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Utbildning om plan- och bygglagen 

Lena-Britt Björklund, förvaltningschef, spelar upp en informationsfilm från Bover
ket om plan- och bygglagen för nämnden. Filmen ger en historisk bakgrund till la
gen samt information om dess innehåll och syftet. Andra teman som avhandlas är 
förtroendevaldas möjligheter att påverka inriktningen på planläggning och byggnat
ion, kompletterande reglering i form av förordningar, föreskrifter och allmänna råd 
samt andra lagar som påverkar bedömningen i plan- och bygglagen. 

Lagen reglerar planläggning av mark, vatten och byggande. Viktiga komponenter i 
lagen är översiktsplan, detaljplan, bygglov och bygganmälan, byggprocessen och 
tillsyn. 

Utbildningen består av flera kapitel som kan ses på Boverkets hemsida. Under 
nämndens kommande sammanträden kommer fler kapitel spelas upp. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum Sid 4 
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BMN § 13 DNR B 25/2019 

Verksamhetsberättelse 2018 för bygg- och miljönämnden 

Sammanfattning 
Bygg- och miljönämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget om +573 tkr 
verksamhetsåret 2018. 

+402 tkr av detta förklaras med ett överskott på kapitalkostnader inom räddnings
tjänsten. Det positiva resultatet förklaras även med att byggenhetens intäkter har 
för verksamhetsåret 20 18 varit högre än beräknat. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-02-08 
Rapport verksamhetsberättelse 2018-12-31 
Bilaga l. Årsuppföljning Miljöenhetens arbete 2018 
Bilaga 2. Herrljunga räddningstjänst årsuppföljning 2018 
Bilaga A till bilaga 2. Redovisad årsuppföljning OSA 
Bilaga B till bilaga 2. Redovisad årsuppföljning LBE 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Upprättad verksamhetsberättelse 2018-12-31 godkänns. 

Beslutsg§ng 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Bygg- och miljönämndens beslut 
l. Upprättad verksamhetsberättelse 2018-12-31 godkänns (bilaga l, BMN § 

13/20 19-02-28). 

Expedieras till ; Kommunstyrelsen 

J""?lf PI Utdragsbestyrkande 



H l! HERRLJUNGA KOMMUN 

~., BYGG- OCH MIUÖNÄMNDEN 

BMN § 14 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 5 
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DNRB 16/2019 

Uppföljning av internkontroll 2018 för bygg- och miljönämnden 

Sammanfattning 
Internkontroll har genomförts enligt den interkontrollplan som bygg- och miljö
nämnden antagit föregående år. 

Bygg- och miljöförvaltningen har genomfört en internkontroll enligt den standard 
som kommunfullmäktige beslutat om. Kontrollerna har inte visat några brister i 
den interna kontrollen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärende daterad 2019-02-12 
Uppföljning av internkontrollplan 2018 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Uppföljning av internkontrollplan 2018 godkänns. 

Beslutsg~ng 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Bygg- och miljönämndens beslut 
l. Uppföljning av internkontrollplan 2018 godkänns (bilaga l, BMN § 

14/20 19-02-28). 

Expedieras till: Kommunstyrelsen 

Jo'7p!( l ;;l Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 6 
2019-02-28 

DNR B 28/2019 

Revidering av Räddningstjänstens dokumenthanteringsplan 

Sammanfattning 
Revidering av Räddningstjänstens dokumenthanteringsplan bör ske då rutiner har för
ändrats på grund av den centrala administration som nu sker kring nämnden. När vi 
ändå reviderade i planen så har detta lett till att vissa punkter har tagits bort. Då en 
forändring i planen bör ske vid ett årsskifte så fareslår vi att beslutet skall gälla retro
aktivt, vilket inte påverkar verksamheten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-02-13 
Räddningstjänstens dokumenthanteringsplan 

Förslag till beslut 
Förvaltningens fårslag till beslut: 

• Den reviderade dokumenthanteringsplanen for Räddningstjänsten antas och att 
den börjar gälla från och med 2019-01-01. 

Beslutsg§ng 
Ordforanden frågar om förvaltningens forslag till beslut antas och finner att så sker. 

Bygg- och miljönämndens beslut 
1. Den reviderade dokumenthanteringsplanen för Räddningstjänsten antas och bör

jar gälla från och med 2019-01-01 (bilaga l, BMN ~ 15/2019-02-28). 

Expedieras till : Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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1/( 

2019-02-28 

BMN § 16 DNR B 29/2019 

Utredning en effektivare Räddningstjänst 

Sammanfattning 
Då den utredning som presenterades förra året kan komma att innebära stora föränd
ringar för svensk räddningstjänst så måste kommunen själva utreda hur detta kommer 
att påverka oss och vad vi har för alternativ att möta de eventuella krav som kommer. 
Vårt förslag är att även i denna utredning se över hela vår räddningstjänstorganisation 
och analysera hur vi kan utveckla den för att bli effektivare samt möta framtidens be
hov. Följande delar skall särskilt beaktas: 

• Förslag i utredningen En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54) 
• Samverkan med andra räddningstjänster 
• Samverkan, samutnyttjning och effektivisering av kommunala resurser 
• Arbetsmiljö och jämställdhet 
• Förebyggande arbetet mot samhället och dess individer 
• Ekonomi 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-02-13 
Utredning från SKL- En effektivare kommunal räddningstjänst SOU 2018:54 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut 

• Räddningschefen får i uppdrag att genomföra denna utredning samt under våren 
redovisa en plan för nämnden. 

• I samband med utredningen följs nuvarande handlingsprogram för lagen om 
skydd mot olyckor upp. 

Beslutsgäng 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker. 

Bygg- och miljönämndens beslut 
l. Räddningschefen får i uppdrag att genomföra denna utredning samt under våren 

redovisa en plan för nämnden. 
2. I samband med utredningen följs nuvarande handlingsprogram för lagen om 

skydd mot olyckor upp. 

?/ Utdragsbestyrkande 



D l! HERRLJUNGA KOMMUN 

~i' BYGG- OCH MIUÖNÄMNDEN 

BMN § 17 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 8 
2019-02-28 

B 132/2018 

Beviljande av bygglov för nybyggnad av flerbostadshus- Aspen 9 

Sammanfattning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med 18 lägenheter och en to
tal bruttoarea på ca 1540 m2 på fastighet belägen inom planlagt område. Byggnationen 
överensstämmer med detaljplanens bestämmelser. 

Anmälan av kontrollansvarig har skett. Tekniskt samråd kommer att hållas. Vid det 
tekniska samrådet kommer genomgång av kontrollplan, teknisk beskrivning av rädd
ningsvägar och projektet i dess helhet att göras. 

Byggherre/kontrollansvarig meddelar när samtliga handlingar enligt nedan finns fram
tagna och tekniskt samråd kan hållas. 

slutsamråd kommer att hållas . 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-02-18 
Ansökan om bygglov inkommen 2018-12-14 
Nybyggnadskarta inkommen 2018-12-14 
Planritning inkommen 2018-12-14 
Illustrationer 2019-02-04 
Fasadritningar 2018-12-14 

Förslag till beslut 
Förvaltningens forslag till beslut: 

• Bygglov for nybyggnad av flerbostadshus, Aspen 9 beviljas. 

Beslutsg§ng 
Ordföranden frågar om förvaltningens forslag till beslut antas och finner att så sker. 

Bygg- och miljönämndens beslut 
l. Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, Aspen 9 beviljas. 

~"?7/ ~ 
Utdragsbestyrkande 
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Fortsättning BMN § 17 

UPPL YSNINGAR 
Arbetsplatsbesök och slutsamråd kommer att utföras. Tekniskt samråd kommer att hål
las och beslutas av bygglovsingenjören på delegation. 

Beviljat bygglov innebär inte att man får påbörja byggnationen. Detta får ske först ef
ter det att tekniskt samråd har hållits och genomgång av nedanstående har skett. 

Redovisning skall senast vid samrådet ske av: 
- tydligare ritningar 
- fårslag till kontrollplan 
- förslag på färgval 
- utförlig teknisk beskrivning 
-ansvariga får mark- bygg- el- vvs- ventilation (dessa redovisas lämpligast i kontroll-
planen) 

Om inget hinder föreligger efter samrådet kommer startbesked att beviljas och bygg
nationen rar påbörjas. 

Bygglovet upphör att gälla om inte åtgärden påbörjats inom två år och har avslutats 
inom fem år från beslut om startbesked. 

Då byggnationen är klar skall följande redovisas till byggnadskontoret: 
- verifierad kontrollplan och logg från byggplatsbesök 
- protokoll från VVS-installationer, tätskikt och El-installationer 
- protokoll från injustering av ventilation+ OVK-protokoll 
- protokoll från provtryckning av vatteninstallation 
- installation av brandvarnare 
- OBS, lägeskoordinater på bostadshuset (se informationsblankett) 
- relationshandlingar 

Då samtliga begärda kontroller och protokoll har redovisats vid slutsamrådet kommer 
slutbesked att skrivas ut. Detta under fårutsättning att bygg- och miljönämnden inte 
funnit skäl att ingripa enligt Il kap plan- och bygglagen. Först därefter får anlägg
ningarna tas i bruk. 

Debitering av bygglov och stratbesked kommer att ske enligt taxa fastställd av kom
munfullmäktige efter det att startbesked erhållits. 

Utdragsbestyrkande 

?t, 
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Sammanträdesdatum 
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BMN § 18 

Meddelanden 

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet: 

NR Meddelandeförteckning 

Fastighetsreglering- Sannum 2:6 ny fas-
tighet Sannum 2:19 

2 Fastighetsreglering- Sannum l: l O o San-
num l :4 

3 Fastighetsreglering- Rissgärde 2:5 o 
Mjäldrunga l: 13 

4 Fastighetsreglering- Bråttensby 7:3,7: Il ny 
fastighet 7:17 

5 Revidering delegationsordning kommun-
styrelsen 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

Uldragsbestyrkande 

;;l 

DNR 

B 1/2018 

B 1/2018 

B 1/2018 

B 112018 

B postlista 
2/2019 

Sid 10 
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BMN § 19 

Anmälan av delegationsbeslut under tidsperioden 
2019-01-16- 2019-02-13 

Följande delegeringsbeslut arunäldes vid sammanträdet: 

Nr Delegeringsbeslut 

2 

Miljöenheten 
Anmälan av delegationsbeslut 
under perioden 2019-01-16 
-2019-02-13 

Plan- och byggenheten 
Anmälan av delegationsbeslut 
under perioden 20 19-0 1-16 

2019-02-13 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Redovisning av delegationsbeslut godkänns. 

Utdragsbestyrkande 

DNR 

Lista på delegationsbeslut förvaras 
hos bygg- och miljöförvaltningen. 
kommunhuset, Herrljunga. 

Lista på delegationsbeslut förvaras 
hos bygg- och miljöförvaltningen, 
kommunhuset, Herrljunga. 
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Bilaga 1, BMN § 13/2019-02-28 

Sammanfattning 
Bokslut får Bygg- och Miljönämnden är upprättat. Budget, inriktningsmål och prioriterade mål 
har följts upp per 2018-12-31. 

Bygg- och miljönämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget om 573 tkr for 

verksamhetsåret 2018. 402 tkr av detta forklaras med ett överskott på kapitalkostnader inom 

räddningstjänsten. Den positiva avvikelsen forklaras även med att byggenhetens intäkter for 

verksamhetsåret 2018 har varit högre än beräknat. 

Inriktningsmål och prioriterade mål redovisas i färgerna rött, gult, eller grönt beroende på hur 

väl målet uppnås. Glädjande nog är det mest gult och grönt eftersom alla enheter fullgör sina 

uppdrag. 

n 2 



Bilaga 1, BMN § 13/2019-02-28 

Ansvar och uppdrag 
Bygg- och miljönämndens uppdrag omfattar myndighetsutövning enligt miljöbalken, livsmedelslagen, 

plan- och bygglagen samt räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor. 

Förvaltningens uppgift är att, på nämndens uppdrag, vara kommunens tillsynsmyndighet enligt 

miljöbalken och livsmedelslagen, handlägga ansökningar om tillstånd/bygglov, bedriva fYsisk 

detaljplanering och räddningstjänst. Nämnden svarar även för kart- och mätverksamhet, adressregister, 
energirådgivning och för G lS (Geografiskinformationssystem). 

Organisationsskiss 

<~·. f!'-"~·- ,·:---:-r:::::::;:e~.--.. (o~<'!·../.·"'~-;--1 

\Il 

Plan- och byggenheten 
Kommunarkitekt 

1lt 

ADM/Karttekniker 60% 

Bygglovingenjör 25 % 
Energirådgivare 20 % 
GIS-samordnare 50 % 

r-
' 

? l 

Bygg- och miljöf"örvaltning 

Förvaltningschef 
.tO% 

w 

Miljöenheten 
Miljöchef/inspektör 50% 
Miljöinspektörer 300% 

Miljöadministratör 

~y··-

Räddningschef 
Chef o beredskap 

~. 
Räddningstjänsten 

Stf Räddningschef 
Brandmästare 200% 

l 

l säkerhetssamordnare 80 % 
l Brandman dagtid 80 % 

8 Deltidsanställda 
styrkeleda re 

24 Deltidsbrandmän 

+ 
Deltidsbrandmän i pool 

H 

.... 

.) 



Bilaga l, BMN § 13/2019-02-28 

Verksamhetsberättelse 

Miljöenheten 
Miljöenheten har inom de flesta områden uppfyllt tillsynsplanen (se bilaga årsuppföljning av 
miljöenhetens arbete). Inkommande ärenden inom enskilda avlopp och renhållning har varit 
färre än beräknat. Totalt har 580 ärenden handlagts . 

Enheten har varit något underbemannade under året då det varit ett bortfall på ca 40% av en 

heltid. Det motsvarar knappt l O %av enhetens totala personalresurs. 

Under året har mycket arbete ägnats åt GDPR och informationssäkerhet, vilket inneburit att vi 

sett över våra rutiner och blanketter. 

Miljöskydd 

A v de inspektioner som planerats under 2018 har nästan alla genomförts. A v de verksamheter 
som betalar årlig kontrollavgift till nämnden så har alla utom tre fått besök. De som återstår har 
högsta prioritet under 2019. 

Det område som tagit mer tid i anspråk än planerat är fårorenade massor i samband med 
Trafikverkets arbete med spårbyten. Detta fanns inte med i planeringen får 2018. 

När det gäller tillsyn av enskilda avlopp har all den planerade tillsynen utförts enligt plan. För 
20 J 8 gällde det inspektioner i socknarna Eriksberg och Mjäldrunga. 

Hälsoskydd 

Både skolor och förskolor har besökts. Fotvårdslokaler och tatuerare har fått sina tillsynsbesök. 

Den tillsyn som planerats för 2018 har utförts. 

Livsmedel 

De planerade kontrollerna har genomförts enligt tillsynsplanen. En verksamhet har inte besökts, 

men det beror på att de inte återkopplat trots tre påstötningar om inspektionsbokning. 

Naturvård 

sjöprovtagning och badvattenprovtagning har utförts som planerat. 

Informationsansvaret 

Information till företag och allmänhet har lämnats i relevant utsträckning. 

Plan- och byggenheten 

Året har präglats av arbetet med GDPR och informationssäkerhet, vilket inneburit att vi sett över 

våra rutiner och blanketter. Enheten är mycket liten i sin omfattning endast 2, 75 tjänst och har 

många olika ansvarsområden. Det finns en bred kunskap och erfarenhet bland medarbetarna och 

från och med i år så har förvaltningschefstjänsten lagts permanent på enheten. 

Arbetsbelastningen är stor och enheten är minst sagt underbemannad. 

4 



Bilaga l, BMN § 13/2019-02-28 

Planverksamhet 

Arbetstakten med detaljplaner är hög, tre nya beslut om planändringar har tagits i nämnden 

vilket i sin tur hjälper till att uppnå måluppfyllelsen att öka byggnationen i centrala Herrljunga. 

Under året har en ny detaljplan vunnit laga kraft avseende möjligheter till flerbostadshus i 

tätorten Ljung (l 0-15 lägenheter) och arbete pågår med flera planer i tätorten Herrljunga. 

Nyupprättade detaljplaner läggs in digitalt i kartsystemet från och med 20 I 8 för att förbereda en 

digital hantering i byggprocessen. 

Bygglov, Bygganmälan 

Bygglovsärende handläggs inom l månad och antalet nybyggnationer avenbostadshus har ökat 

från föregående år men är lägre än målsättningen i budget. Antal bygglovsärenden har ökat och 

vi ser en tydlig tendens på ökat byggande av bostäder. 

Tillsyn 

Tillsynen sker då anmälningar inkommer och i vissa enstaka ärenden. Tillsynen sker på ett 

tillfredställande sätt men arbetet är inte prioriterat. 

MBK-verksamhet 

Arbetet med ajourhållning av vår primärkarta och lantmäteriets databas har skett enligt avtal. 

Diskussioner avseende nytt avtal gällande digital registerkarta (DRK-avtal) mellan lantmäteriet 

och kommunen pågår. Det innebär att vi behöver skapa samarbetsformer med en större kommun 

för att kunna uppnå lantmäteriets krav på leverans. Nytt avtal för mätning, beräkning och 

kartering (MBK-tjänster) har tecknats över fyra år. Där har vi också arbetat fram ett reglerat 

arbetssätt för att säkerställa informationen. 

Rådgivning och Service 

Vi har upprätthållit god och snabb service och fått bevis på nöjda kommuninvånarna. 

GIS 

Hela GIS-verksamheten har under året utvecklats genom ett ökat användande inom kommunens 

olika verksamheter. Med det ökade användandet följer ett ökat behov av utbildningar och 

lösningar. 

GIS-systemet har klassats och dokumenterats i det kommunövergripande GDPR-projektet. GIS

funktionen är drivande i arbetet med ytterligare utveckling kopplad till GIS-verksamheten , så 

som t.ex. ORK-avtal med Lantmäteriet och kopplat till det samarbete med Alingsås kommun. 

GIS-funktionen är även drivande i arbetet med digitalisering av detaljplaner för att öka nyttan 

med systemet ytter! igare. Arbetet för djupare samarbete med V årgårda kommun har påbörjats 

när det gäller GJS-systemet. GIS-strategin som är antagen av kommunfullmäktige följs upp och 

utvärderas genom en årlig redovisning till kommunstyrelsen. 

:/h 
/!r 
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Energirådgivning 

Nytt avtal med Energimyndigheten har tecknats för perioden 2018.01-0 l - 2020.12.31 . 

Herrljunga kommun har tagit på sig ansvaret som sökande, men vi samarbetar med sju andra 

kommuner om en energirådgivartjänst. Verksamheten finansieras helt av bidrag från 

Energimyndigheten. Insatsprojekten solel och hållbart resande är tema under perioden. Förutom 

rådgivning till kommuninvånare och industrier under året så har möten ordnats avseende 

information om solel. Energirådgivaren har varit starkt involverad i ett stort projekt med Gäsene 

Mereriförening som har lett till stora energibesparingar. Energirådgivaren har även utsetts till 

Sveriges Energirådgivare av Energie.ffektiviseringsföretagen. 

Räddningstjänsten 
Nedan beskrivs kortfattat verksamheten, för mer dokumentation hänvisas till enhetens 

årsuppföljning som finns kopplad till verksamhetsplanen. 

Övergripande 

Vi har under året haft en hel del föräldraledig personal. I september så sa Stf. Räddningschef 

upp sig från sin tjänst. Under hösten har arbetet med att rekrytera en ny Stf. Räddningscheftagit 

en hel del tid. Precis innan årsskiftet blev det dock klart med en efterträdare. 

Under våren flyttades räddningstjänstens övningsplats, vilket tog mycket tid i anspråk. 

Förebyggande 

Tillsynsplanen har i stort uppfyllts. Antalet tillsynsbesök når upp till målet, men fördelningen 

mellan LSO och LBE ser olika ut. Råd och information till allmänheten har gjorts enligt de mål 

som sats upp. Den satsning som var planerad mot landsbygd där vi har lång insatstid uteblev på 

grund av personalomsättning. 

Operativt 

Antalet larm blev 263 st, vilket är en minskning från 2017. Sommaren blev den torraste på 

många år och 96 st larm blev resultatet på de tre sommarmånaderna som normalt brukar vara 

lugna för oss. Det larmet som sticker ut mest är branden på Jerduvefabriken i Säm och vår 

medverkan vid de större bränderna i Dalarna och Värmland. 

Under sommaren kom också vår nya släck/tankbil till Annelund som togs i skarp drift i augusti . 

Varje medarbetare var en hel dag på Haslums övningsfält i Skövde och fick köra tre 

insatsövningar. Detta var uppskattat från personalen. 

På grund av sommarens bränder så har vi tvingats införskaffa en del nytt material under året. 

Efterföljande åtgärder 

Under året har endast en fördjupad olycksundersökning gjorts och denna på lerduvefabriken. 

~ 
</((; 
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Övrig verksamhet 

Vi ser en fortsatt minskning på de externa brandutbildningarna, detta påverkar nyckeltalet. Dock 

så har sjukvårdsutbildningarna ökat och närmare 200 personer har utbildats i HLR under året. 

Framtid 

Miljöenheten 
Digitalisering är ett område som är högprioriterat för miljöenheten under 2019. E-tjänster ska 
förhoppningsvis komma på plats under våren och förhoppningen är att de flesta ärenden ska 
komma in digitalt. l ärendehanteringssystemet jobbar enheten med att lägga in beslutsmallar för 
att underlätta handläggningen. 

Miljöskydd 

Inspektion av de verksamheter som betalar årlig avgift prioriteras högst. Inom förorenade 
områden är målsättningen att ta fram en plan för arbetet med förorenade områden och att, om 
medel finns, ta in konsult för drivande av MIFO-inventering. Tillsynen av enskilda avlopp 
planeras fortgå enligt plan. De socknar som är aktuella för 2019 är Grude och Vesene. 

Hälsoskydd 

Både skolor och förskolor ska besökas under året. 

Livsmedel 

Under 2019 har miljöenheten för avsikt att se över organisationen kring livsmedelstillsynen. 

Livsmedelsverket har förmedlat att varje myndighet bör ha minst tre heltider inom 

livsmedelskontroll för att upprätthålla kompetensnivå och minimera sårbarheten. Herrljunga har 

få registrerade verksamheter i dagsläget och därmed mindre än en heltid inom området 

l ivsmedelsti llsyn. 

Naturvård 

sjöprovtagning och badvattenprovtagning planeras som tidigare år, numera med administratören 

som huvudansvarig för provtagningen. 

Informationsansvaret 

Enheten har som ambition att fortsätta ge information till företag i relevant utsträckning. 

Plan- och byggenheten 
Bygg- och miljönämndens administration och förvaltningscheffinns under enheten med 

funktionen central nämndsekreterare från och med 2019. Enhetens arbetsuppgifter är av mycket 

olika karaktär och kräver gott samarbete mellan de olika funktionerna. Utmaningen i framtiden 

är att kunna klara av detta med de små resurser som vi har. Vi arbetar tillsammans med 

miljöenheten med vissa administrativa arbetsuppgifter och ser att det är nödvändigt även i 

framtiden. Vi kommer att planera för att så småningom ha ett e-arkiv på förvaltningen. 

~ 
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Planverksamhet 

Fortsatt aktiv planering för tillväxt prioriteras. Detta ska fora med sig en ökning av byggandet 

om marknaden är gynnsam framöver. Utvecklingen av e-tjänster sker succesivt och vi behöver 

möta behovet från medborgarna vilket innebär att alla tidigare detaljplaner bör bearbetas for 

digitalhantering. Upphandling for att anlita konsulthjälp kommer att ske under året. 

Bygglov, Bygganmälan 

En ökning av bygglovshandlingar blir konsekvensen av fler antagna detaljplaner och fler 

kommuninvånare. Vi ser en framtid med behov av digitalisering och forändring av arbetsrutiner. 

Utmaningen är att ordna resurser i form av tid for detta. Planen är att arbetet for en digital 

process ska genomforas och en del av det arbetet ska sättas igång under 2019, alla våra 

blanketter ska finnas som e-tjänster på kommunens webbsida. Tendensen på ökat byggande av 

bostäder ger oss ett visst ökat ekonomiskt utrymme for utveckling inom digital ärendehantering. 

Tillsyn 

Ingen förändring sedan tidigare år inom detta område. 

MBK-verksamhet 

Nytt avtal gällande digital registerkarta (ORK-avtal) där information levereras till lantmäteriet 

via Alingsås kommun (specialavtal mellan Herrljunga och Alingsås) for att kunna garantera att 

uppgifterna är korrekta avseende fastighetsindelning, rättigheter och gemensamhetsanläggningar 

samt planernas yttre avgränsningslinje som krävs av Lantmäteriet. Löpande avtal for adress, 

byggnad och övrig topografi (ABT-avtal) finns vid sidan av ett upphandlat avtal vad gäller 

mättjänster för kommunen. 

Rådgivning och Service 

Vi kommer att jobba vidare med god service och tillgänglighet for våra kommuninvånare när 

det gäller plan- och byggfrågor och även framtidsplanering. 

GIS 

GIS är med största sannolikhet framtiden for vår digitala utveckling gällande en papperslös 

ärendehantering i kommunen. l synnerhet plan- och byggärenden och underlag för 

upphandlingar och framtagande av nya detaljplaner. Fortsatt arbete med utveckling och 

utbildning säkerställer att vi kan utbyta data mellan olika aktörer enligt ställda lagkrav och 

standarder. Arbetet med en ny systemarkitektur Portal for ArcGIS är planerad under året. 

Fortsatt ökat GIS-användande är ett mål. Arbete med att effektivisera GIS-verksamheten och 

fordjupa samarbeten som innebär forbättringar i resursutnyttjande och kostnader kommer att 

göras i ännu större utsträckning. Arbete med att implementera nya funktioner och verktyg i GIS

systemet kommer successivt att göras utifrån verksamheternas behov. 
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Energirådgivare 

Arbetet kommer att ske i samma omfattning under hela avtalsperioden fram till 2020-12-31 . 

Energimyndigheten aviserar vilka insatsprojekt som energirådgivaren skall göra särskilda 

insatser med. Rådgivningen till kommuninvånare och industrier utförs som tidigare. 

Räddningstjänsten 
Under beskrivs väldigt kortfattat om planerna, för mer dokumentation hänvisas till den 

verksamhetsplan som är fastställd i nämnden. 

Övergripande 

En ny stf Räddningschef ska introduceras i verksamheten, samt utbildas under året. Under våren 

kommer förhoppningsvis ett nytt RIB avtal. 

Förebyggande 

På grund av ovanstående introduktion så är målsättningen här att sköta myndighetsansvaret och 

de vanliga insatserna kring råd och information. 

Operativt 

Vi kommer under året att utbildas inom pågående dödligt våld och terror. Målet är även några 

större övningar under hösten. En ny lastväxlartank är beställd och ska levereras till sommaren. 

Efterföljande åtgärder 

Inga särskilda insatser (området handlar främst om när insatser sker). 

Övrig verksamhet 

Vi hoppas att få upp de externa brandutbildningarna under året samt att utveckla samverkan med 

de kommunala bolagen kring larmhantering. 

M~l 

Inriktningsm§! och prionterade m§! 

l. Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva! 

1: l Serviceföretag ska vara säkra ur 
hälsoskyddssynpunkt 

Alla inspektioner inom livsmedel och 
hälsoskydd har utforts enligt plan. 

9 



Bilaga l, BMN § 13/2019-02-28 

1:2 Herrljunga kommun ska ha en väl 

fungerande räddningstjänst 
Med den nya bilen i Annelund så har 

beredskapen stärkts. 

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun! 

Herrljunga tågstation ska öka 

2:2 Gödande ämnen i mark och vatten ska 

inte ha någon negativ inverkan på 

människors hälsa eller den biologiska 

mångfalden 

lägenheter och 5 en bostadshus har 

färdigställts. (Slutbesked) 

En stor mängd enskilda avloppsanläggningar 

som tidigare varit bristfälliga har åtgärdats 

under 2018. 

3. Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla! 

3:2 Antalet attraktiva bostadsområden i 

kommunen ska öka 

mindre än målsättningen . 

Detaljplan för Ljung l: 19 är antagen som ger 

möjlighet till l 0-15 nya lägenheter. 

4. Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv! 

m i lj ö bal k en miljöfarliga verksamheter har genomförts 
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4:2 Underlätta för företag att använda 

förnybar energi och att använda energi 

effektivare 

Energirådgivning har skett motsvarande den 

mängd timmar som beviljats från 

energi myndigheten . 

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi! 

5: l Det årliga resultatet ska under en rullande ·

treårsperiod uppgå till 2% av kommunens 

intäkter, skatter och generella bidrag. 

5:2 Investeringarna ska över en rullande 

femårsperiod finansieras med 

avskrivningsmedel samt årens resultat. 

5:3 För att undvika urholkning av det egna 

kapitalet ska soliditeten inte understiga 70%. 

nivå. 

Följs enbart upp på kommunövergripande 

nivå. 

Följs enbart upp på kommunövergripande 

nivå. 

Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare. 

6. Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda 
personalpolitiska programmet. 

6:2 Andelen heltid för tillsvidareanställda ska 

öka 

Andel som jobbar heltid är 92 procent. 

11 



Personal 
% sjuktal 

Total 

2017 2018 

Kvinnor 0,63 0,64 

Män 0,30 0,33 

Totalt 0,42 0,44 

Ekonomi 

Summa intäkter 
3 Personalkostnader 

4 Lokal kostnader, energi, V A 

5 Övriga kostnader 

6 Kapitalkostnad 

Summa kostnader 

Summa Nettokostnader 

Drift 

Intäkter 

Kostnader 

Nettokostnad 

*Budget 2018 ink!. tilläggsanslag 

Bilaga 1, BMN § 13/2019-02-28 

Sjuktal% -lång 

> 60 dgr av 

totalt sjuktal 

2017 

0,00 

0,00 

0,00 

2018 

0,00 

0,00 

0,00 

-5 199 
12 105 

l 749 

3 833 

l 111 

18 798 

13 599 

-5 199 

18 798 

13 599 

Andel heltid % 

total 

2017 

100 

86 

92 

-5 065 
12 514 

l 730 

3 704 

1 050 

18 998 

13 933 

-5 065 

18 998 

13 933 

2018 

100 

85,7 

92,3 

-4 841 1 146 

13 899 502 

805 150 

2 980 -1 627 

1 512 402 

19 196 -573 
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Kommentar till utfall drift 
Bygg och miljönämndens utfall av nettokostnader får verksamhetsåret 2018 uppgick till 13 782 

tkr gentemot en budget om 14 355 tkr. Bygg och miljönämnden redovisar där med en positiv 

budgetavvikelse om 573 tkr (4 %) varav 402 tkr fårklaras av överskott på kapitalkostnader. 
Bygg- och miljönämnden redovisar i sin helhet en god budgetfåljsamhet. 

Miljöenheten redovisar en mindre negativt avvikelse mot budget om -40 tkr. Detta förklaras av 

att man under året haft fårre inkommande ärenden. 

Byggenheten redovisar en positiv avvikelse mot budget om +282 tkr som fårklaras av att man 

under året haft högre intäkter för bygglovsavgifter samt lägre kostnader avseende 

mätningsfårrättningar och ej genomfårda utbildningsinsatser inom GIS. 

Räddningstjänsten redovisar en positiv avvikelse mot budget om +309 tkr som fårklaras av 

överskott på kapitalkostnader om +402 tkr. Vid exkludering av kapitalkostnader redovisar man 

en negativ avvikelse mot budget om -92 tkr. Den negativa avvikelsen mot budget fårklaras av 

ökade förbrukningskostnader. 

Investeringar 

Kommentar till utfall investeringar 
Bygg och miljönämnden redovisar ett investeringsutfall om 3 372 tkr. Släck-/tankbil redovisar en negativ 

avvikelse mot budget om -15 tkr. Släck-/tankbilen är en investering från 2017 som blivit senarelagd efter 

leveranstid. Investeringen är nu avslutad. Inköp av räddningsmaterialligger inom befintlig budgetram 

med en positiv avvikelse mot budget om +5 tkr. 

o/ 
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Bilaga mälindikatorer 

l. Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva! 

1: l Företag ska vara säkra ur 

hälsoskyddssynpunkt 

l :2 Företag ska vara säkra ur l Antal inspektioner på hygien- l 16 l 23 37 
,., 
.)~ 

hälsoskyddssynpunkt lokaler 

l :2 Herrljunga ska ha en väl l Insatstid till den mest avlägsna l 30 30 l 30 30 
fungerande räddningstjänst bostaden 

1 :2 Herrljunga ska ha en väl l Antal som genomgått l 920 l 837 l 800 l 566 
fungerande räddningstjänst brandskyddsutbildning 

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun! 

2: l Antal bostäder inom l km från Antalet nya bostäder inom 1 km l 25 l 30 30 9 

Herrljunga tågstation ska öka från Herrljunga tågstation 

2:2 Gödande ämnen i mark och Antalet nya ansökningar får l 155 l 160 l 150 l 108 

vatten ska inte ha någon negativ enskilda avlopp 

inverkan på människors hälsa 

eller den biologiska mångfalden 

3. Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla! 

3: l Antalet bostäder i kommunen Antalet nybyggda bostäder l 30 l 18 l 54 l 11 

ska öka 

l 
3: l A n talet bostäder i kom m u n en Antalet tillbyggda bostäder 17 l 18 19 

ska öka ink! uterum 

3: l Antalet bostäder i kommunen Antalet invånare i kommunen l 9488 l 9497 l 9665 l 9483 

ska öka 

14 
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4. Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt fOrankrat näringsliv! 

4: l Underlätta får företag att följa l Antalet miljö tillsyn hos industrier 

miljöbalken 

4:2 Underlätta för företag att 

använda förnybar energi och att 

använda energi effektivare 

Antal energirådgivningsbesök till 

företag och organisationer 

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi! 

en rullande treårsperiod uppgå till 

2% av kommunens intäkter, 

skatter och generella bidrag. 

5:2 Investeringarna ska över en 

rullande femårsperiod finansieras 

med avskrivningsmedel samt 

årens resultat. 

Avvikelse från investeringsbudget 

5:3 För att undvika urholkning av l Följs endast upp 

det egna kapitalet ska soliditeten kommunövergripande. 

inte understiga 70%. 

Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare. 

42 47 40 

4 4 

6. Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda 
personalpolitiska programmet. 

6: l sjukfrånvaro ska minska. sjukfrånvaro% 153 29 180 

6:2 Andel heltidsanställda ska öka l Andel heltidsanställda% 

(/ 

38 

6 

0,44 
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Herrljunga Kommun 

Uppföljning av Intern Kontrollplan 2018 

Bygg- och miljönämnden 

PI an-oc h b tyggen h t e en 
Risk- och 

Risk i process/ rutin/system 
väsentlighets-

Ansvarför 
Kontrollmoment bedömning kontroll och Uppnått resultat 

rapportering 

Ej rättssäkra myndighetsbeslut Uppföljning av överklagade beslut 3 Förvaltningschef Inga överklagande 

Ej rimlig handläggningstid Uppföljning av handläggningstid ur 2 Förvaltningschef 132 ärenden, 10% kollade, rimlig 
Ed p handläggningstid. 

Felaktig diarieföring Stickprov 2 ärenden/månad ur Edp 4 Förvaltningschef Inga felaktigheter. 
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MT .. h t IIJOen e en 
Risk- och 

väsentlighets-
Ansvar för 

Risk i process/ rutin/system Kontrollmoment bedömning kontroll och Uppnått resultat 
rapportering 

Hot och våld vid myndighetsutövning Uppföljning av hot- och 8 Förvaltningschef Jnga hot- och våldssituationer 
våldssituationer registrerade under 20 18 

Ej rättssäkra myndighetsbeslut Uppföljning av överklagade beslut 4 Förvaltningschef Ett ärende överklagat Länsstyrelsen 
biföll kommunen . 

Ej miljötillsyn i skälig omfattning Antal miljöinspektioner 2 Förvaltningschef 87% av planerade inspektioner 
genomfördes, orsaken är får re 
inkommande ärenden än 
prognosticerat. 

Räddningstjänsten 
Risk- och 

Risk i process/ rutin/system 
väsentlighets-

Ansvarför 
Kontrollmoment bedömning kontroll och Uppnått resultat 

rapportering 

Försämrad insatsfö rmåga Utbildnings- och övningsplan 6 Räddningschef 95,3% närvaro. Närvaron har 
genomförs och följ upp minskat i Annelund (test av 

nytt schema på övningar) . 
För lång insatst id Insatstid 4 Räddningschef l av 48 LSO uppdrag. 
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Kommun Myndighet DOKUMENTHANTERINGSPLAN 
Herrljunga Bygg- och miljönämnden 
Förvaltningsenhet Arkivredogörare Fastställelse 
Räddningstjänst Stf. Räddningschef BMN 2017-06-07, § 009/2017 
Benämning, beskrivning Förvaringsplats Arkivläggning sekret Gallring An m 

ess - , 
OVERGRIPANDE 
Arende till BMN B (bygg enhetens när B§ nr Bevaras Från och med 

arkiv) 2019-01-01 
Handlings~rogram , Riktlinjer E-arkiv*, samt ~ärm RC §nr Bevaras 
Verksamhetsplaner, årsuppföljning E-arkiv *, samt pärm RC § nr Bevaras 
Avtal E-arkiv*, samt pärm RC § nr 5 år Eller efter de löpt 

ut 
Delegationsbeslut E-arkiv * §nr Bevaras 
In- och utgående handlingar av betydelse E-arkiv* §nr Bevaras 
Personal 
Personalakter Bevaras hos 

Iönekontor 
Tjänstgöringsintyg (Arbets EKG test) Plåtskåp, egen mapp i Vid inakt. Aterkommande 

när arkiv årlig test 
Ekonomi 
Kundfodringar (kopia) Pärm RC Kronologisk 10 år Bevaras i 

Raindance 
FOREBYGGANDE 
Handlingar objekt, diarieförda E-arkiv* Objekts nr. Bevaras 
Protokoll/Föreläggande tillsyn E-arkiv * §nr, samt Bevaras 

koppling till 
objekt 

Tillstånd, brandfarliga varor och explosiva varor E-arkiv * §nr, samt Vid inakt. 
koppling till 
objekt -
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Benämning, beskrivning Förvaringsplats Arkivläggning Sekret Gallring An m 
ess 

Remisser E-arkiv* §nr Bevaras 
Medgivande om egensotning E-arkiv* §nr Bevaras 
Register sotningsobjekt sotar entreprenör Bevaras 
OPERATIVT 
styrdokument E-arkiv* §nr Bevaras 
Operativ sambandstablå LC, Fordon Vid inakt. Hålls aktuell 
Insatsplaner Deadalos Objekts nr. Vid inakt Hålls aktuell 
Brandpostkartor LC, Fordon Vid inakt Hålls aktuell 
Händelserapporter efter larm Deadalos Arende nr Bevaras Kopia MSB 
Tillsyn och kontroller fordon/material Deadalos Kopplat till resp . Bevaras 

Resurs 
EFTERFOLJANDE 
Brandutredningar/brandspridningsintyg E-arkiv* §nr Bevaras 

Från 20 l 6-0 l -0 l så infördes E-arkiv på Räddningstjänsten. De dokument som innan dess diariefördes i när arkivet skall om inget annat anges 
överföras till central arkivet efter lO år. 

*: E-arkiv i Räddningstjänstens verksamhetssystem Deadalos 
LC: Ledningscentral Herrljunga stationen 
RC: Räddningschef 
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