inkomna bygglovansökningar (Roger) 

e). Tillsyn vid fastigheten Kalkugnen 2 i Båstad (Joacim) 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

justerandes signaturer 

Blad 

4 (15) 

Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

11 1~ 



( 

( 

( 

( 

i1TI BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Myndighetsnämnden 2016-10-13 

MN § 113 dnr: MN 000034/2016-905 

Delårsrapport 2016-08-31 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Delårsrapporten per den 31 augusti 2016 godkänns. 

Blad 

5 (15) 

Beskrivning av ärendet Ekonomiavdelningen har sammanställt delårsrapport per den 31 augusti 2016. 

Föredragande Samhällsbyggnadschef Lisa Rönn berg föredrar ärendet. 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

11 1~ 
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Myndighetsnämnden 

MN § 114 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

2016-10-13 6 (15) 

dnr: MN 000105/2016-800, M 2016-1221 

Yttrande angående kungörelse gällande ansökan om Eskilstorps 
utmarks dikningsföretag, målnummer M 4731-15 

Beslut Myndighetsnämnden avstår från att yttra sig. 

Beskrivning av ärendet har ansökt hos Växjö Tingsrätt, mark- och miljödomstolen, om 
att Eskilstorps utmarks dikningsföretag av år 1964 ska upphöra att gälla. 
Därutöver yrkar bland annat tvångsrätt att utföra ledning inom 
området. Ansökan omfattar fastigheterna Eskilstorp 2:9, 2:24, 2:29, 2:31, 2:32, 
2:33, 3:3, Hemmeslöv 2:31, 5:2, 5:5, 5:6, 5:14. Kungörelse har inkommit från 
mark- och miljödomstolen där myndighetsnämnden har beretts möjlighet att 
skriftligen inkomma med synpunkter till mark- och miljödomstolen. 

Underlag i ärendet Tjänsteskrivelse daterad den 4 oktober 2016, med tillhörande bilaga. 

Föredragande Tf. miljöchef Mårten Sällberg föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Växjö Tingsrätt, mark- och miljödomstolen. 
Miljöavdelningen. 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

11 1'-
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MN § 115 dnr: MN 000025/2015-800, M 2011-629/M 2012-763 

Beslut 

Varan 2:5 m.fl. (Torekovs golfbana) - Förslag till beslut om 
att avsluta klagomålsärende 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Ärendet föranleder inte någon ytterligare åtgärd från tillsynsmyndighetens sida 
och kan därmed avslutas. 

Beskrivning av ärendet inkom den 16 juli med ett yttrande över golfbanans åtgärds
förslag. Enligt skrivelsen har parterna kommit överens om åtgärder för att 
avlägsna upplevda olägenheter och  ser inte längre något 
behov av några ytterligare insatser från Båstads kommuns sida. Enligt miljö
avdelningens bedömning har inkommit med uppgifter som 
medför att ärendet kan avslutas utan att myndighetsnämnden vidtar några 
ytterligare åtgärder. 

Underlag i ärendet Tjänsteskrivelse daterad den 4 oktober, med tillhörande bilagor. 

Föredragande Tf. miljöchef Mårten Sällberg föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Torekovs Golfbana. 
 

Miljöavdelningen. 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd 

11 ~k 
KF Utdrags bestyrkande 
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Myndighetsnämnden 

Beslut 

Beskrivning av ärendet 

Underlag i ärendet 

Föredragande 

Yrkande 

2016-10-13 8 (15) 

MN § 116 dnr: MN 000097 /2016-330, B 2016-000410 

Eskilstorp 6:33 - Yttrande till länsstyrelsens rättsenhet i 
ärende 403-27564-16 i överklagat beslut om sanktionsavgift 
för olovlig skylt 

Myndighetsnämnden lämnar följande yttrande till Länsstyrelsens i Skåne län 
rättsenhet: 

Nämnden har konstaterat att den aktuella skylten inte står på detaljplanelagd 
mark och därmed inte är bygglovpliktig enligt plan- och byggförordningen 
6 kap 3 §.Nämnden har inte haft fog för att ta ut en byggsanktionsavgift för 
den utan tillstånd (enligt väglagen och lagen om särskilda bestämmelser för 
gaturenhållning och skyltning) uppförda skylten. 

Yttrande till länsstyrelsens rättsenhet i ärende 403-27564-16 i överklagat 
beslut om sanktionsavgift för olovlig skylt. 

Tjänsteskrivelse daterad den 4 oktober 2016, med tillhörande bilagor. 

Stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

James Johnson (BP) och Göran Klang (S): Myndighetsnämnden lämnar följande 
yttrande till Länsstyrelsens i Skåne län rättsenhet: Nämnden har konstaterat att 
den aktuella skylten inte står på detaljplanelagd mark och därmed inte är bygg
lovpliktig enligt plan- och byggförordningen 6 kap 3 §.Nämnden har inte haft 
fog för att ta ut en byggsanktionsavgift för den utan tillstånd (enligt väglagen 
och lagen om särskilda bestämmelser för gaturenhållning och skyltning) 
uppförda skylten. 

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

Beslutet expedieras till Länsstyrelsens i Skåne län rättsenhet. 
Samhällsbyggnad. 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

11 ~~ 
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Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för beslutet 

2016-10-13 9 (15) 

MN § 117 dnr: MN 000109/2016-330, B 2016-000866 

Hålarp 4:212 i Grevie -Ansökan om förhandsbesked för 
ombyggnad av samlingslokaler till lägenheter (flerbostadshus) 

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov inte kommer att 
kunna ges i strid mot gällande markanvändning i detaljplanen. 

Myndighetsnämnden ser positivt på den föreslagna åtgärden och ställer sig 
positiv till att ändring av markanvändning prövas i en ändring av detaljplanen. 

Avgift enligt taxa: 4 873 kr. 

Den föreslagna ändringen av byggnadens användning strider mot gällande 
detaljplans markanvändningsbestämmelse "A", kvartersmark för allmänt 
ändamål. Förutsättningarna för att ge bygglov enligt plan- och bygglagens, 
PBL, 9 kap 30 §är inte uppfyllda. Den föreslagna ändringen är inte en liten 
avvikelse från detaljplanen och inte förenlig med detaljplanens syfte. Positivt 
förhandsbesked kan därför inte lämnas. Att det finns befintliga bostads
lägenheter på byggnadens andra plan påverkar inte bedömningen. 

Beskrivning av ärendet Ansökan om förhandsbesked för ombyggnad av samlingslokaler till lägenheter 
(flerbostadshus) på fastigheten Hålarp 4:212 i Grevie. 

Underlag i ärendet Tjänsteskrivelse daterad den 5 oktober 2016, med tillhörande bilagor. 

Jäv Ingemar Nilsson (SD) anmäler jäv och deltar ej i ärendet. Haakon Böcker (BP) 
går in som tjänstgörande ersättare. 

Föredragande Stadsarkitekt Roger Larsson föredrar ärendet. 

Yrkande Göran Klang (S): Bifall till liggande förslag. 

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

Beslutet expedieras till Fastighetsägaren (delges med besvärshänvisning). 

Utskott/presidium 

Kommunstyrelsen (kopia för kännedom) . 
Samhällsbyggnad. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF 

11 ~~ 
Utdrags bestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2016-10-13 

MN § 118 dnr: MN 000108/2016-905 

Förslag till nämndsplan 2017 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Redovisade och föreslagna insatser i underlagen utgör grunden för 
nämndsplan 2017. 

10 (15) 

Beskrivning av ärendet Båstads kommuns styrmodell utgår från kommunens Vision och bryts ner i 

Underlag i ärendet 

Föredragande 

Yrkande 

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, vars resultat följs 
och jämförs med riket genom ett omfattande arbete. Från resultaten kan vi 
avgöra huruvida insatserna varit lyckade, verksamheten varit effektiv och om 
den politiska strategin varit framgångsrik, för att nå målen, visionen och skapa 
resultat för medborgare och kunder. 2016 års resultat utgör underlag till 
kommande års budgetprocess, måljusteringar och verksamhetsutveckling. 
Härigenom kan Båstads kommun på ett professionellt sätt visa på god eko
nomisk hushållning, konkreta förbättringsförslag och tydliga möjligheter 
till omprioriteringar. 

Tjänsteskrivelse daterad den 3 oktober 2016, med tillhörande bilaga. 

Samhällsbyggnadschef Lisa Rönn berg föredrar ärendet. 

Göran Klang (S): Bifall till liggande förslag. 

Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad. 

Utskott/presidium 

Kommunledningskontoret. 
Ekonomiavdelningen. 

Justerandes silmaturer 
KS/nämnd 

17 1r 
KF Utdrags bestyrkande 
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Datum: 2016-10-03 

Tjänsteskrivelse 

Handläggare: Lisa Rönnberg/Mårten Sällberg/Roger Larsson 

Dnr: MN 000108/2016-905 

Till: Myndighetsnämnden 

Beslutet ska expedieras till: 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

1 (1) 

Underlag till "förslag till nämndsplan" för Myndighetsnämnden utgörs av verksamhetsbeskriv
ning för Samhällsbyggnad och nämndsmål med förslag till insatser. 

Samråd har skett med: 

Underlag Nämndsplan 

Bakgrund 
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 verksam
heten, vars resultat följs och jämförs med riket genom ett omfattande arbete. Från resultaten 
kan vi avgöra huruvida insatserna varit lyckade, verksamheten varit effektiv och om den poli
tiska strategin varit framgångsrik, för att nå målen, visionen och skapa resultat för medborgare 
och kunder. 2016 års resultat utgör 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 omprio
riteringar. 

Aktuellt 
Underlag till nämndsplan för 2017 bifogas i enlighet med arbetet i 2017 års budgetprocess, 
dess beslut och prioriteringar. 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar att redovisade och föreslagna insatser i underlagen utgör 
grunden för nämndsplan 2017. 

Båstad 2016-10-03 

Lisa Rönnberg 
Samhälls byggnads chef 

161006\7d3\ha 
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Myndighetsnämnd 

Verksamhetsområde - Samhällsbyggnad 

Verksamhetsbeskrivning 
Verksamhetsområdet Samhällsbyggnad ansvarar för att främja en långsiktigt hållbar 
utveckling, för både nuvarande och kommande generationer, i vårt samhälle och omfattar 
kommunens plan-, miljö-, bygglov- och kart/GIS- verksamhet samt bostadsanpassning 
och energirådgivning. Ansvaret omfattar handläggning och myndighetsutövning samt 
information och service till allmänhet, företag och andra myndigheter. Samhällsbyggnads 
verksamhet är ansvarsmässigt uppdelat på kommunstyrelsen och myndighetsnämnden. 

Myndighetsnämndens ansvarsområden inom samhällsbyggnad 
• Miljö 
• Bygglovsverksamhet 
• Bostadsanpassning 

Miljö ansvarar för tillsyn av skyddade områden, hälsoskydd, miljöskydd, förorenade 
områden, kemiska produkter, avfall, kontroll av dricksvatten, livsmedelshygien, redlighet 
och spårbarhet. Utöver den operativa tillsynen handlägger vi anmälnings-, tillstånds- och 
registreringsärenden, dispensärenden, riskklassificeringar samt utreder 
klago målsärenden. 

Bygglov ansvarar för handläggningen av förhandsbesked, bygglov, anmälan samt ärenden 
som rör tillsyn enligt plan- och bygglagen. Vidare ansvarar man för genomförande av 
kontrollen av byggprocessen, obligatorisk ventilationskontroll och hissar. 

Bostadsanpassning omfattar handläggning av bidrag för att personer med 
funktionsnedsättning skall kunna bo kvar i bostaden och vara så självständiga som möjligt. 
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Mål: Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa skolkommuner 

Resultat 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

~ ~ ~ 

1 (1) 

Prognos D D D 
Beskrivning av insatser för att nå målet 

Båstads kommuns grundskola levererar goda resultat, 2015 blev Båstads kommun Sveriges 36:e 

bästa skolkommun. 

Alla ekonomiska siffror är ännu inte på plats och underlagen är ännu inte analyserade. Det vi kan 

konstatera är att resultaten sjunker något generellt. 83% av eleverna i årskurs 9 har nått kunskaps

kraven i alla ämnen. Det genomsnittliga meritvärdet för eleverna i årskurs 9 rankas till plats 46. 

Detta speglar sig i de totala resultaten i rankingen, som sjunker från plats 19 till plats 36 i riket. 

Kort sagt: 

Avvikelse till målet -26 

j 1 Verksamhet Insats 

Kommunstyrelse/ Verka för god arkitektur i lärmiljöer. God arkitektur bidrar till välbefinnande 

Myndighetsnämnd och stimulerar lärandet. God arkitektur och bra utemiljö på förskolor och 
skolor är viktigt i varumärkesbyggandet av Båstad som en ledande 

skolkommun. 

Samhällsbyggnad 

Myndighetsnämnd Ökad uppföljning av den obligatoriska ventilationskontrollen eftersom 
många av kommunens lokaler har undermålig inomhusluft. Aktivare 
tillsyn vid behov av åtgärder. 
Samhällsbyggnad 

Myndighetsnämnd Kontinuerlig tillsyn av skolor och förskolor inom ramen för miljömålen Giftfri 

miljö, Frisk luft och God bebyggd miljö. 

Samhällsbyggnad 
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Mål: Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa kommuner inom VO 

Resultat 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

~ ~ ~ 
Prognos D DD 
Beskrivning av insatser för att nå målet 

2015 är Båstads kommun Sveriges lOO:e bästa äldreomsorgskommun. De områden som Båstad 

ligger i topp på är Smärtskattning sista levnadsveckan 23, Användning av antipsykiska läkemedel 75 

år och äldre i särskilt boende 25 samt kontakt med personal i ordinärt boende 30. Förbättringsom

råden är: Aktiviteter och känsla av ensamhet i särskilt boende 204, Kontakt med personal i särskilt 

boende 184. 

Hemtjänst i sin helhet 71, Särskilt boende i helhet 130 

2014 års siffror nedan 

Till resultaten kan vi se att Båstads kommuns Äldreomsorgsverksamhet återfinns bland de 25% bil

ligaste kommunerna i landet, detta till trots att hemvården återfinns bland de 25% dyraste i landet. 

Kan vi hitta insatser som sänker kostnaderna inom hemvården så ligger Båstads kommun väldigt bra 

till på tota len. Kostnad för särskilt boende i Båstad 769 395 kr/brukare {778 913 kr Riket) Kostnad 

hemtjänst i Båstad 351 243 kr/brukare /{260 530 kr Riket) Personalkostand i Båstad 214 890 kr per 

brukare {282 930 kr Riket) 

Kort sagt: 

Båstads kommuns delar rikets strukturella utmaningar kring fler äldre och fler äldre äldre med ett 

ökat vårdbehov. Denna utveckling ger ökande kostnader framgent men har dämpats något i Båstads 

kommun hittills pga. att många äldre är förhållandevis friska. Båstads kommun har en verksamhet 

som genererar bra resultat med små medel men kräver nu och framgent ökade resurser för att bi

behålla eller öka från nuvarande resultatnivå . 

Båstads kommun måste prioritera arbetet med att kunna rekrytera rätt medarbetare, öka attraktivi

teten samt förbättra kommunikationen med medborgare, kunder och brukare. 

Avvikelse till målet - 90 placeringar 

( 

( 

( 

41 
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/ 1 Nämnd Insats/verksamhet 

Kommunsty- Verka för god arkitektur i miljöer/lokaler för vård och omsorg. God arkitektur 

relsen/ är viktigt för välbefinnandet hos boende/kunder och personal samt bidra 

Myndighets- till att stärka Båstad som en ledande kommun för vård och omsorg. 

nämnden Samhällsbyggnad 

Myndighets- Att i detaljplaner för nya bostäder som är avsedda för permanent boende 

nämnden inte acceptera fritidshus. Fritidshus behöver inte uppfylla tillgänglighetskraven i 

lagstiftningen. 

( 
Samhällsbyggnad 

Myndighets- Uppmuntra den enskilde att uppfylla de tekniska egenskapskraven för tillgänglig-

nämnden het trots att huset byggs som fritidshus. 
Samhällsbyggnad 

( Myndighets- Öka resurser för bostadsanpassningsbidrag mot bakgrund av kommunens 

nämnden demografiska utveckling och föreslagen lagändring som kommer öka behovet. 
Samhällsbyggnad 

Myndighets- Kontinuerlig tillsyn av vård- och omsorgslokaler inom ramen för miljömålen 

nämnden Giftfri miljö och God bebyggd miljö. 

Samhällsbyggnad 

( 

161018\fc2\ha 
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KOMMUN 
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Mål: Båstads kommun ska vara en av Sveriges 50 bästa näringslivskommuner 

Resultat 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

~ EJ ~ 
Prognos D DD 
Beskrivning av insatser för att nå målet ( 

2015 blev Båstads kommun Sveriges 88:e bästa näringslivskommun enligt SKL:s mätning. De områ

den där kommunen får bäst resultat är brandtillsyn S:e plats samt serveringstillstånd på 21:e plats. 

Bäst utveckling har miljö- och hälsoskydd haft. Från placering 190 till årets placering 114. Bygglov är ( 

det enda området som har minskat sina resultat, från plats 107 till plats 109. Enligt Svenskt närings-

liv är Båstads kommun Sveriges 123:e bästa näringslivskommun. 

Kort sagt: 

Genom att inrätta ett kundcenter och att prioritera näringslivets efterfrågade service samt kommu

nikation via webben, kan resultatet förbättras. Härtill är det viktigt att kommunen är en aktiv part i 

näringslivskontakter och att kontaktvägarna är tydliga, enkla och tillgängliga. Vår grannkommun 

Laholm har effektivt under många år visat vad en aktiv samverkan mellan kommun och näringsliv 

bidrar till. Insatser inom detta målområde för att öka resultatet, kan genomföras med små ekono

miska medel. 

Avstånd till målet -32 

11 Nämnd Insats/verksamhet 

Myndighetsnämnden Revidera och förbättra servicedeklarationerna till näringslivet. (Ny insats) 

Samhällsbyggnad 

Myndighetsnämnden Verka för god arkitektur som attraktionsfaktor för Båstad och dess varumärke. 

Samhällsbyggnad 

Myndighetsnämnden Kontinuerligt arbete med tillgänglighet, rättssäkerhet och professionalism 

vid kontakter och fortsatt uppfyllande av servicedeklarationer. 

Samhällsbyggnad 

11 



BÅSTADS 
KOMMUN 
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Mål: Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa miljökommuner 

Resultat 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

~ ~ ~ 
Prognos D D 

( Beskrivning av insatser för att nå målet 

Båstads kommun levererar bra resultat inom detta mål 2014 men föll i ranking 2015 som sedan 

återtogs 2016. Anledningen till dippen är att många kommuner satsar mer på dessa frågor än Bå-

( stads kommun 2015. Dock har Båstad återtagit förlorad mark genom flera aktiva insatser och inte 

minst genom en aktiv projektverksamhet inom miljöområdet. 

Samhällsutvecklingen ska präglas av resurseffektivitet och förtätning samt minskning av fossildriven 

biltrafik. Områden som fortsättningsvis behöver förbättras är fler aktiva insatser i framtida hållbar 

samhällsbyggnad, tydliga restriktioner kring byggnation på jordbruksmark samt att kommunen ak

tivt medverkar till fler hållbara lösningar, företag och insatser. Exempel på enkla åtgärder är att 

kommunens måltidsverksamhet ökar andelen vegetariska alternativ, att kommunen samutnyttja 

sina fordon via bilpooler samt att fordonen som kommunen äger eller via entreprenörer drivs av el 

eller biogas. 

Kort sagt: 

Detta mål är möjligt att nå med fortsatta kontinuerliga strategiska insatser, att tydligt följa tidigare 

beslut och att prioritera området i kommande budgetar. Insatser inom detta område är ofta en 

fråga om inställning och kunskap. Tydligt är att miljökommunsvinnare återfinns bland de kommuner 

som är innovativa, proaktiva och som i akt och mening prioriterar miljön. Risk finns för variationer i 

resultaten men det viktiga är att den övergripande bilden över den långsiktiga utvecklingen inom 

mätområdet, är positiv. 

Avstånd till målet -36 

11 



2 (2) 

j 1 Nämnd Insats/verksam het 

Myndighetsnämnd Att i detaljplaner för nya bostäder som är avsedda för permanent boende 
inte acceptera fritidshus (som inte behöver uppfylla energihushållningskra-

ven). 

Samhällsbyggnad 

Myndighetsnämnd Verka för miljömålen Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande 

kust och skärgård och Levande sjöar och vattendrag. 

Samhällsbyggnad 

( 

( 

( 

161018\7e4\ha 
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BÅSTADS 
KOMMUN 
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Mål: Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10 bästa kommuner inom trygghet och säkerhet 

Resultat 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

~ ~ 
Prognos D DD 

( Beskrivning av insatser för att nå målet 

Båstads kommun ligger en bit från målet att vara bland Sveriges 10 bästa kommuner inom trygghet 

och folkhälsa . 2015 befinner sig Båstads kommun på plats 135, 125 platser från målet. Resultatet tar 

( avstamp i gjorda prioriteringar och utvecklingen föranleder behovet av en seriös diskusison kring 

ambitionsnivån på målet. Båstads kommun är generellt en trygg kommun med stora möjligheter till 

god folkhälsa . Vi har stora tillgångar i fråga om natur, föreningsliv samt omfattande nätverk och med 

ett strukturerat förebyggandearbete borde Båstads kommun vara en kommun i toppklass. 

Kort sagt: 

Genom att samverka med myndigheter och ideburna verksamheter, öka informationen och arbeta 

långsiktigt förebyggande; kan vi verka för samhällsförändringar som skapar en god trygg miljö för 

alla . Genom små insatser kan vi påverka invånarnas möjlighet att vara mer fysiskt aktiva samtidigt 

som vi skapar möjlighet till social samvaro. 

Det krävs resurser för det faktiska genomförandet även om flera insatser kan ske inom befintlig ram. 

Kommunen behöver bland annat satsa mer på brottsförebyggande verksamhet i samarbete med 

( Polisen för att långsiktigt närma sig målet. Långsiktiga satsningar på förebyggandearbete inom alla 

områden är sådant som skapar verklig trygghet och på sikt genererar stora samhällsekonomiska 

besparingar. Det finns ofta en skillnad mellan känslan av otrygghet och verklig otrygghet, detta är 
\ 

ett område vi bör arbeta med i större omfattning i Båstads kommun. Området folkhälsa är vidare ett 

område som gifter sig väl med långsiktigt förebyggande arbete inom alla kommunala sektorer. 

Avstånd till målet -125 

11 
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/ 1 Nämnd Insats/verksamhet 
11 

Myndighetsnämnd Fortsatt högt fokus på att säkerhetskraven enligt Boverkets byggregler 
uppfylls i bostäder vid ny-, om- och tillbyggnad {barn-, fall-, brand- och 
glassäkerhet m m). 
Samhällsbyggnad 

Myndighetsnämnd Verka inom ramen för miljömålet En god bebyggd miljö. 

Samhällsbyggnad 

( 

( 

161018\7e5\ha 

11 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

1 (2) 

Mål: Båstads kommun ska främja allas möjligheter till kulturupplevelser året runt genom 

att vara bland de SO bästa kommunerna i Sverige. 

Resultat 2012 2014 2015 2016 2017 2018 

~ ~ D 
Prognos D D D 
Beskrivning av var Båstads kommun är och vilka insatser som görs för att nå målet. 

En förutsättning för ett rikt kulturliv är samverkan både extern och internt med syftet att berika 

( invånarna. 

( 

Kort sagt: 

Kommunen samverkar såväl internt mellan verksamhetsområden som externt med ett stort antal 

kulturföre'ningar och näringsliv, i syfte att ytterligare stimulera ett mångfacetterat kulturutbud. 

Biblioteken fungerar i allt högre utsträckning som naturliga mötesplaster över generationerna. 

Resurser för att i betryggande omfattning underhålla och vårda den offentliga konsten finns ej av

satta. Båstads kommuns tillgänglighetsindex för kulturbesökare är 22 mot snittet i riket 34. Medbor

garnas nöjdhetsindex är bra med 63 mot genomsnittet i riket på 62. Dock är det svårt att mäta kul

turupplevelser och måttsätta kultur. Det kan konstateras att området är viktigt för attraktiviteten 

och att Båstads kommun har många fler kulturgärninga r att främja . Här liksom på många andra om

råden är det viktigt att mångfalden får utrymme och att den etablerade kulturens normativitet inte 

begränsar. 

Avstånd till målet -13 



2 (2) 

f 1 Nämnd Insats/verksamhet 

Kommunstyrelsen/ Verka för god arkitektur och tillgängliga samt välkomnande mötesplatser. 

Myndighetsnämnden Samhällsbyggnad 

Kommunstyrelsen/ Verka för främjande av konst i offentlig miljö vid om- och nybyggnad. 

Myndighetsnämnden Samhällsbyggnad 

Myndighetsnämnden Verka inom ramen för miljömålet en God bebyggd miljö. 

Samhällsbyggnad 

( 

( 

( 

( 

161018\7e6\ha 
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IJ1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Myndighetsnämnden 2016-10-13 11 (15) 

MN § 119 dnr: MN 000104/2016-903 

Förslag till sammanträdesdagar 2017 för myndighetsnämnden 

Beslut Myndighetsnämndens sammanträdesdagar för 2017 fastställs enligt nedan: 

19 januari, 16 februari, 23 mars, 27 april, 18 maj, 22 juni, 
17 augusti, 21september,26 oktober, 23 november, 14 december. 

Beskrivning av ärendet Myndighetsnämnden ska besluta om sammanträdesdagar för 2017. 

Underlag i ärendet Tjänsteskrivelse daterad den 29 september 2016, med tillhörande bilaga. 

Beslutet expedieras till Myndighetsnämnden. 

Utskott/presidium 

Samhällsbyggnad. 
Kommunkansliet. 

Justerandes signaturer 
KS/nämnd 

17 11< 
KF Utdragsbestyrkande 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Myndighetsnämnden 

MN § 120 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

2016-10-13 12 (15) 

dnr: MN 000001/2015-901 

Ändring i myndighetsnämndens delegationsordning 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Ändringen i myndighetsnämndens delegationsordning godkänns enligt bilaga. 

Beskrivning av ärendet Under den allmänna delen i myndighetsnämndens delegationsordning 
återfinns en felaktig formulering i punkten MN/ A015, en kvarleva från den 
förra politiska organisationen där kommunstyrelsen var enda nämnd (med 
undantag från Jävsnämnden): Beslut i ärenden som är så brådskande att 
styrelsens avgörande inte kan avvaktas, ändras till: Beslut i ärenden som 
är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 

Underlag i ärendet Tjänsteskrivelse daterad den 30 september 2016, med tillhörande bilaga. 

Föredragande Nämndsekreterare Henrik Andersson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Kommunkansliet. 
Samhällsbyggnad. 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

11 1r 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2016-09-30 

Handläggare: Henrik Andersson 

Dnr: MN 000001/2015-901 

Till:MN 

Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad och kansliet 

Bilagor til I tjänsteskrivelsen: 

Tjänsteskrivelse 

Förslag till ändring i myndighetsnämndens delegationsordning 

Samråd har skett med: 
Samhällsbyggnad och myndighetsnämndens presidium 

Ändring i myndighetsnämndens delegationsordning 

Sammanfattning av ärendet 
Under den allmänna delen i myndighetsnämndens delegationsordning återfinns en felaktig 
formulering i punkten MN/ A015, en kvarleva från den förra politiska organisationen där 
kommunstyrelsen var enda nämnd (med undantag från Jävsnämnden): 

/Beslut i ärenden som är så brådskande att styrelsens avgörande inte kan avvaktas,/ 

ändras till: 

/Beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas./ 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Ändringen i myndighetsnämndens delegationsordning godkänns enligt bilaga. 

Båstad enligt ovan 

Henrik Andersson 
N ämndsekreterare 

1 (1) 

11 



J 
Nr. Ärende Lagrum Delegat Ersättare Anmärkning 

MN/ Beslut i ärenden som är så brådskande, att 6 kap 36 §KL Nämndens Nämndens l:e 
A015 ~~avgörande inte kan avvaktas. ordförande vice ord-

hr .... w1.k1..s· förande 
MN/ Beslut om förtroendemännens deltagande i Nämndens 
A016 kurser etc. ordförande 
MN/ Beslut om antagande och revideringar av Kommun- Kanslichef 
A017 nämndens dokumenthanteringsplaner. arkivarie 

MN/ Att besluta om gallring av nämndens Kommun- Kanslichef 
A018 handlingar. arkivarie 

MN/ Beslut om ramavtalsupphandling av Upphandlare 
A019 kommunövergripande ramavtal. 

MN/ Beslut om att kommunen ansluter sig till Upphandlare 
A020 ramavtal som ingåtts av samarbets-

organisationer (t.ex. Kommentus). ( 
MN/ Beslut om upphandling (värde över 28% VOc 
A021 av tröskelvärdet) av verksamhetsspecifika 

varor och tjänster i enlighet med inköps-
och upphandlingspolicy, samt förlängning 
av befintliga avtal. ( 

( 

5 

1J 
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BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Myndighetsnämnden 

Utskott/presidium 

2016-10-13 

MN § 121 dnr: MN 000012/2016-903 

Delgivningar 

a). Herden 5 - Överklagat tillståndsbeslut avseende avstyckning. Mark
och miljödomstolen avslår överklagandet. Dnr: 000072/2016-330 

13 (15) 

b). Norra Karstorp 1:2 - Byggsanktionsavgift för vidtagna åtgärder avseende 
nytt fritidshus utan bygglov, startbesked och slutbesked. Mark- och miljö
domstolen upphäver, med ändring av länsstyrelsens beslut, nämndens 
beslut att påföra fastighetsägaren en byggsanktionsavgift. 
Dnr: 000095/2016-330 

c) . Salomonhög 1:5 - Avvisning av överklagande av beslut om förhandsbesked. 
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. Dnr: 000023/2016-330 

d). Troentorp 1:43 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. 
Mark- och miljödomstolen upphäver underinstansernas beslut och 
visar ärendet åter till myndighetsnämnden för fortsatt handläggning. 
Dnr:000078/2015-330 

e). Troentorp 2:26 - Dom; Mark- och miljödomstolen avslår yrkandet om syn. 
Mark- och miljödomstolen upphäver länsstyrelsens beslut. Mark- och miljö
domstolen fastställer myndighetsnämndens beslut att lämna positivt för
handsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Dnr: 000034/2015-330 

f). Agardhsgården 1 och 2 - Överklagande av beslut om bygglov för ändring 
av flerbostadshus, parkering m.m. Länsstyrelsen avslår överklagandet. 
Dnr:000077/2016-330 

g). Argus 6 - Överklagande av beslut att lämna klagomål på fukt och mögel 
utan åtgärd. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Dnr: 000087 /2016-800 

h). Axelstorp 3:27 -Avvisning av ansökan om tillstånd för uppförande av 
bostadshus. Länsstyrelsen beslutar att inte ge ytterligare anstånd i tid för 
att komma in med kompletteringar i ärendet. Ärendet avvisas eftersom 
det inte finns underlag för att fatta beslut i sak. Ärendet avslutas härmed 
utan ytterligare åtgärd. Dnr: 000103/2016-330 

i). Båstad 109:120 - Överklagande av beslut om beviljat bygglov. Länsstyrelsen 
avslår överklagandet. Dnr: 000101/2016-330 

j). Båstad 109:361 - Överklagande av beslut om bygglov för uppförande av 
stödmur och marklov för terrassering. Länsstyrelsen avslår överklagandet. 
Dnr:000060/2016-330 

k). Elestorp 6:6 - Överklagande av myndighetsnämndens beslut om bygglov. 
Länsstyrelsen avvisar överklagandet. Dnr: 000057 /2016-330 

forts. på nästa sida. 

justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

11 1t 
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KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Blad 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Utskott/presidium 

2016-10-13 14(15) 

MN § 121 

Forts. Delgivningar 

1). Elestorp 6:6 - Prövning av kommunens beslut att bevilja strandskydds
dispens för uppförande av två nya byggnader. Länsstyrelsen upphäver med 
stöd av 19 kap 3 b §miljöbalken (MB) Båstads kommuns beslut från 12 maj 
2016 om att ge dispens från strandskyddsbestämmelserna för anläggande 
av två nya byggnader, i den del som avser tomtplatsen. Länsstyrelsen ändrar 
kommunens beslut på så sätt att det endast är den yta som byggnaderna 
upptar som får tas i anspråk, i enlighet med 7 kap 18 f § MB. Kommunens 
beslut att medge dispens står i övrigt fast. Dnr: 000058/2016-330 

m).Flintrännan 1 - Överklagande av kommunens beslut om bygglov. 
Länsstyrelsen avslår överklagandena. Dnr: 000102/2016-330 

n). Killeröd 4:14 - Överklagande av kommuns beslut om bygglov för 
en bostadshus och garage. Länsstyrelsen avslår överklagandet. 
Dnr: 000096/2015-330 

o). Malen 1:268 - Överklagan enligt miljöbalken av beslut med anledning av 
installerad bergvärmeanläggning. Länsstyrelsen avslår överklagandet. 
Dnr:000085/2015-800 

p). Slättaröd 13:8 - Överklagande av kommunens beslut om negativt förhands
besked. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Dnr: 000073/2016-330 

q). Öllöv 16:23 - Överklagande av beslut om byggsanktionsavgift. Länsstyrelsen 
avslår överklagandet. Dnr: 000053/2016-330 

r). Detaljplan för Östra Karup 6:7 m.fl. - Underrättelse om granskning. 
Dnr: 000080/2016-315 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Justerandes signaturer 
KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande 

11 1k 
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Myndighetsnämnden 2016-10-13 15 (15) 

MN § 122 dnr: MN 000013/2016-903 

Delegationsbeslut 

a). Delegationsbeslut för skorstensfejarmästaren 2016-09-27. 
Dnr:000145/2015-904 

b ). Delegationsbeslut för bostadsanpassningsbidrag 2016c08-17 - 2016-10-04. 
Dnr: 000020/2016-904 

c). Delegationsbeslut för räddningstjänsten 2016-08-15 - 2016-10-03. 
Dnr: 000005/2016-904 

d). Delegationsbeslut för bygglovavdelningen 2016-08-01- 2016-09-30. 
Dnr:000003/2016-904 

e). Delegationsbeslut för miljöavdelningen 2016-08-16 - 2016-10-04. 
Dnr:000004/2016-904 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Delegationsbesluten godkänns och läggs till handlingarna. 

justerandes signaturer 
Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 

11 qK 
l 




