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Plats och tid: 

Beslutande: 
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Utses att justera: 
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plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

2019-02-05 

Kommunkontoret i Båstad, tisdagen den 5 februari 2019 kl 13.00 - 15.10. 

Ingrid Nygren (L), vice ordförande 
Tony Ivarsson (M), ledamot 
Ingvar Bengtsson (S), ledamot 
Kenneth Larsson (C), ledamot 
Kjell Stridh (BP), ledamot 
Haakon Böcker (BP), ledamot 
Marie-Louise Linden (M), tjänstgörande ersättare för Carl Lilliehöök (M) 

Ingrid Edgarsdotter (BP), ej tjänstgörande ersättare. 
Anita Bäck (BP), ej tjänstgörande ersättare. 
Göran Klang (S), ej tjänstgörande ersättare, del av mötet. 
Roger Larsson, samhällsbyggnadschef. 
Catharina Arehög, bygglovschef. 
Henrik Andersson, nämndsekreterare. 

Haakon Böcker. Ersättare: Kenneth Larsson. 

Kommunkontoret i Båstad, tisdagen den 12 februari 2019 kl. 10.00. 

Ingrid Nygren 

Haakon BöckeP 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Myndighetsnämnden 

2019-02-05 

Från och med 2019-02-13 till och med 2019-03-07 

Kommunkontoret i Båstad 

&~ 
Henrik Andersson 

Sida 
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Innehållsförteckning 

Myndighetsnämnden 2019-02-05 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-02-05 

MN § 15 Dnr MN 000007 /2019 - 900 
Val av justeringsperson 

MN § 16 Dnr MN 000008/2019 - 900 
Godkännande av dagordningen 

MN § 17 Dnr MN 000017 /2019 - 603 
Tillsynsärende på Pepes Bodega och Papas 

MN § 18 Dnr MN 000011/2019 - 603 
Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker på Restaurang Torstens Smakar Mera 
i Båstad AB 

MN § 19 Dnr MN 000012/2019 - 603 
Godkännande av Tillsynsplan enligt Alkohol- och ta bakslagen för Båstads kommun 2019 

MN § 20 Dnr MN 000027 /2018 - 330 

Sida 

2av13 

Yttrande till mark- och miljööverdomstolen gällande aktbilaga 1-7 i mål nr P 10659-18 gällande 
överklagan av Mark- och miljödomstolens vid Växjö tingsrätt dom angående nekat bygglov 
för nybyggnad av telekommunikationstorn med teknikbad på fastigheten Hemmeslöv 45:1, 
Båstads kommun 

MN § 21 Dnr MN 000018/2019 - 330 
Vistorp 7:90 - Bygglov för nybyggnad av 42 m hög telekommunikationsmast 
samt teknikbad på del av fastigheten 

MN§22 
Delgivningar 

Dnr MN 000074/2018 - 900 

MN § 23 Dnr MN 000009/2019 - 900 
lnformationsärenden 

Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2019-02-05 

MN § 15 Dnr MN 000007 /2019 - 900 

Val av justeringsperson 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll utses Haakon Böcker. 

2. Som ersättare för justeraren utses Kenneth Larsson. 

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

Sida 

3 av13 

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. 

Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2019-02-05 

MN § 16 Dnr MN 000008/2019 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande tillägg: 

Sida 

4av 13 

Extra information om myndighetsnämndens reviderade reglemente. 

Extra information om myndighetsnämndens verksamhets berättelse 2018. 

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. 

Utdra sbes rkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2019-02-05 

Beslut 

MN§ 17 Dnr MN 000017 /2019 - 603 

Tillsynsärende på Pepes Bodega och Papas 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Ärendet återremitteras eftersom Pepes Bodega ska inkomma med 
komplettering. 

Sida 

5 av13 

Beskrivning av ärendet Tillsynsärende på Pepes Bodega och Papas. Verksamhetsutövaren har begärt 
att få komma in med ytterligare förklaringar. 

Föredragande Utvecklingschef/fd. alkoholhandläggare Per-Martin Boklund och 
alkoholhandläggare Ildik6 Lundberg föredrar ärendet. 

Yrkande Ingrid Nygren (L): Ärendet återremitteras eftersom Pepes Bodega ska 
inkomma med komplettering. 

Beslutet expedieras till Alkoholhandläggaren. 

Utdra sbes rkande 
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Beslut 

MN§ 18 Dnr MN 000011/2019 - 603 

Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker på 
Restaurang Torstens Smakar Mera i Båstad AB 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Enligt Alkohollagen (2010:1622) 8 kap 2 §bevilja Torstens Smakar Mera 
i Båstad AB  stadigvarande serveringstillstånd att servera 
starköl, vin, andra gästa alkoholdrycker och spritdrycker till allmänheten på 
Restaurang Torstens Smakar Mera, Köpmansgatan 70 B, 269 32 Båstad. 

2. Serveringslokal är matsal och uteservering enligt ritning dnr 
01-2018-00018. 

3. Ansökan om serveringstid 11:00 till 02:00 alla dagar året runt avslås. 

4. Serveringstider är: 
11:00 - 01:00 under perioden september-maj. 
11:00 - 02:00 alla dagar under perioden juni-augusti. 
11:00 - 02:00 fredagar, lördagar, helgdagar och dag före helgdag 
under perioden september-maj. 

Beskrivning av ärendet Restaurang Torstens Smakar Mera har hos myndighetsnämnden ansökt om 
tillstånd enligt 8 kap 2 §alkohollagen (2010:1622) om att servera vin, starköl, 
andra jästa alkoholdrycker och spritdrycker vid ovan rubricerat 
serveringsställe. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt. Torstens 
Smakar Mera AB är ett dotterbolag till i Ängelholm. Lokalen 
är hyrd av med tillträde från och med 24 juli 2018. 
Hyresavtal är uppvisat. Bolaget är beviljade ett tillfälligt serveringstillstånd i 
avvaktan på beslut om stadigvarande serveringstillstånd. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från alkoholhandläggare Ildik6 Lundberg, daterad 2019-01-17, 
med tillhörande bilagor. 

Föredragande Alkoholhandläggare Ildik6 Lundberg föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Alkoholhandläggaren. 

Utdra sbes rkande 
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KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum: 2019-01-17 
Handläggare: lldik6 Lundberg 
Dnr 01-2018-00018 

Tjänsteskrivelse 1(1) 

Till: Myndighetsnämnden 

Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker på Restaurang 
Torstens Smakar Mera i Båstad AB 
Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden beslutar: 
1. Enligt Alkohollagen 8 kap 2 §alkohollagen (2010:1622) bevilja Torstens Smakar Mera i Båstad AB 

 stadigvarande serveringstillstånd att servera starköl, vin, andra gästa alkoholdrycker 
och spritdrycker till allmänheten på Restaurang Torsten Smakar Mera, Köpmansgatan 70B, 269 32 
Båstad 

2. Serveringslokal är matsal och uteservering enligt ritning dnr 01-2018-00018 
3. Ansökan om serveringstid 11:00 till 02:00 alla dagar året runt avslås. 
4. Serveringstider är 

11:00 - 01:00 under perioden september-maj . 
11:00- 02:00 alla dagar under perioden juni-augusti 
11:00 - 02:00 fredagar, lördagar, helgdagar och dag före helgdag under perioden september-maj 

Sammanfattning av ärendet 
Restaurang Torsten Smakar Mera har hos myndighetsnämnden ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § 
alkohollagen (2010:1622) om att servera vin, starköl ,andra jästa alkoholdrycker och spritdrycker vid ovan 
rubricerat serveringsställe. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt. 

Bakgrund 
Torsten Smakar Mera AB är ett dotterbolag till  i Ängelholm. Lokalen är hyrd av  

med tillträde från och med 24 juli 2018. Hyresavtal är uppvisat. 
Bolaget är beviljade ett tillfälligt serveringstillstånd i avvaktan på beslut om stadigvarande serveringstillstånd. 

Aktuellt 
Den redovisade finansieringen ger en överskådlig bild över var kapitalet som har satts in i företaget kommer 
ifrån. Den bakgrundshistoria till finansieringen som ges är trovärdig med de underlag som har uppvisats och 
kännedom i övrigt om sökande. Därmed anses finansieringen vara godtagbar. 
Kraven i Alkohollagens 8 kapitel 12 och 15 §§är uppfyllda. Risk för olägenheter enligt alkohollagens 8 kapitel 
17 §bedöms inte föreligga. Ett serveringstillstånd kan därmed beviljas enligt ansökan. 

lldik6 Lundberg 
Alkohol- och tobakshandläggare 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-77000vx 

Plusgiro: 111111-1 

Org.nummer: 212000-0944 
samhal lsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se 
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MN § 19 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-02-05 

Dnr MN 000012/2019 - 603 

Sida 

7av13 

Godkännande av Tillsyns plan enligt Alkohol- och tobakslagen 
för Båstads kommun 2019 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Bifogad tillsynsplan godkänns och skickas till länsstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet Enligt alkohollagen (2010:1622) 9 kap 2 §ska kommunen upprätta en 
tillsynsplan som redogör för kommunens hantering av tillsyns- och 
tillståndsfrågor gällande alkoholservering samt försäljning av folköl och 
tobaksvaror. Tillsynsplanen omfattar även kommunens kontroll över 
försäljning av receptfria läkemedel. Tillsynsplanen ska innehålla hur 
kommunen tänkt arbeta förebyggande, hur inre, yttre och samordnad tillsyn 
ska bedrivas. Kommunen ska ange hur omfattande tillsynen ska vara och om 
några särskilda områden ska prioriteras. Förebyggande tillsyn är kommunens 
arbete med information och utbildning. Inre tillsyn är kommunens arbete med 
granskning av dem som har blivit beviljade stadigvarande serveringstillstånd, 
om de fortfarande uppfyller alkohol- och tobakslagens krav på personlig och 
ekonomisk lämplighet. Yttre tillsyn är då kommunen besöker serveringsstället 
under pågående verksamhet. Samordnad tillsyn är när den yttre tillsynen sker 
tillsammans med andra myndigheter, t.ex. polisen och räddningstjänsten. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från alkoholhandläggare Ildik6 Lundberg, daterad 2019-01-17, 
med tillhörande bilaga. 

Föredragande Alkoholhandläggare Ildik6 Lundberg föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Alkoholhandläggaren. 
Länsstyrelsen. 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Sam häl Is byggnad 

Datum: 2019-01-17 

Handläggare: lldik6 Lundberg 

Till: Myndighetsnämnden 

Beslutet skall expedieras till: 

Alkohol- och tobakshandläggaren 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Tjänsteskrivelse 

Tillsynsplan enligt Alkohollagen (2010:1622) 

Godkännande av Tillsynsplan enligt Alkohol- och tobakslagen för 

Båstads kommun 2019 

Ärendet 
Enligt alkohollagen (2010:1622) 9 kap 2 §skall kommunen upprätta en tillsynsplan som redogör för 

kommunens hantering av tillsyns- och tillståndsfrågor gällande alkoholservering samt fö rsäljning av 

folköl och tobaksvaror. Tillsynsplanen omfattar även kommunens kontroll över försäljning av 

receptfria läkemedel. 

Tillsynsplanen ska innehålla hur kommunen tänkt arbeta förebyggande, hur inre, yttre och 

samordnad tillsyns ska bedrivas. Kommunen ska ange hur omfattande tillsynen ska vara och om 

några särskilda områden ska prioriteras. 

Förebyggande tillsyn är kommunens arbete med information och utbildning. Inre tillsyn är 

kommunens arbete med granskning av dem som har blivit beviljade stadigvarande 

serveringstillstånd, om de fortfarande uppfyller alkohol och tobakslagens krav på personlig och 

ekonomisk lämplighet. 

Yttre tillsyn är då kommunen besöker serveringsstället under pågående verksamhet. 

Samordnad tillsyn är när den yttre tillsynen sker tillsammans med andra myndigheter, t.ex. polisen 

och räddningstjänsten . 

Förslag till beslut: 

Myndighetsnämnden föreslås besluta. 

1. Godkänna bifogad tillsynsplan och sända den till Länsstyrelsen. 

I tjänsten 

I • ·' I /' 
: :' ' \ ,(; ~ r 

lldik6 Lundberg . 

Alkohol- och tobakshandläggare 
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Tillsynsplan för tillsyn av försäljning av folköl, tobak 
och vissa receptfria läkemedel, 2019 
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Staten, genom Folkhälsomyndigheten (FoHM) reglerar kommunernas skyldighet att utföra tillsyn 
enligt alkohollagen. Denna tillsyn ska göras utifrån en tillsynsplan som nämnden, med ansvar för 
området, beslutat om. Tanken är att tillsynsplanen väsentligt sttukturerar arbetet kring 
alkohollagen, underlättar verksamheten samt att den också kan öka effekterna av det genomförda 
arbetet. I tillsynsplanen bör det specificeras vad konununen, under det kommande 
verksamhetsåret, planerar att prioritera i sin tillsyn, antal tillsyns besök, eventuell inriktning på 
tillsynen med mera. Tillsynsplanen ska vara så tydlig att kommunens tillståndsinnehavare genom 
planen ska få kännedom om kommunens planerade tillsyn under kommande verksamhetsår. 

Tillsynsansvaret regleras i 9 kap 1 § alkohollagen. Kommunen och polismyndigheten har tillsyn 
över efterlevnaden av de bestämmelser som gäller för servering av alkoholdi:ycker. Kommunen 
och polismyndigheten har också tillsyn över detaljhandeln med follcöl. Kommunen ska upprätta en 
tillsynsplan som ska ges in till länsstyrelsen. 

Alkoholhandläggaren i Båstads kommun har tagit fram denna tillsynsplan för att beskriva och 
informera om hur tillsynsarbetet på allrnhollagens område är planerat att genomföras under år 2019. 
Båstads kommun har relativt goda resurser för att genomföra kvalitativ tillsyn i enlighet med 
alkohollagen. 

Av statistik uttagen i december framkommer att Båstads kommun under 2018 har haft: som minst 
57 stadigvarande serveringstillstånd (stycken 2018-01-01 -2018-12-10) 

Årligen genomförs ett antal ägarbyten/förändringar i ägarkonstellationen hos företag som innehar 
se1veringstillstånd. Även förändringar beträffande serveringstider, se1veringsyta och dylikt 
handläggs av tillståndsenheten. Det har dessutom under de senaste åren tillkonunit ett antal nya 
stadigvarande se1veringstillstånd i kommunen. 

Syfte med tillsynsverksamheten enlig alkohollagen 
All försäljning av allrnholdiycker ska skötas på ett sådant sätt att skador i möjligaste mån förhindras. 
Se1vering av alkohol får endast ske i sådan omfattning och under sådana former att skador eller 
brister i ordning och nykterhet inte föreligger. Som ett särskilt skydd mot ungdomar finns också 
åldersgränser som ska bevakas. 

Tillståndsprövning av serveringstillstånd 
Tillståndsprövningen omfattar arbete med bland annat: 

• Stadigvarande tillstånd till allmänhet/ slutna sällskap 

• Tillfälliga tillstånd till allmänhet/ slutna sällskap 

• Utvidgade/ändringar i gällande se1veringstillstånd 
• Förändringar i ägarkonstellationen hos företag som innehar serveringstillstånd 

• Cateringverksamhet 
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Tillsyns arbete 
Tillsynen delas in i förebyggande tillsyn, inre tillsyn och yttre tillsyn. 

Förebyggande arbete 
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Förebyggande tillsyn kan röra vitt skilda områden. Grnndtanken med förebyggande tillsyn är att 
det genom sådan tillsyn förebygga överträdelser av alkohollagen. Tillståndshavaren kan till exempel 
vända sig till tillståndsenheten för att få svar på sina frågor för att på detta sätt vara säker på vad 
som föi-väntas av den som innehar se1veringstillstånd. Även om en tillståndshavare förntsätts ha 
kunskap i alkohollagen för att vara lämplig att inneha ett se1veringstillstånd, är det 
tillståndsenhetens uppgift att informera samtliga tillståndshavare i kommunen om till exempel 
kommunala riktlinjer, aktuella lagändringar eller ny rättspraxis. Vidare är det myndighetens uppgift 
att tilll1andahålla informationsmaterial och blanketter samt att sammanställa statistik. 
Tillståndsenheten kan även arrangera krögarmöten eller utbildningar för restaurangpersonal. Sist 
men inte minst är en viktig faktor i det förebyggande arbetet att myndigheten bedriver effektiv och 
regelbunden yttre och inre tillsyn. 

I Båstads Konunun ska allrnholhandläggare under år 2019 anordna minst ett krögarmöte. Syftet 
med dessa träffar är att upprätta en dialog och att föra ut information. Vid dessa möten är även 
andra kontor och ibland även andra myndigheter delaktiga för att föra ut aktuell information. 

Utbildning i ansvarsfull alkoholse1vering (AAS) för krögare, restaurangpersonal ska fortsätta även 
under 2019. Nationellt och kommunalt resultat har visat sig vara mycket positivt i form av till 
exempel minskat alkoholrelaterat våld och förbättrat samsyn mellan myndigheten och näringen. 
Utbildning konuner att erbjudas vid ett tillfälle under första halvåret 2019 i Båstads konunun. Kring 
denna utbildning samverkar Båstads kommun med Ängeföolms kommun. 

Inre tillsyn 
Inre tillsyn innebär att en administrativ kontroll sker, detta för att tillse att förntsättningarna för 
serveringstillstånd fortfarande föreligger. 
Tillståndsenheten tar varje år emot tillståndshavarnas restaurangrapport. Denna rapport ingår i den 
nationella sammanställningen av Sveriges allrnholförsäljning. Restaurangrapporten granskas med 
avseende på avvil{elser. Till exempel granskas proportionerna mellan försäljningen av mat och 
allrnhol, det vill säga om en orimligt stor del av omsättningen härrör från alkoholförsäljning. 

Uppgift om hur en tillståndshavare sköter sig i ekonomiskt hänseende inhämtas från 
skattemyndigheten och kronofogdemyndigheten. Uppgift om att tillståndshavarens personliga 
lämplighet kvarstår inhämtas även från polisen belastningsregister. Uppgift kan även hämtas från 
Bolagsverket för kontroll av hurnvida den personkrets som lämplighetsprövades inför 
tillståndsgivningen består eller om förändringar i denna har skett utan att anmälas till 
tillståndsenheten. Information inkonuner också till alkoholinspektörerna via samverkande 
myndigheter och från andra källor såsom allmänhet, internet och media. 
Tillståndsenheten ska under 2016 arbeta kontinuerligt med inre tillsyn av tillståndshavare och dess 
bolag. Målet är att denna tillsyn ska ske minst 1 gång/kvartal med remiss till Skatteverket, 
Kronofogdemyndigheten och Polismyndigheten. 

I 
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Yttre tillsynsbesök kan uppdelas i rntinbesök, påkallade besök och uppföljningsbesök. 
Målsättningen är att genomföra minst ett mtinbesök per tillståndshavare. Påkallade besök görs då 
inre tillsyn gett anledning till det. Uppföljningsbesök blir aktuella då missförhållanden förelegat vid 
tidigare besök. 

Vid yttre tillsyn kontrolleras att kraven i lagen efterlevs genom observationer av hur verksamheten 
bedrivs. Huvudfokus ligger på ordning, nykterhet och kontroll av att servering inte sker till 
underåriga och/ eller till märkbart påverkade personer. Vidare kontrolleras förekomsten av lagad 
mat samt att se1-veringsansvarig finns på plats. Kontroll sker också av att försäljningen sker i 
enlighet med tillståndet, villcet framgår av tillståndsbeviset. Hit hör frågor som rör vilka slag av 
alkoholdt]'cker som se1veras, om se1-vering sker till allmänheten eller till slutet sällskap, 
se1veringslokalernas och kökets beskaffenhet, matutbud, se1veringstid samt i förekonunande fall 
om meddelade villlmr för tillståndet följs. Vidare kontrolleras bland annat att föivarings- och 
förtäringsförbudet efterlevs, tillgången på lättdt)'clcer, prissättning samt marknadsföring. 
Alkoholinspektörerna har för denna tillsyn möjlighet att ta del av bland annat personalliggare och 
kassahantering. Under yttre tillsyn har vi även möjlighet att ta varnprover. Dessa sänds för 
nä1varande till Tullverket för analys. Tullverket tar betalt, per prov, för dessa analyser från och med 
2015. 

Samordnad yttre tillsyn 
Den yttre tillsynen görs av ensamt av alkoholinspektörerna eller av allrnholinspektörerna 1 

samarbete med bland annat: 
• Polismyndigheten 

• Skatteverket 

• Räddningstjänsten 
• lvliljöenheten 

Vid samordnad tillsyn är det de myndigheter som deltar som tillsammans väljer ut de 
tillståndshavare som ska erhålla tillsyn vid aktuellt tillfälle. Det sker dessutom en samordning av 
tillsynen inom Skåne län. Denna tillsyn genomförs oftast med visst tema under en viss dag eller 
viss tidsperiod. Det är en initieringsgrnpp med deltagarrepresentanter från Länsstyrelsen, 
Skatteverket, polismyndigheten och länets allmholinspektörer som bestänuner upplägget vid denna 
form av tillsyn. 



il~u BÅSTADS 
<w KOMMUN 
Samhällsbyggnad 

6(10) 

Tabellen visar hur ofta olika typer av alkoholtillsyn ska utföras i Båstads kommun. 

Ordinarie tillsyn serveringstillstånd När ska tillsynen göras 
Yttre tillsyn av se1veringstillstånd (inspektioner) 
Första besök vid nytt stadigvarande tillstånd Inspektion och information inom tre 

månader. 

Restauranger och cateringverksamheter med Vartannat år 
alkoholförsäljning 0-100 000 kr per år (inkl moms) 
Övriga restauranger och cateringverksamheter En/ två gånger per år 

Om mer än 30 % av omsättningen är Ytterligare en inspektion/år 
alkoholdiycker (hämtat/take away räknas inte med) 
Restauranger som ordnar dans för allmänheten Ytterligare en inspektion/år 

Stadigvarande serveringstillstånd för slutna sällskap En gång per år 

Tillfälligt tillstånd för se1vering till allmänheten Vid behov 

Tillfälligt se1veringstillstånd för slutet sällskap Vid behov 

Inre tillsyn av stadigvarande se1veringstillstånd 
Granskning av restaurangrapport Varje år 

Kontroll av skatteskulder, årsredovisningar och 
ändringar i bolagets sammansättning (i systemet Vartannat år 
Info torg) 
Kontroll av personlig lämplighet ( uppgifter från En gång per år 
polisens brotts- och misstankeregister) 
Kontroll av nya företrädares ekonomiska och 
personliga lämplighet, samt granskning av ·Efter anmälan om ändring 
finansiering 
EXTRA TILLSYN 
Utredning om påföljd enligt alkohollagen Vid brister som kan leda till påföljd. Kan 
- enkla utredning (exempelvis frånvaro av även innefatta extra tillsynsbesök. 
se1veringsansvarig, brott mot villkor eller mindre 
ekonomisk misskötsamhet) 
- omfattande utredning (exempelvis granskning av 
ekonomiska förhållanden, olagliga alkoholdiycker, 
brottslighet på serveringsstället eller flera olika 
brister) 
Utbildning för se1veringspersonal i Ansvarsfull En /två gånger per år 
alkoholse1vering 
Möte för krögare i Båstad En gång per år 
Informations brev lvlinst en gång per år 
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I Januari 2019 finns det 17 butilcer i Båstads kommun som anmält försäljning av folköl och 14 
butiker som anmält att de säljer tobak. Diygt hälften av butilcerna är knutna till större butilcskedjor 
medan de övriga är renodlade småföretag. Dessutom finns det tre restauranger med 
se1veringstillstånd som säljer tobak. 
Kommunen och poliser är enligt alkohollagen de lokala tillsynsmyndigheterna över försäljning av 
folköl. Enligt tobakslagen är kommunen och polisen som är tillsynsmyndigheter över 
försäljningsreglerna och enbart kommunen när det marknadsföring och märkning av tobak. 

Tillsyns besöken är vanligtvis oanmälda, men tid kan bokas om det behövs för att kunna träffa den 
person som är ansvarig för försäljningen. Polisen medverkar vid vissa besök. Inspektioner av de 
större livsmedelsbutilcerna sköts i allmänhet enbart av kommunen. Det som ska kontrolleras är: 

• Att det finns godtagbart egenkontrollprogram och att detta följs 

• Hur personalen sköter ålderskontrollen 

• Att det finns skyltar om åldersgränsen vid kassan 

• Att tobaksvarorna är korrekt märkta 

• Att marknadsföringen av tobak är måttfull, det vill säga inte påträngande, uppsökande 
eller uppmananande 

• Att matutbudet är tillräckligt för att få sälja folköl 

Brister som inte förekommit tidigare påtalas normalt i en tillsynsrapport som skickas till 
butiksägaren. Rapporten bör skickas senast tre veckor efter inspektionen. Om brister konstaterats 
kan det behövas extra tillsyn. Vid en uppföljande inspektion kontrolleras att väsentliga brister 
åtgärdats. Om bristerna finns kvar kan konununen meddela ett föreläggande eller ett förbud. Är 
det fråga om allvarliga eller upprepade brister kan en varning eller ett tidsbegränsat 
försäljningsförbud meddelas. 

Målet är att alla som anmält follcöl ska ha ett tillsynsbesök per år. Tillståndsenheten ska fokusera 
på att försäljning av follcöl inte sker till personer under 18 år, till märkbart påverkade personer och 
att langning av follcöl inte förekommer. Vidare ska detaljhandels egenkontrollprogram granskas 
och följas upp, det ska vara ett levande program som detaljhandeln har nytta av. Efter varje 
tillsynstillfålle skriv ett tillsynsprotokoll som sänds till den som amnält follcölsförsäljningen. Vid 
eventuella anmärkningar begärs uppgifter in. Tillståndsenheten kan vid förseelser i strid mot 
allrnhollagen meddela varning eller förbjuda försäljningen/ serveringen av follcöl. 
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Det förebyggande arbetet ska också omfatta så kallade kontrollköp. Kontrollköpen får endast 
utföras vid detaljhandel med folköl. Lagändringen som medförde möjlighet till kontrollköp trädde 
i kraft i mars 2014, SFS 2014:121. FoHM har kommit ut med direktiv/föreskrifter gällande dessa 
kontrollköp. Dessa kontrollköp ska genomföras på ett i förväg bestämt sätt. Alkoholinspektör har 
inte genomfört kontrollköp i Båstads kommun under 2018. 

Alkoholinspektörerna har som mål att genomföra kontrollköp i Båstads kommun under 2019 i 
samverkan med Ängell10lms kommun. Dessa kontrolllcöp kan även göras i samverkan med 
miljöenheten gällande kontrolllcöp av tobak. 

Inre tillsyn 
Vid inre tillsyn sker en genomgång av inkonu1a egenkontrollprogram, det kan också innebära att 
det begärs in aktuella egenkontrollprogram från samtliga som anmält försäljning av follcöl. 

Yttre tillsyn 
Vid yttre tillsyn kontrollerar allrnholinspektörerna att: 

• Försäljning/ servering av mat sker i tillräcklig omfattning 

• Det finns ett egenkontrollprogram som uppdaterats 
• Det finns skyltar om åldersgräns vid follcölen och vid kassan 
• Försäljning av follcöl inte sker till personer under 18 år 

• Försäljning till märkbart påverkade personer inte sker och 
• Langning av follcöl inte förekommer. 

Samordnad yttre tillsyn 
Den yttre tillsynen görs av ensamt av allrnhoföandläggaren eller av allmholinspektörerna 1 

samarbete med bland annat: 
• Polismyndigheten 

• Miljöenheten 

Vid samordnad tillsyn är det de myndigheter som deltar som tillsammans väljer ut de 
detaljhandelsställen som anmält follcöl som ska erhålla tillsyn vid aktuellt tillfälle. Polismyndigheten 
och miljöenheten har tillsynsansvar gällande bland annat tobakslagen. 
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Tillsynsplan tabellen visar hur ofta olika typer av tillsyn av folköl- och 
tobaksförsäljning ska göras i Båstads kommun. 

ORDINARIE TILLSYN NÄR SKA TILLSYN GÖRAS 
Inspektioner av försäljningsställen för follcöl 
och tobak 
Första besök i butik med ny innehavare Inspektion och information inom tre 

månader 
Serveringsställe som serverar folköl Vid allrnholtillsynen 

Kan ske som samordnad tillsyn med 
tjänsteman från polisen, skatteverket och/ 
eller tullverket 

Övriga försäljningsställen En gång per år 

Granskning av egenkontrollprogram Vart tredje år 

EXTRA TILLSYN 
Uppföljning tillsynsbesök efter tillsynsrapport Inom två månader 
med påpekande om väsentliga brister ( till 
exempel felaktig märkning, otillräckligt 
matsortiment, otillåten marknadsföring) 
Beslut om föreläggande eller förbud Om brister inte åtgärdats 

Tillsynsutredning om varning eller Vid allvarliga eller upprepade brister 
försäljningsförbud 
Uppföljande tillsyn efter beslut om föreläggande, Omgående efter att beslutet börjat gälla/ 
varning eller försäljningsförbud utsatt datum passerat 
FÖREBYGGANDE TILLSYN 
Kontrollköp Vartannat år 

(Ungdom som har fyllt 18 år gör besöket) 
Möte för tobakshandlare Normalt vartannat år 

(beroende på intresse) 
Infonna tians brev Minst en gång per år 

Vägledning 
Båstads kommun har kommunala riktlinjer enligt allcohollagen som är antagna av 
Kommunstyrelsen 2012-06-13. Dessutom har Båstads kommun en webbsida med information som 
ständigt uppdateras: http:/ /www.bastad.se/ 
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Kommunens tillsynsansvar över receptfria läkemedel finns beskrivet i 20§ i Lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel. 
Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 

20 § Den kommun där detaljhandeln bedrivs ska kontrollera efterlevnaden av denna 
lag och av de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. 

Receptfria läkemedel kontrolleras vart annat år. 
2019 kommer fokus att ligga på att kontrollera att endast preparat godkända för den här typen 
av försäljning finns i butikerna samt att försäljning inte sker till minderåriga. 
När Miljönämnden upptäcker avvikelser mot lagen ska en rapport skickas till Läkemedelsverket 
där det framgår villrn brister som konstaterats. Det är sedan Läkemedelsverket som vidtar lämpliga 
sanktioner mot företaget. 

Övergripande målformulering för 2019 
• Minst ett tillsynsbesök hos samtliga tillståndshavare i Båstads kommun 

• Genomförande av Krögarmöte 

• Ett utbildningstillfälle enligt metoden Ansvarsfull alkoholse1vering, AAS 

• Informativ och effektiv förbyggande tillsyn 
• Löpande och kvalitativ inre tillsyn 
• Löpande och kvalitativ yttre tillsyn 
• Samverkan med andra myndigheter 

• Kompetensutveckling 
• Kontrollköp gällande detaljhandel av fofäöl 

I ' / . 7 

-~ ! Il~6 Lundöerg 
Allrnhol-och) tobakshandläggare 
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Myndighetsnämnden 2019-02-05 8av13 

Beslut 

MN§ 20 Dnr MN 000027 /2018 - 330 

Yttrande till mark- och miljööverdomstolen gällande aktbilaga 
1-7 i mål nr P 10659-18 gällande överklagan av Mark- och 
miljödomstolens vid Växjö tingsrätt dom angående nekat 
bygglov för nybyggnad av telekommunikationstorn med 
teknikbod på fastigheten Hem mes löv 45:1, Båstads kommun 

Myndighetsnämnden i Båstads kommun motsätter sig den klagandes yrkande 
om ändring och yrkar att mark- och miljödomstolens dom fastställs. 

Skäl för yrkandet: 

Nämnden bedömer att plan- och bygglagen, PBL, 9 kap 31 b inte är tillämplig då 
åtgärden inte utgör en liten avvikelse från detaljplanen. Åtgärden är förenlig 
med detaljplanens syfte då den tillgodoser ett allmännyttigt ändamål. 

Möjlighet finns då att lämna bygglov enligt PBL 9 kap 31 c §.Paragrafen 
disponibel på så sätt att den anger att bygglov "får" ges, inte att det ska ges. 
Nämnden har i sitt beslut om att inte ge bygglov, gjort bedömningen att 
anläggande av telekommunikationstorn på platsen inverkar negativt på 
naturmarkens planstyrda funktion och av upplevelsen av området. Även om det 
ianspråktagna området för själva anläggningen är litet, innebär en upplevd 
olust och oro hos närboende och andra nyttjare av naturmarken att det 
allmänna intresset av att kunna nyttja marken som närrekreationsområde 
påverkas betydligt. 

Kommentar till aktbilaga 4 och 5: 

Aktbilaga 4: Av fotona framgår inte tydligt den gångstig som går förbi planerad 
plats för anläggningen. 

Aktbilaga 5: Det framgår inte av aktbilaga 1 och 5 på vilket sätt under
sökningarna av alternativa placeringar gjorts. Kartbilden är gammal och 
redovisar inte dagens fastighetsindelning och bebyggelse. Bland annat har ett 
sjuvåningshus uppförts vid Båstads nya station, ett hus som skulle kunna vara 
lämpligt som antennbärare. Ett flertal av de fastigheter som markerats med rött 
kryss är detaljplanelagda för bostads-, centrum-, verksamhets- och 
campingändamål eller så pågår planläggning för bostäder, skolor, handel, 
verksamheter med mera. 

Utdra sbes rkande 
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Myndighetsnämnden 2019-02-05 9av13 

Beskrivning av ärendet Mark- och miljööverdomstolen har förelagt Myndighetsnämnden i Båstads 
kommun att yttra sig över överklagan enligt aktbilaga 1-7 senast den 5 februari 
2019. Anstånd med yttrandet har lämnats till den 13 februari. 

Myndighetsnämnden nekade den 24 maj 2018 bygglov för nybyggnad av 
telekommunikationstorn med teknikbod på fastigheten Hemmeslöv 45:1. 
Nämndens beslut överklagades av den sökande. Länsstyrelsen i Skåne län 
avslog överklagandet den 12 juli 2018. Sökanden överklagade länsstyrelsens 
beslut. Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt avslog överklagandet den 
23 oktober 2018. Mark- och miljööverdomstolen har den 14 januari 2019 
meddelat prövningstillstånd. Nämnden motsätter sig den klagandes yrkanden 
och yrkar att mark- och miljödomstolens dom fastställs. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson, daterad 
2019-01-25, med tillhörande bilagor. 

Föredragande Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet. 

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

Beslutet expedieras till Mark- och miljööverdomstolen (mejl). 

Utdra sbes rkande 
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2019-01-25 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2017-1255 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Myndighetsnämnden 

Yttrande till mark- och miljööverdomstolen gällande aktbilaga 1-7 i 
mål nr P 10659-18 gällande överklagan av Mark- och miljödom
stolens vid Växjö tingsrätt dom angående nekat bygglov för ny
byggnad av telekommunikationstorn med teknikbod på fastigheten 
Hemmeslöv 45:1, Båstads kommun 

Förslag till beslut 

Myndighetsnämnden i Båstads kommun motsätter sig den klagandes yrkande om 
ändring och yrkar att mark- och miljödomstolens dom fastställs. 

Skäl för yrkandet 

Nämnden bedömer att plan- och bygglagen, PBL, 9 kap 31 b inte är tillämplig då åt
gärden inte utgör en liten avvikelse från detaljplanen. Åtgärden är förenlig med de
taljplanens syfte då den tillgodoser ett allmännyttigt ändamål. 

Möjlighet finns då att lämna bygglov enligt PBL 9 kap 31 c §. Paragrafen disponibel 
på så sätt att den anger att bygglov "får" ges, inte att det ska ges. Nämnden har i sitt 
beslut om att inte ge bygglov, gjort bedömningen att anläggande av telekommuni
kationstorn på platsen inverkar negativt på naturmarkens planstyrda funktion och 
av upplevelsen av området. Även om det ianspråktagna området för själva anlägg
ningen är litet, innebär en upplevd olust och oro hos närboende och andra nyttjare 
av naturmarken att det allmänna intresset av att kunna nyttja marken som närre
kreationsområde påverkas betydligt. 

Kommentar till aktbilaga 4 och 5 
Aktbilaga 4: Av fotona framgår inte tydligt den gångstig som går förbi planerad 
plats för anläggningen. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 00 vx 

Plusgiro: 111111 -1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev2016.11.24 
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Aktbilaga 5: Det framgår inte av aktbilaga 1 och 5 på vilket sätt undersökningarna 
av alternativa placeringar gjorts. Kartbilden är gammal och redovisar inte dagens 
fastighetsindelning och bebyggelse. Bland annat har ett sjuvåningshus uppförts vid 
Båstads nya station, ett hus som skulle kunna vara lämpligt som antennbärare. Ett 
flertal av de fastigheter som markerats med rött kryss är detaljplanelagda för bo
stads-, centrum-, verksamhets- och campingändamål eller så pågår planläggning 
för bostäder, skolor, handel, verksamheter med mera. 

Sammanfattning 

Mark- och miljööverdomstolen har förelagt Myndighetsnämnden i Båstads kom
mun att yttra sig över överklagan enligt aktbilaga 1-7 senast den 5 februari 2019. 
Anstånd med yttrandet har lämnats till den 13 februari. 

Myndighetsnämnden nekade den 24 maj 2018 bygglov för nybyggnad av 
telekommunikationstorn med teknikbad på fastigheten Hemmeslöv 45:1. 
Nämndens beslut överklagades av den sökande. Länsstyrelsen i Skåne län avslog 
överklagandet den 12 juli 2018. Sökanden överklagade länsstyrelsens beslut. Mark
och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt avslog överklagandet den 23 oktober 2018. 
Mark- och miljööverdomstolen har den 14 januari 2019 meddelat 
prövningstillstånd. Nämnden motsätter sig den klagandes yrkanden och yrkar att 
mark- och miljödomstolens dom fastställs. 

Samhälls byggnad 

Roger Larsson 
samhällsbyggnadschef 

Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
Mark- och miljööverdomstolen (mejl) 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Föreläggande från MÖD med aktbilagor 1-7 och 9 
Mark- och miljödomstolens dom 2018-10-23 
Länsstyrelsens beslut 2018-07-12 

Båstads kommun 

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

www.b,;tod." fj;(jp 
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Beslut 

MN§21 Dnr MN 000018/2019 - 330 

Vistorp 7:90 - Bygglov för nybyggnad av 42 m hög 
telekommunikationsmast samt teknikbod på del av fastigheten 

Bygglov ges med stöd av plan- och bygglagen, PBL, 9 kap 31 §. 

Startbesked ges med stöd av PBL 10 kap 23 §. 

Avgiften är 19 770 kr kronor enligt fastställd taxa. Faktura skickas separat. 

Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag,   
Kontrollplanen fastställs. 

Den sökta åtgärden får påbörjas. Tekniskt samråd har hållits via telefon. 
Påbörjas arbetet före det att bygglovet vunnit laga kraft, sker det på egen risk. 
Åtgärden får inte tas i bruk före slutbesked. 

Följande handlingar ska lämnas till nämnden som underlag för slutbesked: 
•Utlåtande från kontrollansvarig enligt 10 kap 11§punkt6 PBL. Av utlåtandet 
ska framgå om alla krav som gäller för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen 
och startbeskedet är uppfyllda. Kontrollansvarig ska i utlåtandet redogöra 
för att byggnadsåtgärden överensstämmer med beviljat lov. 
• Signerad kontrollplan. 
• Intyg om utförd lägeskontroll. 

Skäl för beslut: 

Att tillgodose telekommunikation är ett allmänt intresse. Den valda placeringen 
bedöms ur allmän synpunkt vara en lämplig placering i landskapet. Platsen är 
en lågpunkt och tornets höjd minskas visuellt av skogspartiet. Åtgärden 
bedöms vara förenligt med kommande översiktsplan, den nuvarande anger 
framtida bostadsområde direkt söder om platsen. Inga erinringar har kommit 
in från remissinstanser, sakägare eller allmänhet. 

Beskrivning av ärendet har ansökt om att sätta upp en 42 meter hög ostagad 
telekommunikationsmast med tillhörande teknikbod om 10,5 kvm 
byggnadsarea på en lågpunkt bland träd så att det visuella intrycket görs 
mindre. Inga erinringar har inkommit. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från bygglovchef Catharina Arehög, daterad 2019-01-21, 
med tillhörande bilagor. 
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Myndighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-02-05 

Föredragande Bygglovchef Catharina Arehög föredrar ärendet. 

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

Beslutet expedieras till Samhällsbyggnad. 
Fastighetsägaren. 
Sökanden. 
Kontrollansvarig. 
Länsstyrelsen. 

Sida 

11av13 

Utdragsbestyrkande 
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KOMMUN 

Sam häl Is byggnad 

Datum 
2019-01-21 

Handläggare 
Catharina Arehög 

Dnr 
B 2018-001128 

Tjänsteskrivelse 1 (2) 

Myndighetsnämnden 

Bygglov för nybyggnad av 42 m hög telekommunikationsmast samt 
teknikbad på del av fastigheten VISTORP 7:90, Båstads kommun 

Förslag till beslut 

Bygglov ges med stöd av plan- och bygglagen, PBL, 9 kap 31 §. 

Startbesked ges med stöd av PBL 10 kap 23 §. 

Avgiften är 19 770 kr kronor enligt fastställd taxa. Faktura skickas separat. 

Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag,   Kontrollplanen fastställs. 

Den sökta åtgärden får påbörjas. Tekniskt samråd har hållits via telefon. Påbörjas arbetet 
före det att bygglovet vunnit laga kraft, sker det på egen risk Åtgärden får inte tas i bruk 
före slutbesked. 

Följande handlingar ska lämnas till nämnden som underlag för slutbesked: 

• Utlåtande från kontrollansvarig enligt 10 kap 11§punkt6 PBL. Av utlåtandet ska 
framgå om alla krav som gäller för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen och start
beskedet är uppfyllda. Kontrollansvarig ska i utlåtandet redogöra för att byggnads
åtgärden överensstämmer med beviljat lov. 

• Signerad kontrollplan 

• Intyg om utförd lägeskontroll 

Skäl för beslut 

Att tillgodose telekommunikation är ett allmänt intresse. Den valda placeringen bedöms ur 
allmän synpunkt vara en lämplig placering i landskapet. Platsen är en lågpunkt och tornets 
höjd minskas visuellt av skogspartiet. Åtgärden bedöms vara förenligt med kommande 
översiktsplan, den nuvarande anger framtida bostadsområde direkt söder om platsen. Inga 
erinringar har kommit in från remissinstanser, sakägare eller allmänhet. 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 00 vx 
Plusgiro: 111111 -1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhallsbyggnad@bastad.se <;;;; " "'m"' ' " 



2 (2) 

Sammanfattning 
har ansökt om att sätta upp en 42 meter hög ostagad telekommunikat

ionsmast med tillhörande teknikbod om 10,5 kvm byggnadsarea på en lågpunkt bland träd 
så att det visuella intrycket görs mindre. Inga erinringar har inkommit. 

Beskrivning av ärendet 

har ansökt om att sätta upp en 42 meter hög ostagad telekommunikat
ionsmast med tillhörande teknikbod om 10,5 kvm byggnadsarea (BYA). Den sökta platsen 
på en lågpunkt bland träd gör så att det visuella intrycket görs mindre. 

Sökanden meddelar att det är så dyrt att bygga nya master att de alltid försöker använda 
befintliga anläggningar men i detta ärende finns inga befintliga med tillräcklig hållfasthet 
och täckningen räcker inte till. Den nya masten byggs med kapacitet för att samordna 
framöver. Infrastrukturen måste byggas ut på grund av att användandet ökar. 

Frekvenserna som kommer att användas är: UMTS 927,6-932,6 (60W), LTE 791-796 
(80W), LTE 2140-2150 (40W), LTE 2595-2615 (40W). Strålningen ligger långt under strål
skyddsinstitutets gränsvärde, detta värde u_ppnås knappt 3 m framför själva antennen på 
42 meters höjd. Det finns inget säkerhetsavstånd från master till omkringliggande verk
samheter eller bostäder eftersom strålningen är så låg. Att prata i sin mobiltelefon ger mer 
strålning än att stå invid masten. 

Remissinstanser, berörda grannar och allmänheten genom annons i tidningen HD/NST har 
getts möjlighet att lämna synpunkter men inga erinringar har inkommit. Luftfartsverket 
har inte valt att yttra sig men sökande meddelar att flyghineranmälan redan är inskickad. 

Samhällsbyggnad 
Catharina Arehög 

Detta dokument är signerat digitalt och har därför ingen underskrift. 

Beslutet ska expedieras till: 
Samhällsbyggnad 
Fastighetsägaren 
Sökande 
Kontrollansvarig 
Länsstyrelsen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 

Orienteringskarta 

Situationspla n 
Ansökan, 2018-11-22 

Ritningar torn och teknikbod 
Yttrande från Försvarsmakten, 2019-01-08 

Kontrollplan, 2018-12-21 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 
26980BÅSTAD 
Telefon: 0431-770 OOvx 
Plusgiro: 111111-1 
Org.nummer: 212000-0944 
samhallsbyggnad@bastad.se 



BÅSTADS 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2019-02-05 12av13 

MN § 22 Dnr MN 000074/2018 - 900 

Delgivningar 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Delgivningarna redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Handlingar som delgivits nämnden sedan föregående sammanträde. 

Vid detta möte redovisas följande delgivningar: 

a). Perstorp 3:114 - Överklagande av kommunens beslut om 
byggsanktionsavgift, nu fråga om avskrivning. Länsstyrelsen avskriver ärendet 
från vidare handläggning. 

b). Vistorp 7:111- Överklagande av beslut att bevilja bygglov för 
återvinningscentral; nu fråga om inhibition. Delbeslut: Länsstyrelsen 
förordnar att det överklagade beslutet tills vidare inte ska gälla. 

c). Detaljplan för Östra Karup 24:2 - Underrättelse om samråd. 

d). Mäshult 1:5 - Beslut om avslag på ansökan om tillstånd för uppförande 
av bostadshus med garage inom naturreservat. 

Utdra sbes rkande 



rllJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2019-02-05 

MN §23 Dnr MN 000009/2019 - 900 

I nformationsä renden 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Vid dagens sammanträde redovisas nedanstående information från 
samhällsbyggnads chef Roger Larsson: 

a). Revisionsrapport "Granskning av kommunens fordonshantering". 

b ). Revisionsrapport "Granskning av kommunens kostnader för resor 
och representation". 

c). Revisionsrapport "Granskning av kommunens målstyrning". 

d). Revisionsrapport "Granskning av intern kontroll". 

e). Apelryd - Lägesrapport avseende överklagat beslut mm. 

f). Kommande utbildning för miljönämndspolitiker den 6 mars 2019. 

g). Utbilning för myndighetsnämnden - fortsättning, PBL mm. 
(Roger /Catharina) 

h). Myndighetsnämndens reviderade reglemente. 

i). Myndighetsnämndens verksamhets berättelse 2018. 

Sida 

13av13 

Utdra sbes rkande 




