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Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2020-10-07 

Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 

Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

Beslutsinstans 

Protokoll från sammanträde 

Datum då protokollet justerades 

Datum då tillkännagivandet 
publiceras 

Datum då publiceringen av 
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Förvaringsplats för protokollet 

Underskrift 

Justerare 
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Kommunhuset 

rmews~ 
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§ 28 Verksamhetsplan med budget 2021 BMn 2020/40 4 

§ 29 Delårsrappot1 Tertial 2 2020 BMn 2020/39 5 

§ 30 Sammanträdesdagar 2021 BMn 2020/38 6-7 

§ 31 Delegationsbeslut 2020 BMn 2020/36 8 

§ 32 Reducering av planavgift BMn 2020/9 9- l o 
§ 33 Information om avslutade förrättningar Lantmäteriet BMn 2020/26 11 

§ 34 Information BMn 2020/24 12 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Bygg- och miljönämnden 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2020-10-07 

§ 28 Dnr BMn 2020/40 

Verksamhetsplan med budget 2021 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

Godkänna bilagt förslag till verksamhetsplan med budget 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Alla kommunens nämnder ska, enligt kommunallagen och Essunga kommuns styrmodell, 
upprätta en årlig verksamhetsplan med budget. Denna ska underställas bygg- och miljönämnden, 
för att därefter fastställas av kommunfullmäktige som en del i den totala kommunala budgeten 
för nästkommande år. 

Ett förslag har upprättats, bilaga. Förslaget har, liksom övriga nämnders verksamhetsplaner, 
förankrats vid budgetdialogen den 15 september. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2020-09-24 

Verksamhetsplan med budget för bygg- och miljönämnden 2021 

Beslutet ska skickas till 

Kommunkansliet 

Ekonomienheten 

Justerare Utdragsbestyrkande 
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Essunga kommun 

§ 29 

Delårsrapport Tertial 2 2020 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg och miljönämnden beslutar 

Godkänna delårsrappott, Tettial 2 2020 

Sammanfattning av ärendet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Bygg- och miljönämnden 

Sammanträdesdatum 

2020-10-07 

Dnr BMn 2020/39 

Liksom tidigare år präglades periodens första dryga månad av omfattande rapportering till länsstyrelsen 
och andra myndigheter. 

Corona-pandemin har påverkat nämndens verksamheter under perioden. Sedan mitten av mars har samt
liga icke akuta tillsynsbesök ställts in. Detta som ett led i kommunens arbete med att förhindra en allmän 
smittspridning i lokalsamhället. Från och med den l juli har miljöinspektörernas arbetsbörda ökat till följd 
av regeringens beslut om utökad tillsynsplikt över serveringsställen. 

Ärendestatistiken under periodens andra tertial fördelar sig enligt följande: 

- 64 ärenden (pågående och avslutade). Livsmedel- kontroll/tillsyn/registrering mm, värmepumpar, köld
medi erappOiter, uppföljning, miljöfarlig verksamhet, enskilda avlopp, lantbruk, miljö och 
hälsoskyddsinspektion/tillsyn, yttranden, tillstånd, klagomål mm. 

- 32 ärenden (pågående och avslutade) . Bygglov, komplette
ring/stmtbesked/arbetsplatsbesöklslutsamråd/slutbesked mm. remisser, klagomål , länsstyrelsen, 
förelägganden, expediering, tillsyn, bygganmälan mm. 

Beslutsunderlag 

Förslag till verksamhetsplan 

Beslutet ska skickas till 

Samhällsbyggnadsenheten 

Kommunstyrelsen 

Justerare 
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e SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Bygg- och miljönämnden 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2020-10-07 

§ 30 Dnr BMn 2020/38 

Sammanträdesdagar 2021 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg och miljönämnden beslutar 

Godkänna sammanträdesdatum för 2021 enligt kommunledningssektorns förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningssektor genom kommunkanslienheten lägger härmed fram ett förslag på 
sammanträdesdatum för nämnderna under 2021. Förslaget är framtaget utifrån flera olika 
aspekter och innehåller olika parametrar för att skapa en helhet kring de beslutande instansernas 
sammanträdesdagar under 2021. 

Under 2020 har en tydlig ärendeberedningsprocess införts innan ärenden kommer upp till 
kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden. Denna ärendeberedningsprocess har tydliggjort 
skillnaden mellan tjänstemannaorganisationen och politiken. Denna förändring var det första 
steget som togs till att få en tydligare ärendeprocess. 

Aspekter och parametrar som förslaget bygger på: 

1. Det finns sex politiska Tåg som går från nämndernas arbetsutskott till 
kommunfullmäktige. Vatje instans har i förslaget sex sammanträdesdatum var utom 
socialnämndens arbetsutskott som på grund av hanteringen av individärenden behöver ha 
fler sammanträdesdagar inbokade. Från att ett ärende först tas upp i ett arbetsutskott tills 
det att beslut tas i kommunfullmäktige tar det ungefår en och en halv månad . 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott och nämnderna kommer att ha sammanträden samma 
vecka för att kunna få med ärenden till kommunstyrelsen och sedan till 
kommunfullmäktige. 

3. Vatje nämnd kommer att ha en veckodag som blir deras sammanträdesdag. 

Justerare 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige= 
måndagar. 
Utbildningsnämndens arbetsutskott och utbildningsnämnden = tisdagar 
Socialnämndens arbetsutskott och socialnämnden = onsdagar 
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e SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Bygg- och miljönämnden 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2020-10-07 

Bygg och miljönämndens beredning och bygg och miljönämnden =torsdagar 

4. Det är två veckor mellan de flesta möten. Undantaget är i den veckan då 
kommunstyrelsens arbetsutskott och nämnderna har sina möten. För nämnderna blir det 
mindre än två veckor mellan nämndernas möten och kommunstyrelsen. 

5. Det kan bli aktuellt med omedelbarajusteringar från nämndernas möten för att hinna få 
med till kommunstyrelsen och sedan till kommunfullmäktige. Förslaget bygger på att det 
är fårankrat att det detta kan ske. Argumentet som talar för omedelbar justering vid behov 
är att man får ett bättre och mer preciserat flöde i vatje Tåg. 

6. Tågen är förankrade med kommunkanslienheten, ekonomichef, kvalitetsstrateg samt 
kommundirektör. Den ekonomiska processen med årsredovisning, delårsrappot1er, taxor 
och avgifter, ekonomiska ramar, verksamhetsplan med budget har funnits med som en 
grund till fårslaget 

7. Kommunkanslienhetens möjligheter att kunna lägga en bra semesterplanering med två 
möjliga perioder har också funnit med som en aspekt i detta förslag. 

8. I första hand handlar fårslaget om att skapa en helhet och tydlighet. Behöver nämnderna 
ha flera sammanträdesdagar har ordföranden alltid möjlighet att kalla till extra möten 
som inte är planerade i förväg. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse, 2020-09-02 

-Förslag sammanträdesdagar 2021 

Beslutet ska skickas till 

Kommunkansliet 

l """'''""'''"'' 
Justerare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Bygg- och miljönämnden 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2020-10-07 

§ 31 Dnr Bmn 2020/36 

Delegationsbeslut 2020 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Godkänna redovisningen av delegationsbeslut för: 

- Sammanfattning av bostadsanpassning augusti och september 2020 

- Bygg 2020-08-12 till och med 2020-09-23 

-Miljö 2020-08-12 till och med 2020-09-23 

Beslutsunderlag 

Delegationslista bygg 2020-09-25 

Delegationslista miljö 2020-09-25 

Delegation bostadsanpassning 2020-09-25 

Justerare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Bygg- och miljönämnden 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2020-10-07 

§ 32 Dnr BMn 2020/9 

Reducering av planavgift 

Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

A v slå samhällsbyggnadsenhetens förslag om reducerad planavgift 

Sammanfattning av ärendet 

På föregående nämndsmöte beslöts att överlämna ärendet till kommunstyrelsen får beslut (2020-
02-19; §l 0). Vid diskussion med kommunstyrelsens arbetsutskott samt ingående granskning i 
vilket mandat nämnden har i gällande delegationsordning har det framkommit att det är upp till 
nämnden att besluta om frågor av denna karaktär. Detta är markerat i bilagd delegationsordning. 

Ärendet togs upp på bygg- och miljönämndens sammanträde, 2020-05-12 och ärendet bordlades. 

Förslag till beslut på sammanträdet (yrkande) 

Peter Lundgren (M) yrkar avslag på samhällsbyggnadsenhetens fårslag till beslut. 

Robert Hallin (S) yrkar bifall på ordfårande Peter Lundgrens (M) förslag till beslut. 

Bygg- och miljönämndens ordförande Peter Lundgren (M) finner att det finns två förslag till 
beslut: 

1. Samhällsbyggnadsenhetens fårslag att bifalla reducerad planavgift till sökande. 

2. Peter Lundgrens (M) yrkande att avslå reducerad planavgift till sökande. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och finner att bygg- och miljönämnden 
beslutar enligt Peter Lundgrens (M) yrkande om att avslå reducerad planavgift 

l U Id "''b"tyrl<aod e 
Justerare 
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Essunga kommun 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2020-05-26 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Bygg- och miljönämnden 

Sammanträdesdatum 

2020-10-07 

Protokollsutdrag bygg- och miljönämnden § 23 , 2020-05-13 

Protokollsutdrag bygg- och miljönämnden § l O, 2020-02-19 

Detaljplaneritning samt nybyggnadskarta 

Överenskommelse detaljplanearbete daterad 2012-12-19 

Inkommen skrivelse angående avgift daterad 2020-01-20 

Sammanställning på fakturerade avgifter 

Utdrag ur: Av kommunfullmäktige antagen delegationsordning daterad 2019-05-08 

Beslutet ska skickas till 

Samhällsbyggnadsenheten 

Ekonomienheten 

Justerare 
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e SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Bygg- och miljönämnden 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2020-10-07 

§ 33 Dnr BMn 2020/26 

Information om avslutade förrättningar Lantmäteriet 

Sammanfattning av ärendet 

KS 2020/236, 2020-05-25 Fåglum 9:7 

KS 2020/189, 2020-06-12 Broddeberg 1:6 och Fåglum 20:1 

KS 2020/184,2020-06-18, Fåglum 3:3 , 3:18 och 10:12 

KS 2020/175 , 2020-09-01 Annestad 3:4 och 3:16 

KS 2020/243 , 2020-09-15 Å saka 1: l O, l :24 och l :25 

Justerare 
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e SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Bygg- och miljönämnden 

Essunga kommun Sammanträdesdatum 

2020-10-07 

§ 34 Dnr BMn 2020/24 

Information 

Sammanfattning av ärendet 

Inbjudan till workshop för VA-planering 

Dom från mark- och miljödomstolen Misteln 9 

Överklagan till mark och miljödomstolen Misteln 9, vunnit laga kraft 

Överklagan bygglov Essunga 16:64 

Information om NNR:s rapport om den årliga livsmedelskontrollen 

Justerare 
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