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Myndighetsnämnden

2021-02-11

1av14

Plats och tid:

Kommunkontoret i Båstad, torsdagen den 11 februari 2021 kl. 13.00 - 15.10.

Beslutande:

Carl Lilliehöök (M), ordförande.
Ingrid Nygren (L), vice ordförande. Deltar på distans.
Tony Ivarsson (M), ledamot.
Ingvar Bengtsson (S), ledamot. Deltar på distans.
Kenneth Larsson (C), ledamot.
Christer Paulsson (BP), tjg. ers. för Haakon Böcker (BP). Deltar på distans.
Ingrid Edgarsdotter (BP), ledamot. Deltar på distans.

Övriga
närvarande:

Marie-Louise Linden (M), ej tjänstgörande ersättare. Deltar på distans.
Roger Larsson, samhällsbyggnadschef.
Henrik Andersson, nämndsekreterare.
Catharina Arehög, bygglovchef. Deltar på distans.
Michaela Sundström, miljöchef. Deltar på distans.
Nina Leijon, bygglovhandläggare. Deltar på distans.
Evelina Elvengrip, LIA-praktikant. Deltar på distans.
Kenneth Larsson. Ersättare: Christer Paulsson.

Utses att justera:
Justeringens
plats och tid:

~rsdagen den 1B februari 2021 kL :~,::rafer
§§ 10-20

Sekreterare

Ordförande

7~;;;;rss~ ~
Carl Lilliehöök

Justerare
Kenneth Larsson

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Politiskt organ:

Myndighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

2021-02-11

Anslaget är uppsatt:

Från och med 2021-02-19 till och med 2021-03-13

Förvaringsplats
för protokollet:

Kommunkontoret i Båstad

Underskrift

~z25,,,

Henrik Andersson
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Innehållsförteckning
Myndighetsnämnden 2021-02-11
MN § 10

Dnr MN 000068/2020 - 900

Val av justeringsperson
MN § 11

Dnr MN 000069/2020 - 900

Godkännande av dagordningen
MN § 12

Dnr MN 000005/2021- 900

Tillsynsplan enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt Lag (2010:1011)
om brandfarliga och explosiva varor för Båstads kommun 2021
MN § 13

Dnr MN 000006/2021- 330

Ingelstorp 3:9 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
MN § 14

Dnr MN 000007 /2021- 330

Norra Karstorp 1:2 - Bygglov för ändrad användning av ekonomibyggnad till bostad
MN § 15

Dnr MN 000058/2019 - 900

Uppföljning av intern kontrollplan 2020 för myndighetsnämnden
MN § 16

Dnr MN 000013/2020 - 905

Ekonomiuppföljning för myndighetsnämnden per den 31december2020, årsbokslut för 2020
MN § 17

Dnr MN 000004/2021 - 901

Verkställande av kommunfullmäktiges beslut - Uppdatering av myndighetsnämndens
reglemente
MN§ 18

Dnr MN 000067 /2020 - 900

Delgivningar
MN § 19

Dnr MN 000070/2020 - 900

Anmälda delegationsbeslut
MN § 20

Dnr MN 000071/2020 - 900

Informationsärenden

Justerandes signaturer

Utdragsbestvrkande
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MN§ 10

Dnr MN 000068/2020 - 900

Val av justeringsperson
Beslut

Myndighetsnämnden beslutar:
1. Till att justera dagens protokoll utses Kenneth Larsson.

2. Som ersättare för justeringspersonen utses Christer Paulsson.
3. Justeringen äger rum på kommunkansliet i Båstad torsdagen den
18 februari 2021kl.11.00.
Beskrivning av ärendet

Myndighetsnämndens protokoll ska justeras av ordföranden och en justerare.
Justeringen ska ske samtidigt och på dag och tid som nämnden bestämmer vid
varje sammanträde.

Justerandes signaturer

Utdragsbestvrkande
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MN§ 11

Dnr MN 000069/2020 - 900

Godkännande av dagordningen
Beslut

Myndighetsnämnden beslutar:
Dagordningen godkänns med följande ändringar och tillägg:
Perstorp 3:55 - Bygglov för nybyggnad av 36 m hög monopole-mast
samt teknikbod: Ärendet utgår idag.
Extra informationsärenden:
- Oljeutsläpp Torekov /Andre bäck
- Skrotbåten
- Bisysslor

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.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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MN § 12

Dnr MN 000005/2021- 900

Tillsynsplan enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
samt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
för Båstads kommun 2021
Beslut

Myndighetsnämnden beslutar att godkänna tillsynsplan enligt Lag (2003:778)
om skydd mot olyckor samt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva
varor för Båstads kommun år 2021.

Beskrivning av ärendet

Räddningstjänsten upprättar varje år en aktuell plan för tillsynsverksamheten
för att bedriva en effektiv verksamhet.

Underlag till beslutet

Tjänsteskrivelse från brandman Jasmine Gustafsson 2021-02-01, med
tillhörande bilaga.

Föredragande

Brandman Jasmine Gustafsson föredrar ärendet.

Beslutet expedieras till

Räddningstjänsten

justerandes signaturer

Utdragsbestvrkande

f#J BÅSTADS

Tjänsteskrivelse

Datum: 2021-02-01

Till: Myndighetsnämnden

~ KOMMUN

1 (1)

Handläggare: Jasmine Gustafsson
Dnr: R2020-000146

Tillsynsplan enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt
Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor för
Båstads kommun
Förslag till beslut

Myndighetsnämnden beslutar att godkänna tillsynsplan enligt Lag (2003:778) om skydd
mot olyckor samt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor för
Båstads kommun år 2021.

Sammanfattning av ärendet
Räddningstjänsten upprättar varje år en aktuell plan för tillsynsverksamheten för att bedriva
en effektiv verksamhet.

Teknik och service
Jasmine Gustafsson, Räddningstjänsten

Beslutet ska expedieras till:
Räddningstjänsten
Bilagor till tjänsteskrivelsen:
Tillsynsplan 2021

Diarienummer

Datum för beslut

2020-000146
Dokumenttyp

Styrdokument
Fastställd av

Dokumentansvarig

Räddningstjänsten Båstad

Tillsynsplan för
räddningstjänsten 2021Båstads kommun

Räddningstjänsten Båstad
Ängelholmsvägen 19
269 31 Båstad
Växel 0431 77 000

1

Inledning
Räddningstjänstens verksamhet ska leda till ett säkrare samhälle. Både med säkra
insatser och förebyggande arbete. Ett verktyg för ett säkrare samhälle i det
förebyggande arbetet är vår tillsynsverksamhet som utgår från Lagen (2003:778) om
skydd mot olyckor (LSO) samt Lagen (2010:1011) om brandfarlig och explosiva varor
(LBE). I Båstads kommun är räddningstjänsten ansvarig tillsynsmyndighet enligt
ovanstående laga~
Tillsynsverksamheten beskrivs i denna tillsynsplan för år 2021 och framställs för att
säkerställa att tillsyner sker systematiskt. Genom att jobba aktivt med tematillsyner
skapas förutsättningar för kvalitetssäkra tillsyner, med enhetlig bedömning.
Begreppet tillsyn omfattar tillsyns besök på plats och granskning av verksamhetens
dokument.
Tillsyn avser kontroll av att följande lagrum följs:
•
•
•

2 kap. 2§ lagen om skydd mot olyckor avseende brandskydd
2 kap. 4§ om skydd mot olyckor
Lagen om brandfarliga och explosiva varor avseende brandfarliga och explosiva
varor.

Båstads kommun har ingen verksamhet som omfattar 2 kap 4§ om skydd mot olyckor.
Syftet med tillsynsverksamheten är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och
skador. Räddningstjänsten ska i sin myndighetsutövning ha ett stödjande
förhållningssätt och hjälpa verksamheter att göra rätt. Målet vid myndighetsutövning
ska vara att ge verksamheten förutsättningar att självständigt förebygga och hantera
risker som kan orsaka en räddningsinsats.

Tillsyner
Räddningstjänsten Båstad kommer utföra två olika typer av tillsyn, tematillsyner och
händelseplanerade tillsyner.
Tematillsyner
Tematillsyn menas med verksamheter inom samma verksamhetsområde tillsynas under
en sammanhängande tidsperiod. Syftet med teman är att skapa kvalitetssäkra tillsyner
med mer enhetlig bedömning. Val av tematillsyn baserar sig i olika faktorer, till exempel
erfarenhet och inträffade händelser. Vissa verksamheter har valts att få periodiserade
tillsyner, då de har en riskbild med stora konsekvenser. Under 2021 kommer
räddningstjänsten Båstad genomföra fem olika tematillsyner. Skolor, restauranger,
hotell/ campingar, särskilt prövat boende och bensinstationer.

Räddningstjänsten Båstad
Ängelholmsvägen 19
269 31 Båstad
Växel 0431 77 000

2

Händelseplanerad tillsyn

Med händelseplanerade tillsyner menas tillsyn som sker utöver de planerade besöken.
Det kan vara att räddningstjänsten får information om bristfälligt brandskydd, antingen
genom en insats, allmänheten eller någon annan myndighet. De kan också vara en tillsyn
i samband med fyrverkeriförsäljning, förnyat alkoholtillstånd eller ett gemensamt besök
med exempelvis polis på en nattklubb.

Planerade tillsynsbesök
avseende 2 kap. 2§ LSO &

Motiv

Bedömt
antal

LBE

Tillsynsbesök enligt tema
Anlagda bränder i och utanför dessa objekt är
Skolor
en stor sannolikhet.
Stor omsättning på personal och ägare.
Restaurang
Brandskydd och rutiner är viktigt att följa
upp.
Flertal säsongsöppnade hotell i kommunen,
Hotell/ campingar
där det inte jobbar aktivt med ett
brandskydd. Kommunen har även några
större hotell med stort personantal där en
oönskad händelse måste minimeras.
Personer förmodas att ej vara vakna och
Särskilt prövat boende
svårt att kunna sätta sig själv i säkerhet vid
en oönskad händelse.
Dessa anläggningar har inte tillsynats på flera
Bensinstationer
år och har tillstånd för hantering av
brandfarliga varor.
Oanmälda tillsynsbesök
Krogar genom nattillsyn

Räddningstjänsten Båstad
Ängelholmsvägen 19
269 31 Båstad
Växel 0431 77 000

I Samspel med andra myndigheter

Bst
SO st

25st

Bst

12st

Bedömt
antal
3st

3

Händelseplanerade
tillsyns besök avseende
2kap. 2§ LSO & LBE
Pyrotekniska varor
Evenemang
Serveringstillstånd
Övriga ärenden

I

Motiv

Bedömt
antal

Tillsyns besök inför försäljning
Tillsyns besök vid större evenemang i
kommunen
Tillsyns besök vid förnyat/ nytt
serveringstillstånd
Ärende som kommer upp under året och är i
behov av en tillsyn

Sst
20st

Totalt bedömt antal tillsyner 2021

Räddningstjänsten Båstad
Ängelholmsvägen 19
269 31 Båstad
Växel 0431 77 000

40st
20st

I 191st

4

•

December
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Dnr MN 000006/2021- 330

lngelstorp 3:9 - Förhandsbesked för nybyggnad
av en bostadshus
Beslut

Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kan ges för
nybyggnad av enbostadshus med placering enligt bilagda handlingar.
Avgiften är 7 544 kr enligt fastställd taxa. Faktura och avgiftsberäkning
skickas separat.

Skäl för beslut

Åtgärden bedöms uppfylla kraven i 2 kap. plan- och bygglagen samt 3 och 4
kap. miljöbalken. Förslaget överensstämmer med gällande översiktsplan och
bedöms vara förenligt med gällande riksintressen. Åtgärden bedöms vara
lämplig utifrån platsens natur-, kulturvärden och landskapsbild samt bedöms
inte medföra någon betydande olägenhet för grannar eller omgivning. Det
enskilda intresset att bebygga platsen bedöms väga tyngre än det allmänna
intresset. Tomtplatsen utgörs inte av brukningsvärd jordbruksmark. Bedöms
som redan ianspråktagen plats för fastighetens brukscentra.

Beskrivning av ärendet

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus i anslutning
till befintliga ekonomibyggnader på redan ianspråktagen tomtplats.

Underlag till beslutet

Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind 2021-02-03,
med tillhörande bilagor.

Föredragande

Bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind föredrar ärendet.

Upplysningar

Ni ska hos länsstyrelsen söka tillstånd från landskapsbildsskydd
(Naturvårdslagen 19 §).
Ni ska hos miljö söka tillstånd om anläggande av enskilt avlopp.
Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. Förhandsbeskedet
gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om
förhandsbesked fått laga kraft. Beslutet får laga kraft efter fyra veckor under
förutsättning att ingen överklagar.
Om du är missnöjd med myndighetsnämndens beslut kan du överklaga detta
inom tre veckor från att du fick del av beslutet. Överklagandet ska ställas till
Länsstyrelsen i Skåne län men skickas skriftligen till
samhallsbyggnad@bastad.se eller Samhällsbyggnad, Båstads kommun, 269 80
Båstad. Ange vilket beslut du överklagar och orsaken, ärendets diarienummer,
din egen och ärendets fastighets beteckning, ditt namn, adress och
kon taktu ppgifter.

Beslutet expedieras till

Samhällsbyggnad
Sökande
PoIT och grannar (information)

]usterandes signaturer

Utdragsbestyrkande

BÅSTADS

Tjänsteskrivelse

1 (2)

KOMMUN
Sam häl Is byggnad
Datum
2021-02-03
Handläggare
Marie Axberg Fagerlind
Dnr
B 2020-001305

Myndighetsnämnden

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

INGELSTORP 3:9
Förslag till beslut
Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kan ges för nybyggnad av en bostadshus med placering enligt bilagda handlingar.

Avgiften är 7544 kr enligt fastställd taxa. Faktura och avgiftsberäkning skickas separat.
Skäl för beslut
Åtgärden bedöms uppfylla kraven i 2 kap. plan- och bygglagen samt 3 och 4 kap. miljöbalken.
Förslaget överensstämmer med gällande översiktsplan och bedöms vara förenligt med gällande
riksintressen. Åtgärden bedöms vara lämplig utifrån platsens natur-, kulturvärden och landskaps bild samt bedöms inte medföra någon betydande olägenhet för grannar eller omgivning.
Det enskilda intresset att bebygga platsen bedöms väga tyngre än det allmänna intresset. Tomtplatsen utgörs inte av brukningsvärd jordbruksmark. Bedöms som redan i anspråkstagen plats
för fastighetens brukscentra ..
Sammanfattning
Myndighetsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kan ges för nybyggnad av en bostadshus i anslutning till befintliga ekonomibyggnader på redan i anspråkstagen tomtplats som
inte utgörs av brukningsvärd jordbruksmark.
Beskrivning av ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av en bostadshus i anslutning till befintliga ekonomibyggnader på redan i anspråkstagen tomtplats.

Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område, utanför sammanhållen bebyggelse, utanför
verksamhetsområde kommunalt VA och omfattas av följande skydd eller riksintressen:
• Område av intresse för friluftslivet enligt 3 kap 6 §miljöbalken, MB.
• Område av riksintresse för det rörliga friluftslivet och turismen enligt 4 kap 2 § MB.
• Område av riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap 6 §miljöbalken, MB
• Område av riksintresse för kustzonen (högexploaterad kust) enligt 4 kap 1,4 §§ MB.
• Område med förordnande enligt 19 § naturvårdslagen, s. k. landskapsbildsskydd.
• Lb område enligt gällande översiktsplan
• Kulturhistoriskt värdefull i kulturmiljöprogrammet, byggnadsnämnden 1988.
länsstyrelsen 2007
Lb-områden är områden med starka reservationer gentemot ny bebyggelse och anläggningar.
Dessa områden har stor betydelse för upplevelsen av bjärelandskapet. Naturvärden kan utgöra

2 (2)

en grund för utpekande för landskaps bilds- eller kulturmiljövärden även om naturvärdet i sig
inte leder till värdeklassning.
Stor restriktivitet till ny bebyggelse och andra förändringar ska gälla. Ny bebyggelse eller anläggningar placeras företrädesvis inom redan bebyggd miljö och ska inordna sig i befintlig skala
och karaktär. Förslaget bedöms följa kommunens ställningstagande avseende tillkommande ny
bebyggelse.
Berörda sakägare och myndigheter har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
Upplysningar
Ni ska hos länsstyrelsen söka tillstånd från landskapsbildsskydd (Naturvårdslagen 19 §).
Ni ska hos miljö söka tillstånd om anläggande av enskilt avlopp.
Förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. Förhandsbeskedet gäller endast om
bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked fått laga kraft.
Beslutet får laga kraft efter fyra veckor under förutsättning att ingen överklagar.
Om du är missnöjd med myndighetsnämndens beslut kan du överklaga detta inom tre veckor
från att du fick del av beslutet. Överklagandet ska ställas till Länsstyrelsen i Skåne län men
skickas skriftligen till samhallsbyggnad@bastad.se eller Samhällsbyggnad, Båstads kommun,
269 80 Båstad. Ange vilket beslut du överklagar och orsaken, ärendets diarienummer, din egen
och ärendets fastighets beteckning, ditt namn, adress och kontaktuppgifter.
Samhällsbyggnad
Marie Axberg Fagerlind

handläggare
Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnad
Sökande
PolT och grannar (information)
Bilagor
Orienteringskarta
Bilaga 1
Ansökan
Bilaga 2
Foto tomtplats
Bilaga 3
Foto tomtplats med tänkt byggnad
Bilaga 4
Situationsplan
Bilaga 5
Kommunicering med sök
Bilaga 6
Kommunicering sök-NSVA
Bilaga 7
Yttrande räddningstjänst
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Dnr MN 000007 /2021- 330

Norra Karstorp 1:2 - Bygglov för ändrad användning
av ekonomibyggnad till bostad
Beslut

Bygglov ges för ändrad användning av ekonomibyggnad till bostad
enligt bilagda handlingar.
Kontrollansvarig är Anders Bramnert.
Avgiften är 24 921 kr enligt fastställd taxa. Faktura och avgiftsberäkning
skickas separat.

Skäl för beslut

Åtgärden bedöms uppfylla kraven i 2 kap. och 9 kap. 31§ plan- och bygglagen
samt 3 och 4 kap. miljöbalken. Förslaget uppfyller PBL:s krav på byggnader,
överensstämmer med gällande översiktsplan och bedöms vara förenligt med
gällande riksintressen. Åtgärden bedöms vara lämplig utifrån platsens natur-,
kulturvärden och landskapsbild samt bedöms inte medföra någon betydande
olägenhet för grannar eller omgivning. Det enskilda intresset bedöms väga
tyngre än det allmänna intresset. Tomtplatsen utgörs inte av brukningsvärd
jordbruksmark.

Beskrivning av ärendet

Ansökan avser bygglov för om- och tillbyggnad av en befintlig
ekonomi/stallbyggnad till fritids-lägenhet i två plan. Tillbyggnaden avser ett
inglasat uterum. Förslaget uppfyller PBL:s krav på byggnader, överensstämmer
med gällande översiktsplan och bedöms vara förenligt med gällande
riksintressen. Det enskilda intresset bedöms väga tyngre än det allmänna
intresset. Kontrollansvarig är Anders Bramnert. Tekniskt samråd ska hållas
innan startbesked kan ges. Berörda sakägare och myndigheter har getts
möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Synpunkter har lämnats av ägarna
till fastigheten Norra Karstorp 1:6 och Norra Karstorp 1:18. Vad de anför
föranleder ingen annan bedömning än att bygglov kan lämnas.

Underlag till beslutet

Tjänsteskrivelse från bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind 2021-02-03,
med tillhörande bilagor.

Föredragande

Bygglovhandläggare Marie Axberg Fagerlind föredrar ärendet.

Yrkanden

Ingrid Nygren (L) och Ingvar Bengtsson (S):
Bifall till förvaltningens förslag.
Ingrid Edgarsdotter (BP) och Christer Paulsson (BP):
Avslag till bygglovsansökan.
Forts. på nästa sida.
Utdrags bestyrkande

Justerandes signaturer

CA,

L/~

IJlJ BÅSTADS

~ KOMMUN
Myndighetsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2021-02-11

Sav 14

Proposition

Ordföranden ställer proposition på yrkandena ovan och finner att nämnden
beslutat enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Bjärepartiet, se bilaga.

Upplysningar

Ni ska hos miljö söka tillstånd avseende enskilt avlopp alternativt ansöka om
anslutning till kommunalt VA nät hos NSVA.
Ni ska hos Länsstyrelsen söka tillstånd för markingrepp inom eller invid
fornlämning.
Tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan ges. Ni kallas till tekniskt
samråd. Kontakta handläggaren Anne Petersson Strömbäck för att boka tid.
Följande handlingar lämnas via vår e-tjänst: https://bygg.bastad.se/BAS-BYGGSTART i god tid före mötet:
- Förslag på kontrollplan
- Sektionsritning konstruktion/teknisk beskrivning
- Anmälan om anläggande av enskilt avlopp ska göras till miljö alternativt ska
anmälan om anslutning till kommunalt avlopp anmälas till NSVA och
ärendenumret meddelas vid tekniskt samråd
- Brandskyddsbeskrivning
Beslutet får laga kraft efter fem veckor under förutsättning att ingen
överklagar. Beslutet får verkställas tidigast fyra veckor efter att beslutet har
kungjorts, även om beslutet inte har fått laga kraft. Lovet upphör att gälla om
åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag
då beslutet fick laga kraft. Observera att åtgärden inte får påbörjas före
nämnden har gett startbesked eller börja användas före slutbesked. Följs inte
detta ska sanktionsavgift tas ut.
Om du är missnöjd med myndighetsnämndens beslut kan du överklaga detta
inom tre veckor från att du fick del av beslutet. Överklagandet ska ställas till
Länsstyrelsen i Skåne län men skickas skriftligen till
samhallsbyggnad@bastad.se eller Samhällsbyggnad, Båstads kommun, 269 80
Båstad. Ange vilket beslut du överklagar och orsaken, ärendets diarienummer,
din egen och ärendets fastighetsbeteckning, ditt namn, adress och
kontaktuppgifter.

Beslutet expedieras till

Samhällsbyggnad
Sökande
Kontrollansvarig
NSVA
Sakägare med synpunkter
Länsstyrelsen
PolT och grannar (information)

Justerandes signaturer

Utdrags bestyrkande

BÅSTADS

Tjänsteskrivelse

1 (3)

KOMMUN
Sam häl Is byggnad
Datum
2021-02-03
Handläggare
Marie Axberg Fagerlind
Dnr
B 2020-001257

Myndighetsnämnden

Bygglov för ändrad användning av ekonomibyggnad till bostad
NORRA KARSTORP 1:2 (KARSTORPSVÄGEN 162)
Förslag till beslut
Bygglov ges för Bygglov för ändrad användning av ekonomibyggnad till bostad enligt bilagda
handlingar.
Kontrollansvarig är Anders Bramnert.
Avgiften är 24921 kr enligt fastställd taxa. Faktura och avgiftsberäkning skickas separat.
Skäl för beslut
Åtgärden bedöms uppfylla kraven i 2 kap. och 9 kap. 31§ plan- och bygglagen samt 3 och 4 kap.
miljöbalken. Förslaget uppfyller PBL:s krav på byggnader, överensstämmer med gällande översiktsplan och bedöms vara förenligt med gällande riksintressen. Åtgärden bedöms vara lämplig
utifrån platsens natur-, kulturvärden och landskapsbild samt bedöms inte medföra någon betydande olägenhet för grannar eller omgivning. Det enskilda intresset bedöms väga tyngre än det
allmänna intresset. Tomtplatsen utgörs inte av brukningsvärd jordbruksmark.
Sammanfattning
Ansökan avser bygglov för om- och tillbyggnad av en befintlig ekonomi/stallbyggnad till fri tidslägenhet i två plan. Tillbyggnaden avser ett inglasat uterum. Förslaget uppfyller PBL:s krav på
byggnader, överensstämmer med gällande översiktsplan och bedöms vara förenligt med gällande riksintressen. Det enskilda intresset bedöms väga tyngre än det allmänna intresset. Kontrollansvarig är Anders Bramnert. Tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan ges. Berörda sakägare och myndigheter har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Synpunkter har lämnats av ägarna till fastigheten Norra Karstorp 1:6 och Norra Karstorp 1:18. Vad
de anför föranleder ingen annan bedömning än att bygglov kan lämnas.
Beskrivning av ärendet
Ansökan avser bygglov för om- och tillbyggnad av en befintlig ekonomi/stallbyggnad till fri tidslägenhet i två plan. Tillbyggnaden avser ett inglasat uterum. Byggnaden är ansluten till gemensamhetsanläggning S2 avseende färskvatten. Nordvästra hörnet av byggnaden är placerad på
gemensamhetsanläggning S1 som avser en väg. Ny sträckning norr om fastighetens huvudbyggnad har sedan några år tillbaka skapats.
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område inom sammanhållen bebyggelse och omfattas
av följande skydd eller riksintressen:
• Område av intresse för friluftslivet enligt 3 kap 6 §miljöbalken, MB.
• Område av riksintresse för det rörliga friluftslivet och turismen enligt 4 kap 2 § MB.
• Område av riksintresse för kustzonen (högexploaterad kust) enligt 4 kap 1,4 §§ MB.
• Område med förordnande enligt 19 § naturvårdslagen, s. k. landskapsbildsskydd.
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• Område inom utökat verksamhetsområde för kommunalt VA
• Föreslaget skyddsområde för vattentäkter NSVA
• Fornlämning yta Raä 2020-06-23
Berörda sakägare och myndigheter har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Synpunkter har lämnats av ägarna till fastigheten Norra Karstorp 1:6 och Norra Karstorp 1:18. Sökande har bemött synpunkterna med förtydligande, se bilaga 12.

Upplysningar
Ni ska hos miljö söka tillstånd avseende enskilt avlopp alternativt ansöka om anslutning till
kommunalt VA nät hos NSVA
Ni ska hos Länsstyrelsen söka tillstånd för markingrepp inom eller invid fornlämning.
Tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan ges. Ni kallas till tekniskt samråd.
Kontakta handläggaren Anne Petersson Strömbäck för att boka tid. Följande handlingar
lämnas via vår e-tjänst: https://bygg.bastad.se/BAS-BYGG-START i god tid före mötet:
Förslag på kontrollplan
Sektionsritning konstruktion/teknisk beskrivning
Anmälan om anläggande av enskilt avlopp skall göras till miljö alternativt
skall anmälan om anslutning till kommunalt avlopp anmälas till NSVA och
ärendenumret meddelas vid tekniskt samråd
Brandskydds beskrivning
Beslutet får laga kraft efter fem veckor under förutsättning att ingen överklagar. Beslutet får
verkställas tidigast fyra veckor efter att beslutet har kungjorts, även om beslutet inte har fått
laga kraft. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom
fem år från den dag då beslutet fick laga kraft. Observera att åtgärden inte får påbörjas före
nämnden har gett startbesked.eller börja användas före slutbesked. Följs inte detta ska sanktionsavgift tas ut.
Om du är missnöjd med myndighetsnämndens beslut kan du överklaga detta inom tre veckor
från att du fick del av beslutet. Överklagandet ska ställas till Länsstyrelsen i Skåne län men
skickas skriftligen till samhallsbyggnad@bastad.se eller Samhällsbyggnad, Båstads kommun,
269 80 Båstad. Ange vilket beslut du överklagar och orsaken, ärendets diarienummer, din egen
och ärendets fastighetsbeteckning, ditt namn, adress och kontaktuppgifter.
Samhällsbyggnad
Marie Axberg Fagerlind

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnad
Sökande
Kontrollansvarig
NSVA
Sakägare med synpunkter
Länsstyrelsen
PoIT och grannar (information)

Bilagor
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

Orienteringskarta
Ansökan
Situationsplan
plan våning 1
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Bilaga 4
Bilaga S
Bilaga 6
Bilaga 7
Bilaga 8
Bilaga 9
Bilaga 10
Bilaga 11
Bilaga 13
Bilaga 14

plan våning 2
fasader N o V
fasad Ö och sektion
information från BH
Grannyttrande med erinran
Grannyttrande med erinran
Grannyttrande med erinran
Grannyttrande med erinran
Beslut LST
Bilagor till beslut LST

NK 1:6
NK 1:6 komplettering
NK 1:6 komplettering karta Sl
NK 1:18

GlJ BÅSTADS

~ KOMMUN
Myndighetsnämnden

MN § 15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2021-02-11

9av14

Dnr MN 000058/2019 - 900

Uppföljning av intern kontrollplan 2020
för myndighetsnämnden
Beslut

Uppföljningen av 2020 års interna kontrollplan för myndighetsnämnden
godkänns.
Rapporten översänds till kommunstyrelsen.

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.
Mindre avvikelser fanns i två byggärenden gällande kontroll av att rätt
debitering är gjord i attefallsärenden, där motpart i fakturan inte var korrekt
angiven. Vad gäller miljöärenden fanns två avvikelser gällande inventering av
enskilda avlopp där förelägganden om förbud inte följts upp. Uppföljning av
gamla ärenden ingår i tillsynsplanen för 2021. Miljöavdelningen har avsatt
särskild tid för detta ändamål och tar betalt för den tid som läggs ner.

Underlag till beslutet

Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschefRoger Larsson 2021-01-25,
med tillhörande bilaga.

Föredragande

Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet.

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen och revisionen

Justerandes signaturer

Utdragsbestvrkande

BÅSTADS
KOMMUN
Datum: 2021-01-25
Handläggare: Roger Larsson

Tjänsteskrivelse

1 (1)

Myndighetsnämnden

Dnr: 82019-000960

Uppföljning av intern kontrollplan 2020
Förslag till beslut
Uppföljningen av 2020 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 verksamheten där de kontrollerade rutinerna tillämpas.
Samhällsbyggnad hade endast ett fåtal mindre avvikelser i återrapporteringen. Mindre
avvikelser fanns i två byggärenden gällande kontroll av att rätt debitering är gjord i attefallsärenden, där motpart i fakturan inte var korrekt angiven. Vad gäller miljöärenden fanns två
avvikelser gällande inventering av enskilda avlopp där förelägganden om förbud inte följts
upp. Uppföljning av gamla ärenden ingår i tillsynsplanen för 2021. Miljöavdelningen har
avsatt särskild tid för detta ändamål och tar betalt för den tid som läggs ner.

Samhällsbyggnad
Roger Larsson
Samhällsbyggnadschef
Denna skrivelse är upprättad digitalt och har därför ingen underskrift
Bilagor till tjänsteskrivelsen:
Uppföljning av internkontroll 2020 för myndighetsnämnden

Beslutet ska expedieras till:
Kommunstyrelsen och revisionen
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Sammanträdesdatum

Sida

Myndighetsnämnden

2021-02-11

10av14

MN § 16

Dnr MN 000013/2020 - 905

Ekonomiuppföljning för myndighetsnämnden per
den 31 december 2020, årsbokslut för 2020
Beslut

Myndighetsnämnden godkänner redovisningen av ekonomiuppföljningen
och måluppfyllelsen och översänder dem till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Myndighetsnämnden har i sin uppsiktsplikt över verksamheten ett ansvar för
att följa upp hur budgeten följs och vid prognostiserade negativa avvikelser
föreslå åtgärder och på så sätt professionellt visa på god ekonomisk
hushållning, konkreta förbättringsförslag och tydliga möjligheter till
omprioriteringar. Nämnden ska vid varje tertialrapport även redogöra för
hur målarbetet fortskrider.
Ärendemängden är fortsatt god för bygglovsverksamheten medan
miljöavdelningen påverkas genom svårigheter att utföra tillsyn enligt
tillsynsplaner och genom att många evenemang ställts in. Sedan den 29 april
har miljöavdelningen även utfört tillsyn av restauranger och andra
serveringsställen för att kontrollera att de följer smittskyddsföreskrifterna
för covid-19. På miljösidan har flera e-tjänster införts. Arbetet med att utveckla
automatisering genom bygglovhandläggarroboten Atom pågår ständigt.
Samhällsbyggnads myndighetsnämndsdel ger trots den underfinansierade
smittskydds-kontrollen av serveringsställen ett positivt resultat på 1191 tkr.
Sammantaget beror det positiva resultatet i huvudsak på en mycket stark
byggkonjunktur och på återhållsamhet på kostnadssidan. Det finns ett klart
samband mellan pandemi och positivt resultat för myndighetsnämnden.
Minskade kostnader för sammanträden med digitala deltagare
(ingen inställelsetid), minskad representation (fika) och att
kompetensutvecklingsmedel inte använts.

Underlag till beslutet

Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Roger Larsson 2021-02-01,
med tillhörande bilagor.

Föredragande

Samhällsbyggnadschef Roger Larsson föredrar ärendet.

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen, samhällsbyggnad

Justerandes signaturer

Utdrags bestyrkande

BÅSTADS

Tjänsteskrivelse

1 (2)

KOMMUN
Samhällsbyggnad
Datum

Myndighetsnämnden

2021-02-01
Handläggare

Roger Larsson
Dnr

B 2020-424

Ekonomiuppföljning för myndighetsnämnden per den 31 december
2020, årsbokslut för 2020
Förslag till beslut
Myndighetsnämnden godkänner redovisningen av ekonomiuppföljningen och måluppfyllelsen och översänder dem till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Myndighetsnämnden har i sin uppsiktsplikt över verksamheten ett ansvar för att följa upp
hur budgeten följs och vid prognostiserade negativa avvikelser föreslå åtgärder och på så
sätt professionellt visa på god ekonomisk hushållning, konkreta förbättringsförslag och
tydliga möjligheter till omprioriteringar. Nämnden ska vid varje tertialrapport även redogöra för hur målarbetet fortskrider.
Ärendemängden är fortsatt god för bygglovsverksamheten medan miljöavdelningen påverkas genom svårigheter att utföra tillsyn enligt tillsynsplaner och genom att många evenemang ställts in. Sedan den 29 april har miljöavdelningen även utfört tillsyn av restauranger och andra serveringsställen för att kontrollera att de följer smittskyddsföreskrifterna för covid-19. På miljösidan har flera e-tjänster införts. Arbetet med att utveckla
automatisering genom bygglovhandläggarroboten Atom pågår ständigt.
Samhällsbyggnads myndighetsnämndsdel ger trots den underfinansierade smittskyddskontrollen av serveringsställen ett positivt resultat på 1191 tkr. Sammantaget beror det
positiva resultatet i huvudsak på en mycket stark byggkonjunktur och på återhållsamhet
på kostnadssidan. Det finns ett klart samband mellan pandemi och positivt resultat för
myndighetsnämnden. Minskade kostnader för sammanträden med digitala deltagare
(ingen inställelsetid), minskad representation (fika) och att kompetensutvecklingsmedel
inte använts.
Samhällsbyggnad

Roger Larsson
samhällsbyggnadschef
Båstads kommun
Sam häl Is byggnad
269 80 BÅSTAD
Telefon: 0431-770 OOvx
Plusgiro: 111111-1
Org.nummer: 212000-0944
samhallsbyggnad@bastad.se
www.bastad.se rev 2016.11.24
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Detta dokument är skapat digitalt och har därför ingen underskrift.

Beslutet ska expedieras till:
Kommunstyrelsen
Samhälls byggnad

Bilagor till tjänsteskrivelsen:
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BÅSTADS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2020

Samhällsbyggnad
Driftredovisning
(tkr)

Budget

t Bokslut

Awikelse

Bokslut

2020

2020

2020

2019

-3122

-1931

1191

-1044

954

2589

1635

2008

-1454

-1648

-194

-902

MN - SAMHÄLLSBYGGNAD
Bygglov
Bostadsanpassning
Miljö-och
hälsoskydd
Alkohol och tobak
INVESTERING

-2430

-2844

-414

-1866

-192

-28

164

-285

-93

-90

3

0

Hänt i verksamheten
Verksamhetsövergripande
Ärendemängden är fortsatt god för plan-, byggoch geodataverksamheten medan miljöavdelningen påverkas genom svårigheter att utföra
tillsyn enligt tillsynsplaner och genom att många
evenemang ställts in. Sedan den 29 april utför
miljöavdelningen även en proaktiv tillsyn av
restauranger och andra verksamheter som serverar mat för att kontrollera att de följer smittskyddsföreskrifterna för covid-19.

Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige
den 20 maj . Administrationen har tillsammans
med miljöavdelningen infört flera e-tjänster.
Arbetet med att utveckla automatisering av
bygglovhandläggarroboten Atom pågår ständigt.
Pandemin Covid-19
Pandemin covid-19 har inne buret omställningar
för samhällsbyggnads verksamhet sedan mars.
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd påverkar hur verksamheten kan bedrivas. Sedan den 2 april ska personal som har
möjlighet, jobba hemifrån. Planavdelningen har
varit särskilt drabbad genom långtidssjukskrivningar orsakade av covid-19.

Från den 1 juli övertog samhällsbyggnads miljöavdelning smittskyddskontrollen av serveringsställen och har under året genomfört cirka 200
trängselkontroller. Pandemin har inneburit en
ökning av antalet nya bygglovsansökningar och
anmälningar.

Bygglov
År 2020 kom det in flest nya ärenden till bygglovavdelningen historiskt sett i Båstads kommun. Antalet ärenden om tillsyn, anmälan, bygglov, förhandsbesked och strandskyddsdispenser
har ökat 28%, 63%, 11 %, 36% respektive 0%
jämfört med år 2019.

E-tjänsterna för bygglovsprocessen och handläggarroboten Atom har haft en del problem
men förbättras ständigt. Det har gett visst merarbete för medarbetarna men en bättre och
snabbare service till medborgarna samt förbättrad kvalitet på arbetet. Avdelningen får mycket
goda omdömen gällande service och bemötande.
Under våren hade avdelningen två LIApraktikanter (Lärande I Arbete) från bygglovhandläggarutbildningen i Helsingborg varav en
av dem stöttade upp under sommaren och är nu
tillsvidareanställd.
Bostadsanpassning
E-tjänsten för ansökan om bostadsanpassningsbidrag används mer och ett nära samarbete med
arbetsterapeuterna i kommunen har förenklat
handläggningen av bidragsansökningar. Dock
har pandemin gjort att antalet ansökningar ökat
och kommunens lager på ramper har tagit slut
vilket innebär ökade kostnader. Det har beviljats
4% fler ärenden och bidrag i år jämfört med
2019 men det har varit betydligt större och mer
kostsamma ärenden såsom hissar och ramper.
Mi ljö- och hälsoskydd
Under året har miljöavdelningen arbetat med
trängselkontroller enligt den nya smittskyddslagstiftingen som började gälla 1 juli 2020. Totalt
har miljöavdelningen lagt över 600 timmar
handläggningstid på kontroller och andra arbetsuppgifter kopplade till den nya lagstiftningen, motsvarande 0,6 årsarbetskraft. För att
stötta upp på avdelningen har en extra tjänst
tillsatts under juni till september, vilket bidragit
till att ordinarie tillsyn inte blivit lika eftersatt.

Utöver resursbrist på grund av tillkommande
tillsynsuppgifter har rådande situation medfört
svårigheter att genomföra platsbesök, vilket
inneburit att vissa inspektioner har fått flyttas
fram eller ersättas av skrivbordstillsyn.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

BÅSTADS KOM MUN ÅRSREDOVISN ING 2020

Myndighetsnämnd - Samhällsbyggnad

Antalet klagomålsärenden varit ca 30 % fler än
ett normalår, vilket sannolikt är en effekt av
pandemin som medfört att människor spenderat
mer tid hemma. Klagomålsärendena tar mycket
tid i anspråk och går inte att avgiftsfinansiera i
samma utrsträckning som den planerade tillsynen.

Bygglov
Ökad ärendemängd och flera stora byggen ger en
positiv avvikelse på 1 635 tkr. Intäktssidan ger
ett överskott på 1 503 tkr och kostnadssidan ett
överskott på 132 tkr. En mindre del överskottet
på intäktssidan härrör från eftersläpning av
faktureringen från 2019.

Avloppsinventeringen har inte kunnat utföras
enligt plan. Orsaken är att handläggarna är hårt
belastade av gamla ärenden vilket man inte tagit
höjd för i tillsynsplaneringen. Inventeringsärendena tar dessutom längre tid än vad som är planerat Miljöavdelningen kunde enligt tidigare
politiska beslut gällande taxan inte ta betalt för
all nedlagd handläggningstid.

Bostadsanpassning
Ett flertal hiss- och rampärenden än normalt har
gjort att bidragen kostat 194 tkr mer än budgeterat.

Miljöavdelningnen har under året arbetat med
att ta fram en ny taxemodell och införande av etjänster. Mycket tid har också lagts på kvalitetsarbete och tillsynsplanering inför 2021. Detta
arbete förväntas ge goda förutsättningar för att
kunna effektivisera och följa upp verksamhetens
tillsynsarbete under kommande år.
Alkohol och tobak
Under året har tillsyn inom området skett enligt
upprättad kontroll- och tillsynsplan. Tillsynsområdet har inte påverkats nämndvärt av pandemin eftersom de flesta serveringsställena kunde
ha öppet under sommarmånaderna.

Ekonomi
Verksamhetsövergripande
Samhällsbyggnad som helhet visar ett överskott
på 2 082 tkr varav kommunstyrelsedelen har ett
positivt resultat på 891 tkr. Myndighetsnämndsdelen ger trots den underfinansierade smittskyddskontrollen av serveringsställen ett positivt resultat på 1191 tkr. Sammantaget beror det
goda resultatet i huvudsak på en mycket stark
byggkonjunktur och på återhållsamhet på kostnadssidan.

Miljö- och hälsoskydd
Miljö- och hälsoskyddstillsynen visar på en negativ avvikelse på 414 tkr. Intäktssidan har ett
underskott på 497 tkr och kostnadssidan ett
överskott på 83 tkr. I resultatet har drygt 100 tkr
reserverats för kostnader i ett tillsynsärende.
Smittskyddtillsynen av serveringsställen har
varit otillräckligt finansierade av staten.
Alkohol och tobak
Verksamheten visar ett positivt resultat på 164
tkr varav intäkterna ger ett överskott på 179 tkr
och kostnaderna ett underskott på 15 tkr.

Framtid
Det första halvåret 2021 kommer vara fortsatt
präglat av de restriktioner vi har på grund av
pandemin Covid-19. Den tillfälliga lagen om
smittskyddskontroller av serveringsställen har
förlängts till den siste maj.
På plansidan börjar två nya medarbetare i januari och februari vilket gör att vår handläggning
av detaljplaner kan återgå till normal nivå och
ökas på sikt. Arbetet med en fördjupad översiktsplan för Torekov pågår.
Den höga byggtakten i kommunen förväntas
fortsätta även om byggkonjunkturen mattas på
riksplanet.
Under de närmast kommande åren blir fler delar
av samhällsbyggnads verksamhet helt digitala
och antalet e-tjänster vi kan erbjuda våra medborgare ökar succesivt.

Uppföljning
nämndsplan/i nd ikatorer
myndighetsnämnden
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Instruktioner:
•

Ä
~

Gör en egen bedömning av måluppfyllelsen (grönt, gult eller rött)över 2020 i kolumnen
längst till höger. Ett förslag finns redan. Kan ändras om du inte håller med.
•

Rött - vi har inte nått målet

•

Gult - vi är på god väg att uppnå målet

•

Grönt - vi har uppnått målet

•

Skriv en kortfattad kommentar efter varje mål, vad har gått bra och vilka svårigheter
har ni haft? (de förra kommentarerna är kvar, justera efter behov).

•

Vid stora awikelser jämfört med målvärdet, gör en analys - vad är orsaken till
avvikelsen? Vilka åtgärder planeras för att uppnå målet? (gamla texten är kvar, justera
den).

•

Mål 8, kontakta HR- avdelningen för att få fram statistik som avser er verksamhet.
Observera även att HME-undersökningen är från 2019 (den senaste vi genomfört)
samt att "novemberstatistiken" för 2020 publiceras först vecka 14.

•

Mål 9, Er ekonom fyller i den aktuella budgetavvikelsen vid bokslutet 2020

•

Mejla uppföljningen till mig senast den 31 januari 2021

•

Hör av dig om du har frågor, samt om du upptäcker några felaktigheter.

ITiJ BÅSTADS
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Mål 1: Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i
Myndighetsnämndens bidrag för att nå målet:
•
Leva upp till de beslut som är fattade i översiktsplanen, detaljplaner
och i andra strategiska dokument
•
Leva upp till de lagar och förordningar som ingår i nämndens
ansvarsområde
Indikatorer:
senaste
värden och
!trend
Nöjd-regionindex för hur invånarna bedömer Båstads
kommun som en plats att leva och bo på. SCB :s
medborgarundersökning,
(U00402}
Nöjd-inflytande-index för hur invånarna bedömer
möjligheterna till inflytande på kommunens
verksamheter och beslut i Båstads kommun . SCB:s
medborgarundersökning, (U00408)
SKL:s mätning Insikt, Totalt NKI, (U07451}

64(66)

38 (43)
71(71}

värde alla ~ärde
kommuner kommun~rupp

"

"

Senaste
mätning
(år)

Målsättni Målng eller uppfyllelse
målvärde

59

60

2019

70

39
73

38
73

2019
2019

48
76

•
•
()

Kommentar: NKI oförändrat mellan 2018 och 2019 på totalen . Sämre resultat inom vissa sektorer är
åtgärdade sedan 2019. Nämnden har i flera ärenden valt att frångå översiktsplanens ställningstaganden.
Åtgärder (vid negativ utveckling och/eller för att nå upp till målvärdet): Målarbete och aktiviteter enligt
verksamhetsplanen för samhällsbyggnad pågår. Tydligare tjänsteskrivelser till nämnden med mer information
om vad gällande översiktsplan anger.
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Mål 2: Båstads kommun är välkomnande, professionell
och serviceinriktad
Myndighetsnämndens bidrag för att nå målet:
•
Utbilda personalen i bemötandefrågor
• Ge bättre information till våra invånare
•
Öka tillgängligheten
•
Underlätta för den sökande i bygglovsprocessen
Indikatorer:
senaste
värden och
trend
Nöjd-Medborgar-Index (NMI} Hur ser medborgarna
i Båstads kommun på kommunens verksamheter?
SCB:s medborgarundersöknine:, (U00401)
Andel av medborgarna som skickar in en enkel
råga via e-post och får svar inom en dag(%}, KKIK,
(U00442)
Andel som tar kontakt via telefon och får direkt svar
(inom 60 sekunder) på en enkel fråga (%) KKIK
(U00413}
Gott bemötande vid kontakt med kommunen,
andel av maxooäng {%) KKIK (U00486)

51

värde alla värde
kommuner kommungrupp

Senaste
mätning
(år)

Målsättning Måluppfyllelse
eller
målvärde

(56) ~

53

so

2019

62

t

88

91

2020

80

94(85)

t

56

66

2020

65

89(94)1

85

85

2020

90

72(67)

•
•
•
•

,

----

Indikatorer KF

Kommentar: NKI för bemötande, information, rättssäkerhet och tillgänglighet har ökat från 2018 till 2019. Bygglovs
realtidsmätning av bemötandefrågor har 2020 ett godkänt snittbetyg på 4,5 (max 5,0). Flera e-tjänster har införts .
Åtgärder (vid negativ utveckling och/eller för att nå upp till målvärdet): Utbildning inom bemötandefrågor
genomförs succesivt. Översyn av informationen på hemsidan pågår. Tillsammans med kommunikationsavdelningen
tagit fram en broschyr för nyinflyttade.

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

Koppling till Agenda 2030:

m

Indikatorer:
senaste
värde och
trend
Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram,
hemkommun, andel(%) (N15428) SCB, skolverket, KKIK
Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar,
andel(%) (N15557) skolinspektionen
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun,
andel (%) (N17457) SCB
Betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning,
hemkommun, (N17500) SCB och skolverket

värde alla värde
Senaste
kommuner kommun- mätning
(år)
e:ruoo

1"

Målsättning eller Målmålvärde
uppfyllelse

87,1(85,6

84,6

88,6

2020

89

86,8(94,~

88

87

2018

89

73,0(73,5)

76,4

75,8

2020

87

14,7(15,3t

14,3

14,2

2020

15

...

0
0

•
0

Kommentar: MN-SB har egna indikatorer för målet. Bygglov för skolbyggnader har inte varit aktuellt under året. På grund av
pandemin har fysiska tillsynsbesök av skolmiljöerna inte kunnat genomföras som planerat.
Åtgärder {vid negativ utveckling och/eller för att nå upp till målvärdet): Påbörja arbetet med arkitekturpolicyn. Målarbete
och aktiviteter enligt verksamhetsplanen för samhällsbyggnad pågår.

~

Styrdokument: Skol- och utbildningsprogram 2014-2021 för Båstads kommun
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Mål 4: Båstads kommun erbjuder vård och omsorg med god kvalite - jämlikt, tillgängligt
och efter den enskildes behov

Myndighetsnämndens bidrag för att nå målet:
• Verka för att även fritidshus uppfyller tillgänglighetskraven
Koppling till Agenda 2030:
Indikatorer:
senaste värde
och trend

Brukarbedömning särskilt boende, äldreomsorg,
helhetssyn
Andel nöida (%} (U23471} KKIK, Socialstyrelsen
Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal /100 000
(U20462}Patientregistret, Socialstyrelsen

86(85)
2 252(2

värde
värde
alla
kommunkom mu gruppen
ner

t

22~

Senaste
mätning
(år)

Målsättning
eller målvärde

81

85

2020

85

3136

3 054

2019

2 200

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg-helhetssyn,
andel nöjda(%} (U21468) KKIK Socialstyrelsen

88(90) .

90

92

2019

85

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS- brukaren får
bestämma saker som är viktiga, andel (%) (U28532} SKL:s
undersökning anpassat till personer m.
funktionsnedsättning

60(89) ...

73

67

2020

85

Brukarbedömning boendestöd SOL-Brukaren får
bestämma saker som är viktiga, andel (%} (U 26420} (SKL}

68(93) •

85

80

2020

85

Måluppfyllelse

•
•
•
•
0

Kommentar: MN-SB har egna indikatorer för målet. På grund av pandemin har fysiska tillsynsbesök av
vårdmiljöerna inte kunnat genomföras som planerat. Endast ett fåtal nya fritidshus uppfyller inte
tillgänglighetskaraven för enbostadshus.
Åtgärder (vid negativ utveckling och/eller för att nå upp till målvärdet): Målarbete och aktiviteter enligt
verksamhetsplanen för samhällsbyggnad pågår

~

~'

~

Stvrdokument: Vård- och omsorgsprogram
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Mål 5: I Båstads kommun är alla med arbetsförmåga självförsörjande
Koppling till Agenda 2030:

111 R mIl

Indikatorer:
senaste värde värde alla värde
och trend
kommuner kommungruoo
Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel av befolkningen (%)
(N00955) Arbetsförmedlingen
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller
studera,
Andel (%)(N00973)SCB
Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt
bistånd, andel (%) av befolkningen
(N31816)Socialstyrelsen mm.
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller
studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, andel (%)
(N17434) SCB och Skolverket

Senaste
mätning
(år)

Målsättning
eller
målvärde

3,1(2,9) t

3,8

2,5

2020

2,3

32(32)

35

40

2019

58

Måluppfyllelse

•
•

t
0,6(0,5)

1,0

0,6

2019

0

0,5

Indikatorer KF

0

i
79,6(82,4)

..--

79,9

75,4

2018

82

Kommentar: Inget relevant mål för myndighetsnämnden enligt nämndsplanen. Samhällsbyggnad har egna
aktiviteter och indikatorer för målet. Egna aktiviteten genomförd och verksamhetsmålet uppfyllt.
Åtgärder (vid negativ utveckling och/eller för att nå upp till målvärdet): -

\)
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Mål 6: Båstads kommun erbjuder goda förutsättningar för
entreprenörskap och har ett gott företagsklimat
Myndighetsnämndens bidrag för att nå målet:
• Verka för en god infrastruktur och logistik
•
Öka nöjd-kund-index, NKI
Koppling till Agenda 2030:

B

Indikatorer:
senaste
värden och
trend
Företagsklimatet enl. ÖJ(lnsikt) totalt NKI, (U07451)
Företagsklimatet i kommunen, sammanfattande
omdöme (enkät) Svenskt Näringsliv

värde alla värde
kommuner kommunl!?:rUDD

71(71)

73

3,39(3,2~

3,37

73

Senaste
mätning
(år)

Målsättning Prognos
eller
målvärde

2019

75

2020

4

0
0

Kommentar: NKI för bygglov, livsmedelstillsyn, bemötande, information, rättssäkerhet och tillgänglighet har ökat från
2018 till 2019. Flera e-tjänster har införts. Företagslots har startats upp under 2020. Årets nyföretagarekommun 2020.
Åtgärder (vid negativ utveckling och/eller för att nå upp till målvärdet): Målarbete och aktiviteter enligt
verksamhetsplanen för samhällsbyggnad pågår. Utbildning inom bemötandefrågor genomförs succesivt.

~
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~
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Styrdokument: Kommunens näringslivspolicy, översiktsplan
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Mål 7: Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö och
arbetar klimatsmart för ett hållbart samhälle
· Myndighetsnämndens bidrag för att nå målet:
•
Leva upp till de beslut som är fattade i översiktsplanen,
detaljplaner och inriktningsdokument för naturmiljö och
kulturmiljö
•
Leva upp till de lagar och förordningar som ingår i nämndens
ansvarsområde
• Verka för bättre dagvattenhantering
•
Implementera miljö- och energiprogrammet där det är relevant för
nämndens ansvarsområde
•
Inventera och åtgärda enskilda avlopp
Koppling till Agenda 2030:

mm m

Indikatorer/nyckeltal:
senaste
värden och
trend
Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person (U07801)
!Avfall Sverige

värde
värde
Senaste MålsättninglPrognos
alla
kommun- mätning eller
(år)
kommune gr.
målvärde
r

•

503

569

2019

500

t

30

26

2019

35

32,4
6,5

17,8
11,8

2020
2019

50
9,7

531(560)
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet,
andel (%) (U07514) Ekomatcentrum
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)
(U00437)
Miliöfordons Sverige, KKIK

0

~

~

Skvddad natur totalt, andel (%) (N85054) SCB

21(20)

...

32,3(42,6)
9,7(9,7)

Styrdokument: Miljö- och Energiprogram, Regional Avfallsplan, Översiktsplan
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Mål 7: Båstads kommun har en rik natur- och kulturmiljö och
arbetar klimatsmart för ett hållbart samhälle
Kommentar: Dagvattenplan för kommunen antogs av KF under 2020. Tillsyn av dagvattenanläggningar har
genomförts. Antalet inventerade enskilda avlopp kommer inte nå målnivån. Miljö- och energiprogrammet är så långt
som möjligt implementerat i miljöavdelningens tillsynsplan för 2021. Nämnden har i flera ärenden valt att frångå
översiktsplanens ställningstaganden.
Åtgärder (vid negativ utveckling och/eller för att nå upp till målvärdet): Målarbete och aktiviteter enligt
ve rksamhetsplanen för samhällsbyggnad pågår.
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Mål 8: Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats

Myndighetsnämndens bidrag för att nå målet:
Uppmuntra till löpande fortbildning av personal inom respektive
•
kompetensområde
• Visa tillit till förvaltningens kompetens och ansvarstagande
• Värna om en god dialog mellan politik och förvaltning
Koppling till Agenda 2030:
Indikatorer:

•

senaste värde alla värde
Senas Målsättni Målvärde och kommuner kommun- te
ng eller
uppfyllelse
trend
grupp
mätni målvärde
ng
(år)

~

\',_

78(80)

Heltidsanställda månadsavlönade, kommun,
andel(%)SKL:s personal- och lönestatistik
(novemberstatistiken) (N00206)
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)(egna
uppgifter i ÅR)(N00090)
Personalomsättning (avgångna) (%)(N00216)
novemberstatistik
Arbeta med ovanstående nyckeltal på nämndsnivå
(lägg till rader här nedan)

()
'"

•

Medarbetarengagemang(HME)totalt kommunenrrotalindex (U00200)egen undersökning

79

78

2019

80

56(55)

75

65

2019

56

5,5(5,5)

6,5

6,7

2019

2
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Mål 8: Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats
Kommentar: Enkätundersökning av arbetsmiljön med fokus på stressrelaterade frågor har genomförts av studenter
från Lunds universitet (RESET). Resultatet överlag bra men det finns ett par förbättringsområden att arbeta vidare
med. Personalomsättningen på samhällsbyggnad som helhet var 7% under 2020 där det egna målet är <10%.
Åtgärder (vid negativ utveckling och/eller för att nå upp till målvärdet): Målarbete och aktiviteter enligt
verksamhetsplanen för samhällsbyggnad pågår. Stor anpassning behöver göras med webbutbildningar och
distanslösningar för att uppfylla Folkhälsomyndighetens fö reskrifter och allmänna råd under pandemin Covid-19.
Uppföljning av RESET-undersökningen och olika åtgärder fortsätter under 2021.
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Mål 9: Båstads kommun investerar för framtiden - med god ekonomisk hushållning
och ett effektivt resursutnyttjande
Myndighetsnämndens bidrag för att nå målet:
•
Följa budgeten
•
Nämnden ska genom taxor och avgifter hålla 100 % kostnadstäckning för
de uppgifter som nämnden har rätt att ta betalt för
Koppling till Agenda 2030:

11

Indikatorer:
senaste
värde
värde
Sena Målsättni Målvärde och Alla
kommun- ste ng eller
uppfyllelse
kommuner grupp
itrend
mät målvärde
ning
(år)
Båstads kommuns överskott ska uppgå till 2,6 % av
skatteintäkter och generella statsbidrag. Att uppnås
under mandatperioden
Skattefinansierade investeringar ska sammanlagt
uppgå till högst 2 x (resultat+ avskrivningar}. Att
uppnås under mandatperioden.
Budgetawikelse i % (på nämndsnivå}

(0,5) %

2020 2% (2,6%)

(46) %
+38%

2020
2020

50%
0%

0

Indikatorer KF

~
~

0

•

Indikatorer MN

Kommentar: Myndighetsnämndsdelen av samhällsbyggnad ger trots den underfinansierade
smittskyddskontrollen av serveringsställen ett positivt resultat på 1191 tkr. Sammantaget beror det positiva
resultatet i huvudsak på en mycket stark byggkonjunktur och på återhållsamhet på kostnadssidan.
Åtgärder (vid negativ utveckling och/eller för att nå upp till målvärdet): Analys av och metod för uppföljning av
kostnadstäckningsgraden ska göras under 2021.
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~ KOMMUN

Sammanträdesdatum

Sida

Myndighetsnämnden

2021-02-11

11av14

MN § 17

Dnr MN 000004/2021- 901

Verkställande av kommunfullmäktiges beslut- Uppdatering
av myndighetsnämndens reglemente
Beslut

Myndighetsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta:
Kommunfullmäktige antar bifogat förslag till reglemente för Miljö- och
byggnadsnämnden i Båstads kommun att börja gälla från och med
2021-04-01.

Beskrivning av ärendet

Mot bakgrund av kommunfullmäktiges beslut den 16 december 2020, § 188,
om översyn av den politiska organisationen, har nämndens reglemente
uppdaterats. Nämnden byter från och med den 1april2021 namn från
myndighetsnämnden till miljö- och byggnadsnämnden. Samtidigt tillkommer
en andre vice ordförande i nämnden som utses av kommunfullmäktige senast
i mars 2021.

Underlag till beslutet

Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Henrik Andersson 2021-01-27,
med tillhörande bilagor.

Föredragande

Nämndsekreterare Henrik Andersson föredrar ärendet.

Justerandes signaturer

Utdragsbestvrkande

c_)Lr/
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

~ KOMMUN

Sammanträdesdatum

Sida

Myndighetsnämnden

2021-02-11

12av14

MN § 18

Dnr MN 000067 /2020 - 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). Påarp 10:26 - Överklagande av kommunens beslut enligt miljöbalken.
Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och återförvisar det till
myndighetsnämnden för vidare handläggning.
b). Underrättelse från Samhällsbyggnad om samråd - Detaljplan för del av
Hemmeslöv 5:9 (f.d 5:14) m.fl. fastigheter, Tuvelyckan, etapp 2, område A,
Hemmeslöv i Båstad, Båstads kommun, Skåne län.
c). Drillsnäppan 8 - Överklagande av beslut avseende bygglov.
Länsstyrelsen avslår överklagandet.
d). Angående PFAS - info från räddningschefen till myndighetsnämnden.
e). Vasalt 3:25 - Överklagande av beslut avseende förhandsbesked.
Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och meddelar som
förhandsbesked att åtgärden inte kan tillåtas på den avsedda platsen.
f). Staren 7 - Överklagat beslut avseende bygglov. Länsstyrelsen upphäver

det överklagade beslutet.
g). Gustavsvärn 3 - Överklagande av beslut om bygglov. Länsstyrelsen upphäver
det överklagade beslutet och återförvisar det till myndighetsnämnden för
fortsatt handläggning.

fusterandes signaturer

Utdragsbestvrkande

[ilJ BÅSTADS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Sida

Myndighetsnämnden

2021-02-11

13av14

MN § 19

Dnr MN 000070/2020 - 900

Anmälda delegationsbeslut
Beslut

Myndighetsnämnden beslutar:
Delegationsbesluten redovisas och läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Delegationsbeslut anmälda till nämnden.
Vid detta möte föreligger följande delegationsbeslut:
a). Räddningstjänsten 2020-10-26 - 2020-12-31.
b). Bostadsanpassningsbidrag 2021-01-01 - 2021-01-31.
c). Bygglov 2021-01-01- 2021-01-31.
d). Miljö 2021-01-01- 2021-01-31.

]uste randes signaturer

Utdragsbestyrkande
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MN §20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2021-02 -11

14av14

Dnr MN 000071/2020 - 900

lnformationsärenden
Beslut

Myndighetsnämnden beslutar:
Informationen redovisas och läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Vid dagens sammanträde redovisas nedanstående information:
a). Revision inom Livsmedel och Alkohol/Tobak (Michaela Sundström).
b). Upphävande av Riktlinjer för handläggning av ärenden gällande
små enskilda avlopp i Båstads kommun (Michaela Sundström) .
c). PFAS-information på kommunstyrelsen den 9 februari
(Michaela Sundström).
d) . Möte med NSVA om avloppsledningsnät/grundvatten
(Michaela Sundström).
e). Trängselkontroller 2021 (finansiering, tillsynsplanering)
(Michaela Sundström).
f). Oljeutsläpp Torekov /Andre bäck (Michaela Sundström).
g). Skrotbåten (Roger Larsson). Information om verkställighet genom
Kronofogdemyndigheten och kommunens kostnader.
h). Bisysslor (Roger Larsson).

justerandes signaturer

Utdragsbestvrkande

