
IT1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-02-13 

Sida 

1av10 

Plats och tid: 

Beslutande: 

Kommunkontoret i Båstad, torsdagen den 13 februari 2020 kl. 13.00 - 15.25. 

Ingrid Nygren (L), vice ordförande 

Övriga 
närvarande: 

Utses att justera: 
Justeringens 
plats och tid: 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

ANSLAGSBEVIS 

Tony Ivarsson (M), ledamot 
Ingvar Bengtsson (S), ledamot 
Anita Bäck (BP), tjg. ers. för Kenneth Larsson (C) 
Haakon Böcker (BP), ledamot 
Ingrid Edgarsdotter (BP), ledamot 
Marie-Louise Linden (M), tjg. ers. för Carl Lilliehöök (M) 

Roger Larsson, samhällsbyggnadschef. 
Catharina Arehög, bygglovchef, del av mötet. 
Henrik Andersson, nämndsekreterare. 
Christina Breili och Jenny Andersson, LIA-praktikanter. 

Haakon Böcker. Ersättare: Marie-Louise Linden. 

Kommunkontoret i Båstad, torsdagen den 20 februari 2020 kl. 10.00. 

HaakonBöc~ 
-s 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Politiskt organ: 

Sammanträdesdatum: 

Anslaget är uppsatt: 

Förvaringsplats 
för protokollet: 

Underskrift 

Myndighetsnämnden 

2020-02-13 

Från och med 2020-02-21 till och med 2020-03-14 

Kommunkontoret i Båstad 

Henrik Anderssi':n 



[iiJ BÅSTADS 
~ KOMMUN 
Myndighetsnämnden 

Innehållsförteckning 

Myndighetsnämnden 2020-02-13 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-02-13 

MN § 11 Dnr MN 000070/2019 - 900 
Val av justeringsperson 

MN § 12 Dnr MN 000071/2019 - 900 
Godkännande av dagordningen 

MN § 13 Dnr MN 000021/2019 - 330 

Sida 

2av10 

Yttrande över aktbilaga 9 i mål nr P3500-19 gällande nedsatt byggsanktionsavgift för påbörjad 
rivning och nybyggnad utan startbesked på fastigheten  Båstads kommun 

MN § 14 Dnr MN 000001/2019 - 900 
Uppföljning av intern kontrollplan 2019 för myndighetsnämnden 

MN § 15 Dnr MN 000068/2019 - 900 
Delgivningar 

MN § 16 Dnr MN 000075/2018 - 900 
Anmälda delegations beslut 2019 

MN § 17 Dnr MN 000072/2019 - 900 
Anmälda delegationsbeslut 2020 

MN § 18 Dnr MN 000069/2019 - 900 
lnformationsärenden 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



1J1J BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2020-02-13 

MN§ 11 Dnr MN 000070 /2019 - 900 

Val av justeringsperson 

Myndighetsnämnden beslutar: 

1. Till att justera dagens protokoll utses Haakon Böcker. 

2. Som ersättare för justeringspersonen utses Marie-Louise Linden. 

3. Justeringen äger rum på kommunkansliet i Båstad torsdagen den 
20 februari 2020 kl. 10.00. 

3av10 

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. 

~es signaturer 

\(/h/ ~ 

Utdragsbestyrkande 

? 



ITil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2020-02-13 

MN § 12 Dnr MN 000071/2019 - 900 

Godkännande av dagordningen 

Myndighetsnämnden beslutar: 

Dagordningen godkänns med följande ändringar och tillägg: 

Nya miljöchefen är på heldagsutbildning och presenterar sig istället 
den 12 mars. 

Frågor angående sprängmedel. 

Frågor angående Baltic Express AB. 

Digitalisering på Samhällsbyggnad: Kort lägesrapport från bygglovchefen. 

Varan 4:29 i Torekov: Lägesrapport från bygglovchefen. 

Varan 9:44 i Torekov: Lägesrapport från bygglovchefen. 

Skeadal 1:15 i Killeröd: Uteblivet platsbesök i januari. 

Torekovs hamn: Terrass/brygga vid gamla båtverkstaden. 

Extra delgivning: Torekov 98:1 (Torekovs varmbadhus) 
- Beslut från länsstyrelsen. 

Sida 

4av10 

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 



rill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

Skäl för yrkandet 

2020-02-13 5av10 

MN § 13 Dnr MN 000021/2019 - 330 

Yttrande över aktbilaga 9 i mål nr P3500-19 gällande nedsatt 
byggsanktionsavgift för påbörjad rivning och nybyggnad utan 
startbesked på fastigheten  Båstads kommun 

Myndighetsnämnden i Båstads kommun bestrider det fastighetsägarna 
framför i sitt yttrande och nämnden vidhåller sitt yrkande om att mark
och miljödomstolen upphäver länsstyrelsens beslut om nersättning 
av byggsanktionsavgiften och fastställer nämndens beslut om 
byggsanktionsavgift. 

För den aktuella gårdsbyggnaden på fastigheten har det varit tre separata 
ärenden som fastighetsägarna blandar ihop i sitt yttrande. Två av ärendena rör 
rivningslov respektive bygglov i efterhand vilka har sitt ursprung i aktuellt 
tillsynsärende. Synpunkter på handläggningstiden i de ärendena kan inte vägas 
in i bedömningen om byggsanktionsavgiften ska sättas ner eller inte. Noteras 
bör att ärendet rör en komplementbyggnad (gårdshus) och inte bostadshuset 
på fastigheten. Något akut behov av att riva byggnaden för att kunna bebo 
fastigheten förelåg därför inte. 

Länsstyrelsen har satt ner byggsanktionsavgiften för påbörjat nybyggnad utan 
startbesked på felaktiga grunder. Fastighetsägarna har upplysts om möjlighet 
att vidta rättelse enligt PBL 11 kap. 54 §. 

Beskrivning av ärendet Yttrande till Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt över aktbilaga 9 i 
mål nr P3500-19 gällande nedsatt byggsanktionsavgift för påbörjad rivning och 
nybyggnad utan startbesked på fastigheten  Båstads kommun. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson, daterad 
2020-02-04. 

Föredragande Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt, mål P 3500-19 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Samhällsbyggnad 

Datum 
2020-02-04 

Handläggare 
Roger Larsson 

Dnr 
B 2017-65 

Tjänsteskrivelse 

Myndighetsnämnden 

Yttrande över aktbilaga 9 i mål nr P3500-19 gällande nedsatt 
byggsanktionsavgift för påbörjad rivning och nybyggnad utan 
startbesked på fastigheten  Båstads kommun 

Förslag till yttrande 
Myndighetsnämnden i Båstads kommun bestrider det fastighetsägarna framför i 
sitt yttrande och nämnden vidhåller sitt yrkande om att mark- och miljödomstolen 
upphäver länsstyrelsens beslut om nersättning av byggsanktionsavgiften och fast
ställer nämndens beslut om byggsanktionsavgift. 

Skäl för yrkandet 
För den aktuella gårds byggnaden på fastigheten har det varit tre separata ärenden 
som fastighetsägarna blandar ihop i sitt yttrande. Två av ärendena rör rivningslov 
respektive bygglov i efterhand vilka har sitt ursprung i aktuellt tillsynsärende. Syn
punkter på handläggningstiden i de ärendena kan inte vägas in i bedömningen om 
byggsanktionsavgiften ska sättas ner eller inte. Noteras bör att ärendet rör en 
komplementbyggnad (gårdshus) och inte bostadshuset på fastigheten. Något akut 
behov av att riva byggnaden för att kunna bebo fastigheten förelåg därför inte. 

Länsstyrelsen har satt ner byggsanktionsavgiften för påbörjat nybyggnad utan 
startbesked på felaktiga grunder. Fastighetsägarna har upplysts om möjlighet att 
vidta rättelse enligt PBL 11 kap. 54 §. 

Samhälls byggnad 

Roger Larsson 
Samhälls byggnadschef 

Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift 

Beslutet ska expedieras till: 
Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt, P 3500-19 

Båstads kommun 

Samhällsbyggnad 

269 80 BÅSTAD 

Telefon: 0431-770 00 vx 

Plusgiro: 111111-1 

Org.nummer: 212000-0944 

samhal lsbyggnad@bastad.se 

www.bastad.se rev 20 16.11.24 



ITi:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 

Beslut 

2020-02-13 

MN§ 14 Dnr MN 000001/2019 - 900 

Uppföljning av intern kontrollplan 2019 
för myndighetsnämnden 

Uppföljningen av 2019 års interna kontrollplan för myndighetsnämnden 
godkänns. 

Rapporten översänds till kommunstyrelsen. 

Sida 

6av10 

Beskrivning av ärendet I reglementet för intern kontroll (reviderat av kommunfullmäktige 17 
december 2014 § 209) framgår att kommunstyrelsen med utgångspunkt från 
nämndernas och styrelsernas rapporter ska utvärdera kommunens samlade 
system för intern kontroll. I det fall förbättringar behöver göras ska 
kommunstyrelsen också ta initiativ till sådana. Av tillämpningsanvisningarna 
som kommunstyrelsen den 3 december 2014 (§ 284) beslutat om framgår att 
varje verksamhetsområde rapporterar till den nämnd som ansvarar för 
verksamheten där de kontrollerade rutinerna tillämpas. Samhällsbyggnad hade 
endast ett fåtal mindre avvikelser i återrapporteringen. Avvikelser fanns i två 
byggärenden gällande kontroll av att rätt debitering är gjord i attefallsärenden. 
Vad gäller miljö fanns några mindre avvikelser. På grund av personalbrist har 
en verksamhet inte fått tillsyn enligt beslutad tillsynstid. Gällande tydlighet och 
förståelse i expedierade beslut inom miljötillsyn fanns förbättringsförslag på 
klarspråk. 

Underlag till beslutet Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson, daterad 
2020-02-04, med tillhörande bilaga. 

Föredragande Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet. 

Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen och revisionen 

Utdra sbes rkande 



BÅSTADS 
KOMMUN 

Datum: 2020-02-04 

Handläggare: Roger Larsson 

Dnr: B2019-000003 

Tjänsteskrivelse 

Till: Myndighetsnämnden 

Uppföljning av intern kontrollplan 2019 

Förslag till beslut 
Myndighetsnämnden 

1 (1) 

Uppföljningen av 2019 års interna kontrollplan för myndighetsnämnden godkänns. Rapporten 
översänds till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
I reglementet för intern kontroll (reviderat av kommunfullmäktige 17 december 2014 § 209) 
framgår att kommunstyrelsen med utgångspunkt från nämndernas och styrelsernas rapporter 
ska utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll. I det fall förbättringar behöver 
göras ska kommunstyrelsen också ta initiativ till sådana. 

Av tillämpningsanvisningarna som kommunstyrelsen den 3 december 2014 (§ 284) beslutat 
om framgår att varje verksamhetsområde rapporterar till den nämnd som ansvarar för verk
samheten där de kontrollerade rutinerna tillämpas. 

Aktuellt 
Samhällsbyggnad hade endast ett fåtal mindre avvikelser i återrapporteringen. Avvikel
ser fanns i två byggärenden gällande kontroll av att rätt debitering är gjord i attefalls
ärenden. Vad gäller miljö fanns några mindre avvikelser. På grund av personalbrist har 
en verksamhet inte fått tillsyn enligt beslutad tillsynstid. Gällande tydlighet och förstå
else i expedierade beslut inom miljötillsyn fanns förbättringsförslag på klarspråk. 

:lällsbz 
Rog~rsson 
Samhällsbyggnadschef 

Beslutet ska expedieras till: 
Kommunstyrelsen och revisionen 

Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
Uppföljning av internkontroll 2019 för myndighetsnämnden 



IJil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Myndighetsnämnden 2020-02-13 7av10 

MN § 15 Dnr MN 000068/2019 - 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). Vitlingen 2 och 3 - Dom från Mark- och miljööverdomstolen - Med ändring 
av mark- och miljödomstolens dom upphäver Mark- och miljööverdomstolen 
myndighetsnämndens beslut den 15 oktober 2018 att ge bygglov för 
nybyggnad av gästhus. 

b). Akvarellen 1 - Överklagande av beslut om klagomål gällande hundskall. 
Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

c). Kommunens energi- och klimatrådgivning -Årsrapport 2019. 

d). Hinden 6 - Överklagande av beslut avseende plank. 
Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

e). Varan 8:51 - Dom från Mark- och miljödomstolen; bygglov för nybyggnad 
av monopolemast samt två teknikbodar. Mark- och miljödomstolen avvisar 
ett överklagande och avslår övriga överklaganden. 

f) . Eken 10 och 12 - Dom från Förvaltningsrätten i överklagat ärende avseende 
nedskräpning av fastigheter. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

g). Torekov 98:1 (Torekovs varmbadhus) - Beslut om hävande av 
byggnadsminne. Länsstyrelsen beslutar att häva tidigare beslut om 
byggnadsminnesförklaring av Torekovs varmbadhus från den 29 april 2010. 
Beslutet är taget i enlighet med 3 kap 15 § kulturmiljölagen, förkortad KML. 

usterandes si naturer Utdra sbes rkande 



!fil BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2020-02-13 

MN § 16 Dnr MN 000075/2018 - 900 

Anmälda delegationsbeslut 2019 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Delegationsbeslut anmälda till nämnden. 

Vid detta möte föreligger följande delegationsbeslut: 

a). Delegationslista - Räddningstjänsten 2019. 

Sida 

8av10 

Utdra sbes rkande 



ITl:l BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2020-02-13 

MN § 17 Dnr MN 000072/2019 - 900 

Anmälda delegationsbeslut 2020 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Delegationsbeslut anmälda till nämnden. 

Vid detta möte föreligger följande delegationsbeslut: 

Sida 

9av10 

a). Delegationslista - Bostadsanpassningsbidrag- 2020-01-01- 2020-01-31. 
b). Delegationslista - Räddningstjänsten - 2020-01-01- 2020-01-31. 
c). Delegationslista - Bygglov- 2020-01-01- 2020-01-31. 
d). Delegationslista - Miljö - 2020-01-01- 2020-01-31. 

Utdra sbes rkande 



lill BÅSTADS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2020-02-13 

MN § 18 Dnr MN 000069/2019 - 900 

lnformationsärenden 

Beslut Myndighetsnämnden beslutar: 

Informationen redovisas och läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet Vid dagens sammanträde redovisas nedanstående information: 

Sida 

10av10 

· Verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för Samhällsbyggnad/nämnden 
(Roger). 

·Internbudget 2020 för Samhällsbyggnad/nämnden (Roger). 
·Budget 2021: Information om processen (Roger). 
·Årsrapport 2019 från Energi- och klimatrådgivarna, EKR (Roger) . 
·Lagändring den 1 mars 2020 angående komplementbostadshus (Roger). 
· Hemmeslöv45:1: Överklagad dom till Högsta Domstolen (Roger). 
·Bron 1: Lägesrapport avseende delegerat ärende om hamnen i Torekov, 
ombyggnation av befintlig restaurang mm (Catharina). 

· Segeltorp 12:2 i Hovs Hallar: Lägesrapport (Catharina). 
· Frågor angående sprängmedel. Haakon Böcker (BP) väcker frågan. 
Nämnden tar upp detta på nytt i samband med marsmötet. 

· Frågor angående Baltic Express AB. Tony Ivarsson (M) väcker frågan. 
Nämnden tar upp detta på nytt i samband med marsmötet. 

· Digitalisering på Samhällsbyggnad: Kort lägesrapport (Catharina). 
·Varan 4:29 i Torekov: Lägesrapport (Catharina). 
·Varan 9:44 i Torekov: Lägesrapport (Catharina). 
· Skeadal 1:15 i Killeröd: Uteblivet platsbesök i januari. 
Tony Ivarsson (M) väcker frågan. 

· Torekovs hamn: Terrass/brygga vid gamla båtverkstaden. 
Tony Ivarsson (M) väcker frågan. 

Utdra sbes rkande 




