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Bygg- och trafiknämnden 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: Bygg- och Trafiknämnden 
Sammanträdesdatum: 2021-03-04 

Anslaget sätts upp: 2021-03-08 
Anslaget tas ned: 2021-03-30 

Protokollet förvaras på Centrumhuset, Timmervägen 12 

Underskrift     Linnéa Johansson Hellquist 
    Linnéa Johansson Hellquist 

Plats & tid: Konferenssalen Centrumhuset, Timmervägen 12/ Digitalt via 
GoToMeeting, torsdagen 4 mars, klockan 13:00-14:05 

Beslutande: 
Se nästa sida 

Övriga närvarande: 
Se nästa sida 

Närvarande ej tjänstgörande ersättare: 
Se nästa sida 

Jäv och ersättare vid jäv anges i resp. § 

Justering plats/tid:   Centrumhuset, 8 mars kl. 09:00 
Utses av justera:       Sven-Olof Pihl (SD) Paragrafer 

§§ 1-10

Underskrifter 

Ordförande:  Jan Öhman           Olle Hagström 
   Jan Öhman (M) Olle Hagström (L) 

 Ej § 6              § 6

Justerare: Sven-Olof Pihl 
  Sven-Olof Pihl (SD) 

Sekreterare: Linnéa Johansson Hellquist 
Linnéa Johansson Hellquist 
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Bygg- och Trafiknämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

Beslutande: 
Jan Öhman (M), ordf. ej § 6, Olle Hagström (L) tjg som ordf § 6 
Ulla-Stina Gustavsson (C) tjg ersättare för Olle Hagström (L) § 6 
Tony Bratt Nilsson (S) tjg ersättare för Lilian Borg-Hansen (S) vice ordf. 
Olle Hagström (L) §§ 1-5 §§ 7-10 
Susanne Malm Zetterberg (C)  
Sven-Olof Pihl (SD) 

Närvarande ej tjänstgörande ersättare: 
Ulla-Stina Gustavsson (C) §§ 1-5 §§ 7-10 

Övriga närvarande: 
Tünde Petersson, Samhällsutvecklingschef 
Linnéa Johansson Hellquist, Sekreterare 
Lukas Törner, Bygglovshandläggare 
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BTN § 1 
Fastställande av dagordning 
 
Bygg- och trafiknämnden beslutar att fastställa dagordningen.  
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 

BTN § 2 
Justering av § 89 från föregående mötesprotokoll 2020-12-03 
 
Bygg- och trafiknämndens beslut  
Bygg- och trafiknämnden beslutar att justera § 89 från föregående 
mötesprotokoll 2020-12-03.  
 
Ärendebeskrivning  
Tidigare mötesprotokoll från 2020-12-03 justerades av en ledamot som 
anmält sig jäv i § 89, därför behöver paragrafen justeras av nämnden i 
efterhand.  
 
Beslutsgång 
 
Yrkande  
Ordförande Jan Öhman (M) yrkar att nämnden ska besluta om att justera 
§ 89 från föregående mötesprotokoll 2020-12-03. 
 
Propositionsordning 
Bygg- och trafiknämnden godkänner att Jan Öhmans (M) yrkande ställs 
under proposition. Efter ställd proposition finner Bygg- och trafiknämnden 
att besluta enligt yrkandet.  
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 

BTN § 3 
Uppföljning av intern kontrollplan 2020 
Dnr: 2020-325 
 
Bygg- och trafiknämndens beslut  
Bygg- och trafiknämnden beslutar att anta uppföljning av intern kontrollplan 
för 2020, enligt bilaga 1.  
 
Ärendebeskrivning 
Av 6 kap. 7 § kommunallagen (2017:725) framgår att ”Nämnderna ska var 
och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som 
gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är 
tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.” 
 
Enligt riktlinjerna för intern kontroll i Färgelanda kommun (KS 2019-11-20 
§ 88 (KS dnr 2019-360)) ska beslut fattas varje år om särskild plan för 
uppföljning av den interna kontrollen för nästkommande år. Planen antas 
senast under december månad. Uppföljning av årets interna kontrollplan 
sker i samband med att beslut fattas om plan för kommande år. 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till 
Samhällsutvecklingschefen  
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Justering   Utdragsbestyrkande 

 

BTN § 4 
Beslut om intern kontrollplan 2021 
Dnr: 2021-5 
 
Bygg- och trafiknämndens beslut  
Bygg- och trafiknämnden beslutar att anta förslag till internkontrollplan för 
2021, se bilaga 1.  
 
Ärendebeskrivning 
Av 6 kap. 7 § kommunallagen (2017:725) framgår att ”Nämnderna ska var och en 
inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De 
ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs 
på ett i övrigt tillfredsställande sätt.” 
 
Enligt riktlinjerna för intern kontroll i Färgelanda kommun (KS 2019-11-20 § 88 (KS 
dnr 2019-360)) ska beslut fattas varje år om särskild plan för uppföljning av den 
interna kontrollen för nästkommande år. Planen antas senast under december månad. 
Uppföljning av årets interna kontrollplan sker i samband med att beslut fattas om 
plan för kommande år. 
 
 
 
 
 
 
 
Beslut skickas till  
Samhällsutvecklingschefen  
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Justering Utdragsbestyrkande 

BTN § 5 
Strandskyddsdispens för nybyggnation av ett enbostadshus 
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Forts BTN § 5 
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Forts BTN § 5
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BTN § 6 
Bygglov för nybyggnation av ett enbostadshus 
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Justering Utdragsbestyrkande 

Forts BTN § 6 
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Bygg- och trafiknämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

Forts BTN § 6 
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BTN § 7 
Bygglov för tillbyggnad av en restaurang    
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Bygg- och trafiknämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

Forts BTN § 7  
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Bygg- och trafiknämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

BTN § 8 
Verksamhetsinformation  
Arbetsgivaren har återtagit sin uppsägning på grund av arbetsbrist för 
sekreterare och avdelningsadministratör Linnéa Johansson Hellquist vilket 
gör att hon är fortsatt tillsvidareanställd. 

Information kring Centrumhuset: 
- Vuxenskolan flyttar in sin verksamhet till Centrumhuset 1 april

2021.
- Det är ett möte inbokat med föreningar i april för att diskutera om

det går att få in mer föreningar och verksamheter i Centrumhuset.

Sektor Samhällsutveckling arbetar just nu med en lokalförsörjningsplan för 
att se hur kommunens verksamheter ska placera sig i olika lokaler.  

Information från styrgrupp samhällsplanering: 
- Styrgrupp samhällsplanering har haft möte 20 januari 2021,

mötesanteckningarna för detta möte finns i Alfresco.
- På nästa möte ska det diskuteras kring en medborgardialog för

kommuninvånare och även om detta går att samordna med
Valbohems öppet hus.

- En digital och analog frågelåda kommer att uppföras för
samhällsplaneringsfrågor.

Information: Beslut från Kommunstyrelsen 
- Riktlinjer för sammanträden på distans

2021-01-27 KS § 5, KS 2020-286
- Riktlinjer redovisning och uppföljning, revidering

2021-01-27 KS § 14, KS 2020-292
- Tidplan för arbetet med Mål- och resursplan/budet 2022-2024

2021-01-27 KS § 17, KS 2021-29
- Intern kontrollplan 2021 kommunstyrelsens verksamheter inklusive

förvaltningsgemensamma kontrollpunkter
2021-01-27 KS § 27, KS 2021-6
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Bygg- och trafiknämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

BTN § 9 
Anmälan av delegationsbeslut 

Bygg- och Trafiknämndens beslut 

Bygg- och Trafiknämnden lägger bifogade delegationsbeslut till 
handlingarna.  
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Delegationslista 1 
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Delegationslista 2 
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Delegationslista 3 
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Delegationslista 4 
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Justering Utdragsbestyrkande 

Delegationslista 5 
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Justering Utdragsbestyrkande 

Delegationslista 6 
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Bygg- och trafiknämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

Delegationslista 7 
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Bygg- och trafiknämnden 

Justering Utdragsbestyrkande 

BTN § 10 
Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden lyfts på sammanträdet. 
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