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B l! HERRLJUNGA KOMMUN '1 IJ' BYGG- OCH MIUÖNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 3 

Justerandes sign 

2019-10-02 

BMN § 43 

Förvaltningen informerar 

Lena-Britt Björklund, förvaltningschef, informerar nämnden om " Projekt bygg
lovsprocess'' som pågår just nu. Syftet med projektet är att säkerställa 
handläggning, mallar och rutiner som ska uppfylla lagkraven. Projektet ryms inom 
befintlig budgetram för enheten. Projektet beräknas avslutas och överlämnas till 
förvaltningen i december. 

Emil Hjalmarsson, kommunarkitekt, informerar nämnden om digitalisering av 
detaljplaner. Omkring 100-120 detaljplaner finns idag i pappersform. Många utav 
planerna är gamla och svårtolkade. En konsult från Regis hjälper till att tolka och 
digitalisera de gamla bestämmelserna som följer boverkets standard. 
Digitaliseringen beräknas vara klar innan årsskiftet. 

Informationen läggs till handlingarna. 

?/ 
Utdragsbestyrkande 



Il rJ HERRLJUNGA KOMMUN 

q , BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 

BMN § 44 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 4 
2019-10-02 

Information om frånkoppling av brandlarm Gäsenegården 

Det har kommit till Räddningstjänstens kännedom att Herrljunga kommuns 
fastighetschef har beslutat att koppla bort delar av det automatiska brandlarmet i 
trygghetsboendet på Gäsenegården. Vid ett möte med fastighetschefen den 28/6 
2019 förklaras bortkopplingen med att för många falsklarm i de egna boendena är 
orsaken. Fastighetschefen menar på att det inte finns något krav på att det skall 
vara något automatiskt brandlarm i de egna boendena, vilket är helt korrekt. 

Räddningstjänsten anser dock att det är av stor vikt att upptäcka en eventuell 
brand tidigt på boendet . En brand i en kommunal byggnad där eventuellt 
människor skadas, på grund av ett stängt larm kan få stora negativa konsekvenser 
för kommunen. 

Då avstängningen beror på ekonomiska skäl, föreslår räddningstjänsten att det 
tillsvidare inte fakturerar falsklarm på trygghetsboendet (Gäsenegården). 
De bortkopplade delarna av det automatiska brandlarmet åter tas i drift omgående 
och att personal och hyresgäster informeras om detta. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 



11 l! HERRLJUNGA KOMMUN 

q , BYGG- OCH MIUÖNÄMNDEN 

BMN § 45 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-02 

Utbildning om kommunal Räddningstjänst 

Sid 5 

Christian Hallberg, räddningschef, håller i en fortsatt utbildning om den 
kommunala Räddningstjänsten. Dagens utbildning innehåller; 

• Säkerhetsansvarig och säkerhetssamordning 
• Funktionsområdet säkerhet och krisberedskap 
• Beredskapsorganisation på Räddningstjänsten 

Informationen läggs till handlingarna. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



11 l! HERRLJUNGA KOMMUN 

q , BYGG- OCH MIUÖNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-02 
Sid 6 

Justerandes sign 

1f 

BMN § 46 

Utbildning om plan- och bygglagen 

Lena-Britt Björklund, förvaltningschef, spelar upp en webbutbildning från 
Boverket om bygglovshandläggning för nämnden. Avsnittet handlar om 
nämndens tillsynsansvar i plan- och bygglagen. 

Informationen läggs till handlingarna. 

2/ 
Utdragsbestyrkande 



Il Dl HERRLJUNGA KOMMUN 

~ , BYGG- OCH MIUÖNÄMNDEN 

BMN § 47 

Internkontrollplan 2020 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-02 

DNR B 33/2019 

Den interna kontrollen består av ett flertal metoder och moment. 

Sid 7 

Förutom de regelbundna månadsuppföljningarna, delårsbokslutet och uppföljning av 
ekonomi på tjänstepersonnivå ska särskild internkontrollplan fastställas av varje 
nämnd. Internkontrollpolicy för Herrljunga kommun anger att resultatet av internkon
trollen årligen ska redovisas till bygg- och miljönämnden samt till kommunstyrelsen. 
Detta sker i samband med årsredovisning. 

Arbetet med den interna kontrollen ska vara ett ständigt pågående arbete i organisat
ionen. Avvikelser i den löpande internkontrollen ska omedelbart rapporteras till 
nämnden. Den interna kontrollen ska omfatta såväl rutinorienterade moment som 
resultatorienterade moment. 

Internkontrollplan ska fastställas i bygg- och miljönämnden senast i oktober och 
rapporteras till kommunstyrelsen senast i november, inför nytt verksamhetsår. 
Risk- och väsentlighetsbedömningen ligger till grund för genomförandet av den 
interna kontrollen. 

Besl utsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-07-31 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Internkontrollplan 2020 för bygg- och miljönämnden godkänns. 

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

Bygg- och miljönämndens förslag till kommunstyrelsen 
1. Internkontrollplan 2020 för bygg- och miljönämnden godkänns (bilaga 1, BMN 

§ 47/2019-10-02). 

Expedieras till: Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 



11 l! HERRLJUNGA KOMMUN 

~ , BYGG- OCH MIUÖNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 8 
2019-10-02 

BMN § 48 DNR B 14/2019 

Delårsrapport per 2019-08-31 för Bygg- och Miljönämnden 

Sammanfattning 
Delårsrapport för Bygg- och Miljönämnden är upprättad. Budget, inriktningsmål och 
prioriterade mål har följts upp per 2019-08-31 och prognos per 2019-12-31 (bilaga). 

Den positiva avvikelsen för perioden om 365 tkr beror främst på högre intäkter. Intäk
terna härrör till bland annat bygglovavgifter samt kapitalkostnader och lägre lönekost
nader för räddningstjänsten. Inom miljöenheten finns en positiv avvikelse avseende 
lönekostnaderna då det har varit personalförändringar. Helårsprognosen för förvalt
ningen visar ett överskott på 234 tkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-10-02 
Delårsrapport 2019-08-31 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut 

• Upprättad delårsrapport och prognos 2019-08-31 godkänns. 

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

Bygg- och miljönämndens beslut 

Expedieras till: 

;:/ 

1. Upprättad delårsrapport och prognos 2019-08-31 godkänns (bilaga 1, 
BMN § 48/2019-10-02). 

Kommunstyre lsen 

Utdragsbestyrkande 



fl l! HERRLJUNGA KOMMUN 

~ , BYGG- OCH MIUÖNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 9 
2019-10-02 

BMN § 49 DNRB 8/2019 

Budget och verksamhetsplan 2020 för Bygg- och Miljönämnden 

Sammanfattning 
Kommunbidraget som skall fördelas för 2020 är 14 219 tkr. Förslag på fördelning en
ligt följande: 

• Bygg-och miljönämnden 701 tkr 
• Miljöenheten 1 04 7 tkr 
• Plan- och byggenheten 1 51 7 
• Räddningstjänsten 10 954 

Från och med budgetåret 2020 kommer administratörstjänsten kostnader att omförde
las till bygg- och miljönämnden vilket innebär att 488 tkr omfördelas mellan nämnd 
och enheterna. Från miljöenheten går 244 tkr och 122 tkr vardera från Plan-och bygg 
och räddningstjänst. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-09-22 
Budget och verksamhetsplan 2020 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut 

• Budget och verksamhetsplan 2020 för bygg- och miljönämnden godkänns. 

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

Bygg- och miljönämndens förslag till kommunfullmäktige 
1. Budget och verksamhetsplan 2020 för bygg- och miljönämnden 

godkänns (bilaga 1, BMN § 4912019-10-02). 

Expedieras till: Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 



Il Dl HERRLJUNGA KOMMUN 

~ , BYGG- OCH MIUÖNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 10 
2019-10-02 

BMN § 50 DNR B 8/2019 

Konsekvens beslut budgetram 2020 för bygg- och miljönämnden 

Sammanfattning 
Enligt den tilldelade budgeten för år 2020 enligt kommunfullmäktiges beslut § 110 
2019-06-18 så får bygg- och miljönämnden +40 tkr i ökad tilldelning vilken inte 
kommer att kompensera våra lönekostnader. Konsekvensen av detta blir att förvalt
ningen inte kan ha möjlighet att hinna med de utvecklings projekt som enheterna står 
inför genom att vi behöver i princip minska personalen. 

Bedömningen är att det kommer att få konsekvenser längre fram i tiden då förvalt
ningen inte hängt med i utvecklingen. Idag kräver arbetet att förvaltningen är delaktig 
i den digitala utvecklingen för att utföra vårt uppdrag. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-09-17 
Kommunfullmäktige§ 110/2019-06-18. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut 

• Konsekvensen av minskat kommunbidrag hanteras inom bygg- och miljöför
valtningens befintliga budget 2020 godkänns. 

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

Bygg- och miljönämndens beslut 
1. Konsekvensen av minskat kommunbidrag godkänns att hanteras inom bygg

och miljöförvaltningens befintliga budget 2020. 

Expedieras till: Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 



Il Dl HERRLJUNGA KOMMUN 

q , BYGG- OCH MIUÖNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-02 
Sid 11 

Justerandes sign 

BMN § 51 DNR B 73/2018 

Antagande av detaljplan, Herrljunga 6:3 del av Hagen 

Sammanfattning 
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten till ny bebyggelse av demensboende på 
del av fastigheten Herrljunga 6:3 och del av Hagen 15. Genom projektet förväntas ca 
40 lägenheter tillskapas, med inriktning mot demensvård. 

I områdets östra del, på del av fastigheten Herrljunga 6:3, möjliggörs bostäder och för
skola. Planområdet är centralt beläget i östra delen av Herrljunga tätort. 

Genom föreslagen markanvändning tas befintlig infrastruktur väl tillvara. Samtidigt 
gör man det möjligt att bygga fler bostäder i Herrljunga kommun och uppfyller på det 
viset utvecklingsplanens mål att öka antalet invånare. Planen har stöd i översiktspla
nen och kan antas vara av begränsad betydelse. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-09-19 
Planbeskrivning 
Granskningsutlåtande 
Plankarta 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut 

• Bygg- och miljönämnden antar detaljplan för Herrljunga 6:3 del av Hagen en
ligt plan- och bygglagen 5:27 

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

Bygg- och miljönämndens beslut 
1. Detaljplan för Herrljunga 6:3 del av Hagen antas enligt plan- och bygglagen 

5:27. 

För kännedom till Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 



11 l! HERRLJUNGA KOMMUN 

~, BYGG- OCH MIUÖNÄMNDEN 

BMN § 52 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 12 
2019-10-02 

DNR B 104/2016 

Antagande av detaljplan för Horsby etapp 2, Horsby 2:60 m.fl. 

Sammanfattning 
Planens syfte är att medge byggnation av bostäder dels som markbostäder i form av 
villor, radhus och kedjehus, dels som tvåvånings flerbostadshus samt möjliggöra för
skola. Genom planförslaget skapas förutsättningar för nya bostäder i Herrljunga tätort 
och förslaget är i linje med övergripande kommunala dokument. Planförslaget bidrar 
till både ökad service och ett variationsrikt utbud av boendeformer i Herrljunga kom
mun. 

Området kan rymma ca 50-70 bostäder, beroende av val av upplåtelseform. Området 
medger friliggande villor, parhus, radhus och flerbostadshus samt förskola. 
Planområdet är beläget strax utanför Herrljunga tätort med närhet till såväl service och 
kollektivtrafik som grönområde och rekreation. Planområdet bedöms lämpligt för 
bebyggelse i två våningar. Detaljplanen säkerställer även bevarande av fornlämningar 
som finns på platsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-09-19 
Planbeskrivning 
Granskningsutlåtande 
Plankarta 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut 

• Bygg- och miljönämnden antar detaljplan för Horsby etapp 2, Horsby 2:60 m.fl. 
enligt plan- och bygglagen 5:27. 

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

Bygg- och miljönämndens beslut 
1. Detaljplan för Horsby etapp 2, Horsby 2:60 m.fl. antas enligt plan- och bygg

lagen 5:27. 

För kännedom till Kommunstyrelsen 

f / 
Utdragsbestyrkande 



Il Dl HERRLJUNGA KOMMUN 

~ , BYGG- OCH MIUÖNÄMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 13 
2019-10-02 

BMN § 53 DNR B 103/2019 

Åsen 2:5- Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

Sammanfattning 
Ansökan gäller förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastighet belägen 
utanför planlagt område. Del av Åsen 2:5 skall avstyckas för byggnation och ny fas
tighet skall bildas. 

Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. 4-5 §§ PBL och 8 kap. 9 § 
PBL. Besök på plats har gjorts. 

Miljökontoret anger att möjligheter att lösa vatten- och avloppsfrågan föreligger. 
Positivt förhandsbesked tillstyrks. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-09-11 
Ansökan från sökande daterad 2019-08-15 
Bilagor till ansökan om förhandsbesked 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut 

• Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen meddelas att bygg
lov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas med tillhörande villkor och 
upplysningar med stöd av 9 kap. 30 §plan- och bygglagen. 

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

Bygg- och miljönämndens beslut 
1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen meddelas att bygg

lov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas med tillhörande villkor och 
upplysningar med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 

Villkor 
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak utformning. 

Upplysningar 
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 §plan- och 
bygglagen. Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år 
efter det att beslut om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap. 39 §plan- och 
bygglagen. Åtgärden kräver tillstånd av eller anmälan till miljöenheten och deras an
visningar och krav angående lösning av vatten- och avloppsfrågan skall följas. Vid 
bygglovsansökan skall situationsplan, grundad på enkel nybyggnadskarta med höjder 
inlämnas. 

Utdragsbestyrkande 



11 l!I HERRLJUNGA KOMMUN 

~, BYGG- OCH MIUÖNÄMNDEN 

BMN § 54 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 14 
2019-10-02 

DNR B 108/2019 

Götestorp 2:1- Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

Sammanfattning 
Ansökan gäller förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastighet belägen 
utanför planlagt område. Del av Götestorp 2: 1 skall avstyckas för byggnation och ny 
fastighet skall bildas. 

Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. 4-5 §§ PBL och 8 kap. 9 § 
PBL. Besök på plats har gjorts. 

Miljökontoret anger att möjligheter att lösa vatten- och avloppsfrågan föreligger. 
Positivt förhandsbesked tillstyrks. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-09-11 
Ansökan från sökande daterad 2019-08-27 
Bilaga situationskarta 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut 

• Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen meddelas att bygg
lov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas med tillhörande villkor och 
upplysningar med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 

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

Bygg- och miljönämndens beslut 
1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen meddelas att bygg

lov för den föreslagna nybyggnaden kan påräknas med tillhörande villkor och 
upplysningar med stöd av 9 kap. 30 §plan- och bygglagen. 

Villkor 
Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak utformning. 

Upplysningar 
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 §plan- och 
bygglagen. Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år 
efter det att beslut om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap. 39 §plan- och 
bygglagen. Åtgärden kräver tillstånd av eller anmälan till miljöenheten och deras an
visningar och krav angående lösning av vatten- och avloppsfrågan skall följas. Vid 
bygglovsansökan skall situationsplan, grundad på enkel nybyggnadskarta med höjder 
inlämnas. 

Utdragsbestyrkande 



• rJ HERRLJUNGA KOMMUN 

q , BYGG- OCH MIUÖNÄMNDEN 

BMN § 55 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-10-02 

DNR B 116/2019 

Förlängning av Handlingsprogram för skydd mot olyckor 

Sammanfattning 

Sid 15 

I den nationella utredningen "en effektivare räddningstjänst" (SOU 2018:54) 
som överlämnades till regeringskansliet i juni 2018, så föreslår utredaren en hel 
del förändring kring utseende och krav på de kommunala handlingsprogrammen 
enligt lag om skydd mot olyckor. Utredaren gav också ett förslag på att en lag 
förändring tidigast skulle kunna ske till årsskiftet 2019/2020, och att 
kommunerna hade ett omställningsår under 2021 . Då Herrljunga kommuns 
nuvarande handlingsprogram upphör 1 januari 2020 så ansåg räddningstjänsten 
att det inte var ide att starta upp arbetet med ett nytt handlingsprogram våren 
2019 då riktlinjer om förändringar skulle kunna komma redan hösten 2019. 

Regeringen har nu avvaktat den skogsbrandsutredning som kom till efter 
bränderna sommaren 2018, detta har gjort att tidsplanen flyttats fram gällande 
eventuella förändringar i lagen. MSB har i sin tidsplan meddelat att stöd för nya 
handlingsprogram (om det blir en lag förändring) först kommer att ske 2021. 

Räddningstjänstens förslag är att låta nuvarande handlingsprogram gälla även för 
2020 och att påbörja arbetet med ett nytt handlingsprogram under våren 2020. 
Då har räddningschefen presenterat sin interna utredning gällande inriktning för 
verksamheten. 

Nuvarande handlingsprogram är fortsatt funktionellt och fungerar med dess 
målsättningar ytterligare ett år. 

Bes I utsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-09-28 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut 

• Kommunfullmäktige föreslås förlänga tiden på nuvarande handlingsprogram 
enligt skydd mot olyckor att gälla även för 2020. 

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

Bygg- och miljönämndens beslut 
1. Kommunfullmäktige föreslås förlänga tiden på nuvarande handlingsprogram 

enligt skydd mot olyckor att gälla även för 2020 (bilaga 1, BMN § 55/2019-
10-02). 

Expedieras till : Kommunfullmäktige 

PI Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 16 
2019-10-02 

BMN § 56 

Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 
2019-08-14 - 2019-09-19 

Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet: 

Nr Delegeringsbeslut 

2 

2 

Miljöenheten 
Anmälan av delegationsbeslut 
under perioden 2019-08-14- 2019-09-19 

Plan- och byggenheten 
Anmälan av delegationsbeslut 
under perioden 2019-08-14- 2019-09-19 

Räddningstjänsten 
Anmälan av delegationsbeslut 
under perioden 2019-08-14- 2019-09-19 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Redovisning av delegationsbeslut godkänns. 

?I 
Utdragsbestyrkande 

DNR 

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

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

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



Bilaga 1, BMN § 47 /2019-10-02 
Herrljunga kommun 

Bygg- och miljönämnden 

lnternkontrollplan 2020 

Den interna kontrollen består av ett flertal metoder och moment. 

Förutom de regelbundna månadsuppföljningarna, delårsbokslutet och uppföljning av ekonomi på tjänstepersonnivå ska särskild internkontrollplan 
fastställas av varje nämnd. 

Intern kontrollpolicy för Herrljunga kommun anger att resultatet av internkontrollen årligen ska redovisas till Bygg- och miljönämnden samt till 
Kommunstyrelsen. Detta sker i samband med årsredovisning. 

Arbetet med den interna kontrollen ska vara ett ständigt pågående arbete i organisationen. Avvikelser i den löpande internkontrollen ska 
omedelbart rapporteras till nämnden. 

Den interna kontrollen ska omfatta såväl rutinorienterade moment som resultatorienterade moment. 

Intern kontrollplan ska fastställas i bygg- och miljönämnden senast i oktober och rapporteras till kommunstyrelsen senast i november, inför nytt 
verksamhetsår. 

Risk- och väsentlighetsbedömningen ligger till grund för genomförandet av den interna kontrollen. 

1'f ?/ 1 



Bilaga 1, BMN § 47/2019-10-02 
Herrljunga kommun 

Bygg- och miljönämnden 

lnternkontrollplan 2020 

I Bygg- och miljönämnden I 

Risk i process/rutin/system 
Rutinorienterade moment 

Ej rättssäkra myndighetsbeslut 

Felaktig diarieföring 

Risk i process/rutin/system 
Resultatorienterade moment 

Ej rimlig handläggningstid 

Se skala för risk och väsentlighetsbedömning 
Se skala för risk och väsentlighetsbedömning 

'it J? t 

. '""'"" 
Kontrollmoment 

Uppföljning av överklagade 
beslut 

Stickprov 2 ärenden/månad 

ur Edp 

Kontrollmoment 

Uppföljning av 

handläggningstid ur Edp 

Risk- och väsentlighets- Ansvar för kontroll och 
bedömning1 

rapportering RxV=RV Politiker/Tjänsteman 

4 (2*2} Fö rva ltn i ngschef 

4(2*2} Förvaltningschef 

Risk- och väsentlighets- Ansvar för kontroll och bedömning2 
rapportering 

RxV=RV Politiker/Tjänsteman 

2 {1 *2) Förvaltningschef 

2 
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Herrljunga kommun 

Bygg- och miljönämnden 

lnternkontrollplan 2020 

Miljöenheten 
Risk- och väsentlighets- Ansvar för kontroll och Risk i process/rutin/system 

Kontrollmoment bedömning3 
rapportering Rutinorienterade moment RxV=RV Politiker/Tjänsteman 

Hot och våld vid myndighetsutövning Uppföljning av hot- och 8 (2*4) Förvaltningschef 
våldssituationer 

Ej rättssäkra myndighetsbeslut Uppföljning av överklagade 4(2*2) Förvaltningschef 
beslut 

Risk- och väsentlighets-
Ansvar för kontroll och Risk i process/rutin/system Kontrollmoment bedömning4 

rapportering Resultatorienterade moment RxV=RV Politi kar/Tjänsteman 

Ej miljötillsyn i skälig omfattning Antal miljöinspektioner 2 (1*2) Fö rva ltn i ngsc hef 

Se skala för risk och väsentlighetsbedömning 

/f1f FJ 3 



Herrljunga kommun 

Bygg- och miljönämnden 

lnternkontrollplan 2020 

Risk i process/rutin/system 
Rutinorienterade moment 

Försämrad insatsförmåga 

Risk i process/rutin/system 
Resultatorienterade moment 

För lång insatstid 

Se skala för risk och väsentlighetsbedömning 
Se skala för risk och väsentlighetsbedömning 

47 ft 
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Räddningstjänsten 
Risk- och väsentlighets- Ansvar för kontroll och 

Kontrollmoment bedömning5 
rapportering RxV=RV Politiker/Tjänsteman 

Utbildnings- och övningsplan 6 (2*3) Räddningschef 
genomförs och följs upp 

Risk- och väsentlighets-
Ansvar för kontroll och 

Kontrollmoment bedömning6 
rapportering RxV=RV Politiker/Tjänsteman 

Insatstid 4 (2*2) Räddningschef 

4 



Bilaga 1, BMN § 47 /2019-10-02 
Herrljunga kommun 

Bygg- och miljönämnden 

lnternkontrollplan 2020 

Risk= R-värde 
Sannolikhetsnivåer för fel: 

Osannolik; 
Mindre sannolik: 
Möjlig; 
Sannolik; 
Mycket sannolik; 

Väsentlighet= V-värde 

Risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå. 
Risken är mycket liten att fel ska uppstå. 
Det finns risk för att fel ska uppstå. 
Det är mycket troligt att fel kan uppstå. 
Det är mycket troligt att fel ska uppstå. 

Påverkan på verksamheten/kostnaden om fel uppstår: 

Försumbar; 
Lindrig; 
Kännbar; 
Allvarlig; 
Mycket allvarlig; 

Är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen. 
Uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen. 
Uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen. 
Är så stor så att fel helt enkelt inte bör inträffa. 
Är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa. 

Risk och Väsentlighetsbedömning (RxV=RV) 

Multiplicera R-värde med V-värde= Risk- och Väsentlighetsvärde 

1t 7! 

Värde: (0) 
Värde: (1) 
Värde: (2) 
Värde: (3) 
Värde: (4) 

Värde: (0) 
Värde: (1) 
Värde: (2) 
Värde: (3) 
Värde: (4) 
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Bilaga 1, BMN § 48/2019-10-02 

Inledning/Sammanfattning 
Delårsbokslut för Bygg- och Miljönämnden är upprättat. Budget, inriktningsmål och prioriterade 

mål har följts upp per 2019-08-31 och prognos per 2019-12-31 . 

Den positiva avvikelsen för perioden om 365 tkr beror främst på högre intäkter. Intäkterna härrör till 

bland annat bygglovavgifter samt kapitalkostnader och lägre lönekostnader. Inom miljöenheten finns en 
positiv avvikelse avseende lönekostnaderna då det har varit personalförändringar. Helårsprognosen för 

förvaltningen visar ett överskott på 234 tkr. 

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

uppnås. Glädjande nog är det mest gult och grönt eftersom alla enheter fullgör sitt uppdrag. 

Bygg- och miljö arbetar för att nå upp till målen vad gäller att öka antalet attraktiva bostadsområden 

genom att detaljplaner finns klara för byggnation för att stimulera till fler bygglovsansökningar. Målen 

gällande enskilda avlopp och förorenade områden kommer att prioriteras resten av året. 
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Ansvar och uppdrag 
Bygg- och miljönämndens uppdrag omfattar myndighetsutövning enligt miljöbalken, 
livsmedelslagen, plan- och bygglagen samt räddningstjänst enligt lagen om 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 GIS. 

Organisationsskiss 

3 
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Miljöenheten 

Nämnden har i uppdrag att övervaka efterlevnaden av framför allt miljöbalken och 
livsmedelslagen och dess föreskrifter. Detta ansvar omfattar delområdena miljöskydd, 
hälsoskydd, renhållning, livsmedel och naturvård. Förutom tillsynsansvaret har nämnden också 

informationsansvar inom sitt arbetsområde gentemot företag och allmänhet. 

Miljöskydd 

Tillsyn av efterlevnad av miljöbalken och dess föreskrifter sker inom t ex lantbruk, 

industriföretag, bensinstationer, avloppsreningsverk, kylanläggningar, små avlopp m fl. Inom 

miljöskyddsområdet ligger också tillsynsansvar för förorenade områden med pågående 

verksamhet och tillsyn vid sanering i samband med miljöolyckor. Nämnden handlägger också 
anmälningar och ansökningar av de verksamheter som har anmälnings- eller tillståndsplikt och 
handlägger eventuella klagomål riktade mot företag och privatpersoner inom detta område. 

Hälsoskydd 

Tillsyn av efterlevnad av miljöbalken och dess förordning sker inom t ex skolor, förskolor, 
daghem, simhallar, verksamheter med risk för blodsmitta, solarier, hyresbostäder m fl. Nämnden 

handlägger också ansökningar av de verksamheter som har anmälningsplikt samt handlägger 
eventuella klagomål riktade mot verksamheter inom detta område. 

Renhållning 

Nämnden handlägger anmälningar och ansökningar utifrån renhållningsföreskriftema. Det gäller 

främst dispenser från tömning och hämtning eller anmälan om kompostering. 

Livsmedel 

Kontroll av efterlevnad av livsmedelslagen sker inom restauranger, skolkök, dagligvaruhandeln 

m fl. Nämnden handlägger också registreringar av livsmedelsverksamheter och utreder 
eventuella klagomål riktade mot verksamheter inom detta område. 

Naturvård 

Enheten tar prover på badvattenkvaliten i två badsjöar och övervakar flera miljömässiga 

parametrar i flera sjöar. Avverkningsanmälningar granskas och besvaras vid behov. 

Informationsansvaret 

Information till företag och allmänhet. Det kant ex handla om vägledning i ärenden eller 
information om hur ansökningar eller anmälningar går till. Nämnden får aldrig arbeta 

konsultativt och ta fram lösningar på problem eller göra undersökningar som nämnden sedan 

själva ska godkänna eller granska. 
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Plan- och byggenheten 

Nämndens uppdrag är bland annat att sörja för kommunens detaljplanering. Bygg- och 

miljönämnden är även beslutande myndighet i frågor, som regleras i plan- och 

bygglagstiftningen. 

Plan verksamhet 

Bygg- och miljöförvaltningen verkställer framtagandet av detaljplaner även övergripande t.ex. 

översiktsplaner. Handläggning av detaljplaner är reglerad i lag. Omfattningen är beroende av 

byggandet och beslut av kommunstyrelsen. En del detaljplaner betalas av externa brukare. När 

det gäller detaljplaner för exploateringsprojekt svarar kommunstyrelsen direkt för externa 

kostnader. Plankommitte och samhällsutvecklingsgrupp för kommunövergripande frågor ingår i 

planeringsarbetet. 

Bygglov och Bygganmälan 

Denna verksamhet är reglerad i lag. Omfattningen styrs av byggandet och kan variera mellan 

olika år. 

Tillsyn 

Förutom byggande omfattar nämndens tillsynsansvar obligatorisk ventilationskontroll, 

skyddsrum och hissar samt tillämpningen av bestämmelserna om strandskydd. 

MBK-verksamhet 

Inom nämndens ansvar ligger ajourföring av primärkartan samt av byggnads- och adressregister 

enligt avtal med Lantmäterimyndigheten. Dessa register är en del av en för hela riket gemensam 

databas. Lantmäteriet delger kommunen alla fastighets regleringar för att kunna ajourföra 

tillhörande byggnader på rätt fastighet. 

Rådgivning och Service 

Plan- och bygghandläggare tillhandahåller rådgivning i frågor som gäller detaljplaner, 

lokalisering, utformning, färgsättning, arkitektur, planlösning, byggnadsteknik och 

byggnads juridik. 

Rådgivningen är en viktig verksamhet med syfte att förebygga dåliga lösningar, fel , konflikter 

och tvister, som i förlängningen ger onödiga kostnader för både kommunen och den enskilde. 

GIS 

Ansvaret för underhåll och utveckling av system som ger tillgänglighet till databaser och 

information med geografisk anknytning ligger på nämnden. 

Energirådgivning 

Uppehålls med projektpengar från Energimyndigheten under 2018. 
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Räddningstjänsten 

Nämnden ansvarar för räddningsinsatser vid olyckshändelse och verkar för att hindra 
överhängande fara för olyckshändelse samt för att hindra och begränsa skador på människor, 

egendom eller miljö enligt lagen om olyckor. Man ansvarar även för frågor om tillstånd till 

hantering av brandfarliga varor som hanteras i kommunen. Räddningschefen har även delegerats 
ansvaret för kommunens krisberedskapsarbete. Ansvaret ligger under kommunchefen och 

kommunstyrelsen. En säkerhetsamordnare har anställts. 

Den kommunala räddningstjänsten regleras av Lagen om skydd mot olyckor, Lagen om 

extraordinära händelser, Lagen om brandfarlig vara, förordningar samt av kommunfullmäktige 

fastställda handlingsplaner, dels förebyggande och dels operativt. Lagstiftningen styr hur 

samhällets räddningstjänst ska organiseras och bedrivas. 

Förutom den övergripande verksamheten, som främst syftar till administrativa arbetsuppgifter i 

egenskap av en politisk styrd kommunal verksamhet, kan Räddningstjänstens uppdrag delas i tre 

kategorier. 

Förebyggande 

En stor del av det förebyggande arbetet är myndighetsbaserat i form av tillståndsgivning och 

tillsynsarbete enligt Lag om skydd mot olyckor samt Lag om brandfarliga och explosiva varor. 
En annan del är länken mellan kommunens sotningsentreprenör, där Räddningstjänsten ger 

medgivande till egen sotning samt övrig samverkan med andra kommunala förvaltningar och 
myndigheter, främst i brandskyddsrelaterade frågor. Den viktigaste delen i det förebyggande 

arbetet är vår skyldighet att stötta den enskilde i att leva upp till dennes skyldigheter enligt 
lagen. Det sker främst genom rådgivning, riktade kampanjer och utbildning. 

Operativt 

Stor arbetsinsats där vi dygnet runt årets alla dagar upprätthåller en beredskap för invånarna i 

kommunen. En beredskap som skall finnas tillhands om något händer den enskilde i samhället. 

En annan stor del av det operativa arbetet är att hålla kvaliten och säkerheten uppe på materiel 

och fordon. Intemutbildningsverksamheten tar även mycket arbetstid. Antalet insatser varierar 
från år till år men målet är att de ska minska. Samarbete med sjukvården vid IVPA-uppdrag gör 
att vi breddar vårt uppdrag och kompetensområde. Räddningstjänsten har gränslös samverkan 

(närmaste station blir larmad) med Alingsås-Vårgårdas Räddningstjänstförbund (Alivar), Södra 

Älvsborgs Räddningstjänstförbund (Särf) och Räddningstjänsten Falköping-Tidaholm. 

Räddningstjänsten har även en teknisk beredskap för fastighetsavdelningen på tekniska 

förvaltningen. Beredskapen innebär ett ansvar för brandlarmanläggningama samt åtgärder för 

inbrottslarm. I uppdraget har Räddningstjänsten även en chefsberedskap för socialförvaltningen 

där det kan handla om att ta beslut som t.ex. inbeordra personal. 

6 



Bilaga 1, BMN § 48/2019-10-02 

Efterföljande åtgärder 

Räddningstjänsten ska följa upp de insatser som man är ute på och i skälig omfattning ta reda på 

orsakerna till olyckan, olycksförloppet samt hur insatsen har genomförts. Det är även viktigt ur 

arbetsmiljösynpunkt att personalen bearbetar traumatiska upplevelser samt att de drabbade ges 
rimligt stöd. 

Övrig verksamhet 

Räddningstjänsten tar sedan 2016 hand om larm mottagning på kommunens samtliga brand och 

inbrottslarm. Avtal finns även gällande prov av brandlarmanläggningar. Räddningstjänsten 

tillhandahåller brandskyddsutbildning för kommunanställda och näringslivet i kommunen. 

Verksamhetsbeskrivning tom 2019-08-31 

Nämnd 
Nämnden har haft regelbundna sammanträden under året som följer kommunens årsplanering av 

nämndmöten. Utbildning har skett för nämndledamötema i Plan- och bygglagen samt 
miljöbalken. Arbetet med GDPR (EU' s Dataskyddsförordning) sker löpande där vi gemensamt 

arbetar i informationssäkerhetsprojektet tillsammans med hela kommunen. 

Miljöenheten 
Vid utgången av augusti månad hade miljöenheten genomfört 64 % av alla kontroller på företag 

bortsett från miljötillsynen på industrier. Årets tillsyn av enskilda avlopp har genomförts. När 

det gäller ansökningsärenden, exempelvis avloppsansökningar, så har mer än hälften av 

förväntat antal ärenden hanterats. Det har hittills inkommit färre ansökningar om värmepumpar 

och renhållningsdispenser än förväntat. 

Tillsynen av industrier har däremot inte uppnått delårsmålet. Det beror delvis på att det varit lite 

mindre personal än planerat under sommaren på grund av föräldraledighet. 

Det har varit en del personalförändringar som innebär att bemanningen på enheten minskat från 

4,6 heltidstjänster under våren till 4,3 heltidstjänster under hösten. Av den anledningen kommer 
miljöenheten prioritera tillsynen på de industriverksamheter som betalar årlig avgift och det 

finns möjlighet att klara det. Tillsyn av övriga industrier kommer att ske i mån av tid. Inom 

övriga tillsynsområden är prognosen att målen kommer att uppfyllas till årets slut. 

Plan- och byggenheten 
Fem detaljplaner har varit ute på samråd under våren och tre stycken kan förväntas antas under 

2019 vilket gör att vi uppnår måluppfyllelsen att öka byggnationen i centrala Herrljunga genom 

möjligheter att söka bygglov. Arbetet med olika projekt och framtidsplanering sker parallellt 

med detaljplanearbetet. Digitalisering av äldre detaljplaner har börjat och upphandling med 

konsult blev klar i april. Bygglovsärendena har i allmänhet ökat och även bygglov avseende 

enbostadshus. Handläggningstiden är snitt från två veckor upp till en månad. Den reglerade 

handläggningstiden som gäller är l 0 veckor. Uppdateringar sker regelbundet av primärkartan, vi 

har tecknat ett avtal med lantmäteriet om att leverera information till dem genom ett ORK-avtal( 
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Digital register karta) där vi har ett samverkansavtal med Alingsås kommun om leveransen då 

våra resurser inte finns i kommunen. GIS funktionen utvecklas stadigt, ett arbete med nytt avtal 

som ger oss fördelar för användandet och kommuninvånarna har påbörjats. Vi delar tjänsten 
med Vårgårda kommun. Utsikten för måluppfyllelse under året ser bra ut. 

Energir§dgivare 
Arbetet fortgår som tidigare d.v.s. att Herrljunga kommun söker bidraget från 

Energimyndigheten och har underliggande avtal med sex andra kommuner i Västra Götaland. 

Det innebär att vi kan ha kvar energirådgivning på 20% i kommunen utan försämrad 

tillgänglighet och har kunnat hålla en fortsatt god service till företag och enskilda hushåll. 

Räddningstjänsten 
Nyanställning och introduktion av en ny Stf. Räddningschef och en arbetsskada har inneburit extra 
beredskap för övriga jourhavande befäl under våren. Larmstatistiken följer tidigare normala år. Några 
större omfattande bränder i byggnader och skog har skett. Fler tillsynsbesök gällande förebyggande 
åtgärder har utförts, ökningen beror främst på att det inte hunnits med tidigare år. Förfrågningar på 
extern utbildningar har minskat, vilket innebär mindre intäkter. 

Framtid 

Nämnden 
Utbildning i Plan- och bygglagen, miljöbalken och Lagen om skydd mot olyckor kommer att 

fortsätta för nämndledamöterna under resten av året för att ge de nya ledamöterna en bra 

kunskaps grund. 

Miljöenheten 
Under våren 2019 skrev miljöenheten avtal med konsulter för arbete med förorenade områden 

som gäller tom 2021-12-31. Det kommer att starta upp under hösten och kostnaden under 2019 

kommer att täckas av lägre personalkostnader under hösten. Efter 2021 förväntas intäkterna på 

enheten bli lägre eftersom antalet ärenden som avser nyanläggning av enskilda avlopp förväntas 

minska avsevärt. Det finns indikationer från statligt håll om att livsmedelskontrollen behöver 

organiseras så att minst tre personer jobbar heltid med livsmedelstillsyn vid varje myndighet 

innan 2022. Olika samarbetslösningar håller på att ses över. 

Plan- och byggenheten 
Arbetet med detaljplaner för fler bostäder, industriområden och aktiv planering för tillväxt i 
kommunen prioriteras. Detta kan innebära ett ökat byggande om marknaden är gynnsam 

framöver. Intäkterna kommer då att öka och även handläggningen av ärenden som i sin tur gör 

att vi får se på lösningar vad gäller administrationen på enheten. Vi kommer att göra en 

processkartläggning över hur vi skall gå vidare för att kunna digitalisera och utveckla vår 

bygglovshandläggning. Digitalisering av detaljplaner sker och digitalisering av arkiv ser vi som 

ett kommande projekt tillsammans med kommun arkivarien. 

Det geografiska informationssystemet GEOSECMA for ArcGIS utvecklas ständigt i samarbete 

mellan Vårgårda och Herrljunga kommun. GIS -systemet har en potential att vara ett bra 
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hjälpmedel för kommunens beslut och utredningar. Under våren har arbete påbörjats för att 

skriva nya avtal med leverantören för att skapa en ännu bättre tillgänglighet för bla.a 

kommuninvånarna. 

Energi- och klimatrådgivningen kommer att fortsätta med samma omfattning. Bidraget från 

Energimyndigheten sträcker sig fram till 2020-12-31. Inriktningen är solel och hållbart resande 

under 2018-2019, men rådgivning och service finns kvar för alla energifrågor. 

Räddningstjänsten 
Höstens arbete följer planeringen. Det som tillkommer är fortsatt utbildning av stf. Räddningschef. 

Behovet av rekrytering finns avseende deltidsbrandmän i Herrljunga då några slutade i våras. Avtalet 

med fastighetsenheten gällande larmmottagning och teknikberedskap har sagts upp till 1 november, 

vilket får konsekvenser för verksamheten om inget nytt avtal kommer till stånd. Utredningen av 
räddningstjänstens organisation kommer att presenteras i höst och ligga till grund för ett nytt 

handlingsprogram gällande LSO. 

Mål 

Inriktningsmål och prioriterade mål 

0 0 
1. Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva! 

Prioriterat mål Uppfyllt Prognos Kommentar 

per 2019 
190831 

1 : I Serviceföretag ska vara säkra ur 

0 0 
Prioriteras löpande vid tillsyn. Det 

hälsoskyddssynpunkt finns goda chanser att klara den 

planerade tillsynen för 2019. 

I :2 Herrljunga kommun ska ha en väl 

0 0 
Räddningstjänsten har utfört sitt 

fungerande räddningstjänst uppdrag och kunnat leverera insatser 

när det behövts 
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2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun! 

Prioriterat mål Uppfyllt Prognos Kommentar 

2:1 1 Antal bostäder inom 1 km från 

Herrljunga tågstation ska öka 

per 2019 

190831 

00 
I nya Horsbyområdet byggs flera 

enbostadshus, Privata fastighetsägare 

har utökat sina lägenhetsinnehav och 
Detaljplan Aspen 809 avseende nytt 

hyreshus finns byggklar. 

2:2 Gödande ämnen i mark och vatten 

ska inte ha någon negativ inverkan på 

människors hälsa eller den biologiska 

mångfalden 

0 
Antalet enskilda avlopp som åtgärdas 

är fortsatt högt. En större andel av 

ansökningarna inkommer under andra 

halvåret men det finns goda 

möjligheter att uppnå målet. 

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

Prioriterat mål Uppfyllt Prognos Kommentar 

3: 1 Antalet bostäder i kommunen ska 

öka 

3:2 Antalet attraktiva bostadsområden 

i kommunen ska öka 

per 2019 

190831 

0 
00 

Antalet har ökat under 2018, men 

ökningen är inte riktigt lika stor som 

målet. 

Samråd har skett för detaljplaner i 

tätorterna Herrljunga och Ljung. 

Påbörjad detaljplan vid Sämsjön. 

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

Prioriterat mål Uppfyllt Prognos Kommentar 

4: 1 Underlätta för företag att följa 

miljöbalken 

f)( ll 

per 2019 

190831 

Det finns möjlighet att klara den 

planerade tillsynen av verksamheter 

som betalar årlig avgift, men inte 

övriga. 
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4:2 Underlätta för företag att använda 

0 0 
Energirådgivning sker genom 

förnybar energi och att använda energi samordning med 6 andra kommuner 
effektivare och har utförts med god service. 

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi! 

Prioriterat mål Uppfyllt Prognos Kommentar 
per 2019 
190831 

5: 1 Det årliga resultatet ska under en 

0 0 
Bygg-och miljönämnden redovisar ett 

rullande treårsperiod uppgå till 2 % av positivt resultat. 
kommunens intäkter, skatter och 
generella bidrag. 

5:2 Investeringarna ska över en Följs endast upp kommunövergripande 
rullande femårsperiod finansieras med 
avskrivningsmedel samt årens resultat. 

5:3 För att undvika urholkning av det Följs endast upp 
egna kapitalet ska soliditeten inte kommunövergripande. 
understiga 70%. 

Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare. 

' 

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

Prioriterat mål Uppfyllt Prognos Kommentar 
per 2019 
190831 

6:1 Antalet sjukfrånvarodagar ska 

0 0 
Frånvaron är generellt låg. 

minska. 

6:3 Antalet medarbetare med önskad 

0 0 
Ingen medarbetare önskar öka sin 

sysselsättningsgrad ska öka. sysselsättningsgrad. De flesta jobbar 

redan heltid. 
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Ekonomi 

Drift 
RESUL TA TRÄKNI NG Utfall Utfall Budget Prognos Avvikelse 

2018-08- 2019-08-
(tkr) 31 31 2019 2019 helår 
1 Intäkter -4 034 -4 191 -5 993 -5 885 -108 
Summa intäkter -4034 -4191 -5 993 -5885 -108 
3 Personalkostnader 8 471 8 741 15 129 15 129 0 
4 Lokalkostnader, energi, VA 479 541 869 869 0 
5 övriga kostnader 2 528 3 571 2 973 3133 -160 
6 Kapitalkostnad 721 217 1 383 881 502 
Summa kostnader 12199 13 071 20 354 20 012 342 
Summa Nettokostnader 8165 8 880 14 361 14127 234 
Kommunbidrag 9 255 9 246 14 361 14 361 0 
Resultat 1 090 365 0 234 234 

Organisatorisk fördelning 

RESULTAT NETTO Utfall Utfall Budget Prognos Avvikelse 

(tkr) 
2018-08- 2019-08-

31 31 2019 2019 helår 
Nämnd 111 133 104 212 -108 
Miljö 1 045 589 1 341 1 341 0 
Bygg 451 1 284 1 662 1 662 0 
Räddningstjänst 6 558 6 874 11 235 10 892 342 
Summa verksamhet 8165 8 880 14 361 14127 234 

Intäkter -4 034 - 4 191 -5993 -5825 -168 
Kostnader 12 199 13 071 20354 19 952 402 
Nettokostnad 8165 8 880 14 361 14127 234 

Fördelning på verksamhet 

RESULTAT NETTO Utfall Utfall Budget Prognos Avvikelse 

(tkr) 
2018-08- 2019-08-

31 31 2019 2019 helår 
Nämnd- och styrelseverksamhet 111 133 104 212 -108 
Konsument- och energirådgivning 0 0 0 0 0 
Plan och Bygg 451 1 284 1 662 1 662 0 
Miljö- och hälsoskydd 1 045 589 1 341 1 341 0 
Räddningstjänst 6 558 6 874 11 235 10 892 342 
Summa verksamhet 8165 8 880 14 361 14127 234 
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Kommentar till utfall och prognos drift 

Nämnden 

Nämnden redovisar ett utfall om 133 tkr vilket ger en negativ avvikelse om 45 tkr. Avvikelsen härrör till 

övervägande del till den ramsänkning för 2019 som kommunfullmäktige beslutade om i maj. Nämndens 

prognos avviker därför också negativt mot budget med 108 tkr som motsvarar den totala ramsänkning 

som kommunfullmäktige beslutade om för 2019. 

Miljöenheten 

Miljöenheten redovisar ett utfall om 589 tkr, vilket ger en positiv avvikelse om 242 tkr. Överskottet beror 

bland annat på att årsavgifter faktureras tidigt under året och lägre personalkostnader på grund av 

personalförändringar. Under senare del av året kommer en konsult anlitas för utredning kring förorenade 
områden och medför att prognosen för miljöenheten ändå kommer vara i nivå med budget. 

Bygg enheten 

Byggenheten redovisar ett utfall om 1 284 tkr, vilket ger en negativ avvikelse för perioden om 219 tkr. 

Enheten redovisar överskott mot budget för bygglovsavgifter och lönekostnader men underskott för 

konsultkostnader. De höga konsultkostnaderna beror påbörjade arbeten med nya detaljplaner på uppdrag 

av kommunstyrelsen. Konsultkostnaderna kommer att regleras mellan byggenheten och 

kommunstyrelsen senare under året. Prognos i nivå med budget. 

Räddningstjänsten 

Räddningstjänsten redovisar ett utfall om 6 874 tkr, en positiv avvikelse under perioden med 389 tkr. 

Den positiva avvikelsen under perioden härrör till lägre personalkostnader och lägre kostnader för 

kapitaltjänst (avskrivningar och internränta för tidigare genomförda investeringar) än budgeterat. 

Räddningstjänsten redovisar också lägre intäkter än budgeterat för perioden. Prognosen för 
räddningstjänsten är ett totalt överskott om 342 tkr varav kapitaltjänst +502 tkr, ökade kostnader för 

reparation av slangtvätt -70 tkr, ökade kostnader för utbildning av personal -30 tkr samt minskade 

intäkter från utbildningsinsatser -60 tkr. 

Personal 

Medarbetarskap 
Antal årsarbetare 12,85 st 

Arbetad tid 190630: 14 836 tim. 

Arbetsmiljö och hälsa 
Sjukfrånvaro, varav långtid: Finns ingen 

Frisknärvaro 
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Investeringar 

Kommentar till utfall och prognos investeringar 
Av investeringsmedlen är per den 31/8-2019 utfallet 1 056 tkr. Vilket innebär en positiv avvikelse under 

perioden med 224 tkr. Prognos enligt budget. 

Investeringsprojekt 

Inventarier BMN 70 80 0 80 80 0 

Räddningsmateriel 0 200 0 200 200 0 

Vatten/skumtank 986 1 000 0 1 000 1 000 0 

S:a investeringar egna 1 056 1 280 0 1 280 1 280 0 
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Bilaga målindikatorer 
1. Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva! 

Prioriterat mål Målindikator Boksl Boksl Mål Utfall 
2017 2018 2019 2019-

08-31 

1 :1 Företag ska vara säkra ur Antal livsmedelsinspektioner 72 49 66 33 

hälsoskyddssynpunkt 

1 :2 Företag ska vara säkra ur Antal inspektioner på hygien- 23 32 16 16 

hälsoskyddssynpunkt lokaler 

1 :2 Herrljunga ska ha en väl Insatstid till den mest avlägsna 30 30 30 30 

fungerande räddningstj änst bostaden 

1 :2 Herrljunga ska ha en väl Antal som genomgått 920 566 800 260 

fungerande räddningstjänst brandskyddsutbildning 

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun! 

Prioriterat mål Målindikator Boksl Boksl Mål Utfall 
2017 2018 2019 2019-

08-31 

2:1 Antal bostäder inom 1 km Antalet nya bostäder inom 1 km 14 9 30 12 

från Herrljunga tågstation ska från Herrljunga tågstation 

öka 

2 :2Gödande ämnen i mark och Antalet nya ansökningar för 142 108 150 75 

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! 

Prioriterat mål Målindikator Boksl Boksl Mål Utfall 

2017 2018 2019 2019-
08-31 

3: I Antalet bostäder i Antalet nybyggda bostäder 18 11 54 12 

kommunen ska öka 

3:1 Antalet bostäder i kommunen Antalet tillbyggda bostäder 17 19 18 10 

ska öka 
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inkl uterum 

3:1 Antalet bostäder i kommunen Antalet invånare i kommunen 9501 9483 9598 * 
ska öka 

*Finns ingen aktuell siffra för 190831. 

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

Prioriterat mål Målindikator Boksl Boks I Mål Utfall 
2017 2018 2018 2018-

08-31 

4: 11 Underlätta för företag att Antalet miljötillsyner hos 47 38 40 8 
följa miljöbalken industrier 

4:2Underlätta för företag att Antal besök till företag och org. 4 6 4 2 
använda förnybar energi och att 

använda energi effektivare 

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi! 

Prioriterat mål Målindikator Boks I Boks I Mål Utfall 
2017 2018 2019 2019-

08-31 

5:1 Det årliga resultatet ska Avvikelse från driftbudget. 
under en rullande treårsperiod 
uppgå till 2% av kommunens 
intäkter, skatter och generella 

bidrag. 

5:2 Investeringarna ska över en Avvikelse från 
rullande femårsperiod finansieras investeringsbudget. 
med avskrivningsmedel samt 
årens resultat. 

5:3 För att undvika urholkning av Följs endast upp 

det egna kapitalet ska soliditeten kommunövergripande. 
inte understiga 70%. 

Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare. 
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6. Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda 
personalolitiska programmet. 

Prioriterat mål Målindikator Boksl Boksl Mål 
2017 2018 2019 

6: 1 Sjukfrånvaron skall minska Sjukfrånvaro dagar 153 0,44 1,5 

6:3 Andel heltidsanställda ska öka Andel heltidsanställda ska öka - - -

Utfall 
2019-
08-31 

1,7 

-
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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, 
GIS (Geografiskt informationssystem)och energirådgivning. 

Organisationsskiss 

Plan- och byggenheten 
Kommunarkitekt 

Bygglovingenjör/Karttekniker 

Bygg- och miljöförvaltning 

Bygg- och miljöchef 

Miljöenheten 
Miljöchef/inspektör 50% 

3 Miljöinspektörer 

Räddningschef 
Chef o beredskap 

Räddningstjänsten 
Stf Räddningschef 
2 Brandmästare 

Brandmästare dagtid 80 % 
Säkerhetssamordnare./Krisbredskap. 80 % 

8 Deltidsanställda styrkeledare 
24 Deltidsbrandmän 

+ 
Deltidsbrandmän i pool 
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Verksamhetsbeskrivning 
Miljöenheten 

Nämnden har i uppdrag att övervaka efterlevnaden av framför allt miljöbalken och 

livsmedelslagen och dess föreskrifter. Detta ansvar omfattar delområdena miljöskydd, 

hälsoskydd, renhållning, livsmedel och naturvård. Förutom tillsynsansvaret har nämnden också 

informationsansvar inom sitt arbetsområde gentemot företag och allmänhet. 

Miljöskydd 

Tillsyn av efterlevnad av miljöbalken och dess föreskrifter sker inom tex lantbruk, 

industriföretag, bensinstationer, avloppsreningsverk, kylanläggningar, små avlopp m fl. Inom 

miijöskyddsområdet ligger också tillsynsansvar för förorenade områden med pågående 

verksamhet och tillsyn vid sanering i samband med miljöolyckor. Nämnden handlägger också 

anmälningar och ansökningar av de verksamheter som har anmälnings- eller tillståndsplikt och 

handlägger eventuella klagomål riktade mot företag och privatpersoner inom detta område. 

Hälsoskydd 

Tillsyn av efterlevnad av miljöbalken och dess förordning sker inom t ex skolor, förskolor, 

daghem, simhallar, verksamheter med risk för blodsmitta, solarier, hyres bostäder m fl. Nämnden 

handlägger också ansökningar av de verksamheter som har anmälningsplikt samt handlägger 

eventuella klagomål riktade mot verksamheter inom detta område. 

Renhållning 

Nämnden handlägger anmälningar och ansökningar utifrån renhållningsföreskriftema. Det gäller 

främst dispenser från tömning och hämtning eller anmälan om kompostering. 

Livsmedel 

Kontroll av efterlevnad av livsmedelslagen sker inom restauranger, skolkök, dagligvaruhandeln 

m fl. Nämnden handlägger också registreringar av livsmedelsverksamheter och utreder 

eventuella klagomål riktade mot verksamheter inom detta område. 

Naturvård 

Enheten tar prover på badvattenkvaliten i två badsjöar och övervakar flera miljömässiga 

parametrar i flera sjöar. Nämnden hanterar även anmälningar om omläggning av skogsmark till 

jordbruksmark. 

Informationsansvaret 

Information till företag och allmänhet. Det kan tex handla om vägledning i ärenden eller 

information om hur ansökningar eller anmälningar går till. Nämnden får aldrig arbeta 

konsultativt och ta fram lösningar på problem eller göra undersökningar som nämnden sedan 

själva ska godkänna eller granska. 
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Plan- och byggenheten 

Nämndens uppdrag är bland annat att sörja för kommunens detaljplanering. Bygg- och miljönämnden är 
även beslutande myndighet i frågor, som regleras i plan- och bygglagstiftningen. 

Plan verksamhet 

Bygg- och miljöförvaltningen verkställer framtagandet av detaljplaner. Handläggning av detaljplaner är 
reglerad i lag. Omfattningen är beroende av byggandet och beslut av kommunstyrelsen. 

En del detaljplaner betalas av externa brukare. När det gäller detaljplaner för exploateringsprojekt svarar 
kommunstyrelsen direkt för externa kostnader. 

Bygglov, Bygganmälan 

Denna verksamhet är reglerad i lag. Omfattningen styrs av byggandet och kan variera mellan olika år. 

Tillsyn 

Förutom byggande omfattar nämndens tillsynsansvar obligatorisk ventilationskontroll, skyddsrum och 

hissar samt tillämpningen av bestämmelserna om strandskydd. 

MBK-verksamhet 

Inom nämndens ansvar ligger ajourföring av primärkartan samt av byggnads- och adressregister enligt 

avtal med Lantmäterimyndigheten. Dessa register är en del av en för hela riket gemensam databas. 

Rådgivning och Service 

Plan- och bygghandläggare tillhandahåller rådgivning i frågor som gäller detaljplaner, lokalisering, 
utformning, färgsättning, arkitektur, planlösning, byggnadsteknik och byggnads juridik samt 

energirådgivning. 

Rådgivningen är en viktig verksamhet med syfte att förebygga dåliga lösningar, fel, konflikter och 

tvister, som i förlängningen ger onödiga kostnader för både kommunen och den enskilde. 

GIS 

Ansvaret för underhåll och utveckling av system som ger tillgänglighet till databaser och information 
med geografisk anknytning ligger på nämnden. 

Energirådgivning 

Uppehålls med projektpengar från Energimyndigheten under 2019. 

Räddningstjänsten 

Nämnden ansvarar för räddningsinsatser vid olyckshändelse och verkar för att hindra 

överhängande fara för olyckshändelse samt för att hindra och begränsa skador på människor, 

egendom eller miljö. Nämnden ansvarar även för frågor om tillstånd till hantering av 

brandfarliga varor som hanteras i kommunen. Räddningschefen har även delegerats ansvaret för 

kommunens säkerhet och krisberedskaps arbete. Ansvaret ligger under kommunchefen och 

kommun styrelsen. 

/tt ?/ 
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Den kommunala räddningstjänsten regleras av Lagen om skydd mot olyckor, Lagen om 

extraordinära händelser, Lagen om brandfarlig vara, förordningar samt av kommunfullmäktige 

fastställda handlingsplaner, dels förebyggande och dels operativt. Lagstiftningen styr hur 

samhällets räddningstjänst ska organiseras och bedrivas. 

Förutom den övergripande verksamheten, som främst syftar till administrativa arbetsuppgifter i 

egenskap av en politisk styrd kommunal verksamhet, kan Räddningstjänstens uppdrag delas i tre 

kategorier. 

Förebyggande 

En stor del av det förebyggande arbetet är myndighetsbaserat i form av tillståndsgivning och 

tillsynsarbete enligt Lag om skydd mot olyckor samt Lag om brandfarliga och explosiva varor. 

En annan del är länken mellan kommunens sotningsentreprenör, där räddningstjänsten ger 

medgivande till egen sotning samt övrig samverkan med andra kommunala förvaltningar och 

myndigheter, främst i brandskyddsrelaterade frågor. Den viktigaste delen i det förebyggande 

arbetet är vår skyldighet att stötta den enskilde i att leva upp till dennes skyldigheter enligt 

lagen. Det sker främst genom rådgivning, riktade kampanjer och utbildning. 

Operativt 

Stor arbetsinsats där vi dygnet runt årets alla dagar upprätthåller en beredskap för invånarna i 

kommunen. En beredskap som skall finnas tillhands om något händer den enskilde i samhället. 

En annan stor del av det operativa arbetet är att hålla kvaliten och säkerheten uppe på materiel 
och fordon. lntemutbildningsverksamheten tar även mycket arbetstid. Antalet insatser varierar 

från år till år men målet är att de ska minska. Samarbete med sjukvården vid IVPA-uppdrag gör 

att vi breddar vårt uppdrag och kompetensområde. Räddningstjänsten har gränslös samverkan 

(närmaste station blir larmad) med samtliga räddningstjänster i intilliggande kommuner. 

Räddningstjänsten har tekniskberedskap för fastighetsenheten på tekniska förvaltningen. 

Beredskapen omfattar ett ansvar för brandlarmanläggningarna samt åtgärder för inbrottslarm. 

Räddningstjänsten har även en chefsberedskap för socialförvaltningen där det kan handla om att 

ta beslut som t.ex. inbeordra personal. Avtal om beredskap för nödvatten och färskvatten finns 

även mot det kommunala bolaget Herrljunga Vatten. 

Efterföljande åtgärder 

Räddningstjänsten ska följa upp de insatser som man är ute på och i skälig omfattning ta reda på 

orsakerna till olyckan, olycksförloppet samt hur insatsen har genomförts. Det är även viktigt ur 

arbetsmiljösynpunkt att personalen bearbetar traumatiska upplevelser samt att de drabbade ges 

rimligt stöd. 

Övrig verksamhet 

Räddningstjänsten tar sedan 2016 hand om larm mottagning på kommunens samtliga brand och 

inbrottslarm. Avtal finns även gällande prov av brandlarmanläggningar. Räddningstjänsten 

tillhandahåller brandskyddsutbildning för kommunanställda och näringslivet i kommunen. 
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Verksamheten under 2020 
Nämnden 
Från och med januari 2020 kommer administratörstjänsten flyttas och finnas under Bygg- och 
miljönämnden för att ge administrativservice till alla tre enheterna i organisationen. Vi ser här att det blir 
en effektivisering av det administrativa arbetet. 

Miljöenheten 
Miljöenheten har avslutat tillsyn av enskilda avloppsanläggningar enligt fastslagen 10-årsplan, 2010-
2019. Under 2020 kommer miljöenheten driva ärenden om utsläppsförbud mot de fastighetsägare som 

inte inkommit med avloppsansökningar eller ännu påbörjat anläggningar inom den tidsram de blivit 
tilldelade. Under 2021 är planen att tillsynen av enskilda avloppsanläggningar kommer att börja om med 

de socknar som hade tillsyn 2010. Efter 2021 förväntas intäkterna på enheten bli lägre eftersom antalet 
ärenden som avser nyanläggning av enskilda avlopp förväntas minska avsevärt. Inom livsmedelsområdet 
kommer en organisationsförändring att krävas på sikt eftersom Livsmedelsverket har gått ut med att varje 

kontrollmyndighet senast 2021 behöver ha en personalstyrka motsvarande tre heltidstjänster som jobbar 
med livsmedel. Små kommuner behöver sannolikt lösa problemet genom avtal med större kommuner. 

Miljöenheten jobbar aktivt med att få fram olika möjliga lösningar. Miljöenheten har även skrivit avtal 

med konsulter för arbete med förorenade områden. Avtalet sträcker sig från perioden 2019-03-01 

t.o.m. 2022-03-01. Miljöenheten påkallar uppdragstagaren inför varje uppdrag med ungefär en 

månads varsel. 

Under 2020 är målsättningen att fortsätta arbetet med att få fungerande e-tjänster när det gäller 
ansökningar och att i större utsträckning jobba med vårt ärendehanteringssystem EDP. 

Plan- och byggenheten 
Arbetet med detaljplaner för bostadsbyggande och industrimark samt aktiv planering för tillväxt i 
kommunen fortsätter att prioriteras. Utmaning finns under året avseende bygglovshandläggningen som 
kommer att förändras och arbetsuppgifter kommer att delegeras om allteftersom en ny organisation inom 
förvaltningen fastställs. Gemensam administratör för enheten inom förvaltningen skapar samarbete och 
effektivisering samtidigt som det digitala arbetet fortsätter att utvecklas för våra ansökningsblanketter. 

Det geografiska informationssystemet GIS kommer att uppdateras med en kommunlicens och 
användandet skall utökas med att externa använder kopplas på. 
Energirådgivningen sker i samverkan med sex andra kommuner och är helt beroende av bidrag från 

Energimyndigheten. Bidraget är beviljat fram till och med 2020. 

Räddningstjänsten 
I november 2019 presenterar räddningstjänsten sin rapport om hur vi kan utveckla räddningstjänsten till 

att bli mer effektivare inför framtiden. En stor del till att utredningen genomförs är de lagkrav som 
kommer att komma på kommunen, ex hur vi leder en operativ insats. Målsättningen är att rapporten skall 

kunna användas till framtagandet av ett nytt handlingsprogram samt till budgetarbetet 2021. 

Konsekvenserna av rapporten vet vi i dagsläget inte men den kan komma att få effekter som gör 

att 2020 kan bli ett omställnings år. 
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Mål 

Inriktningsmål och prioriterade mål 
1. Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva! 

Prioriterat mål Målindikator Boks I Prog Mål Mål Mål 

2018 2019 2020 2021 2022 

1: I Serviceföretag ska vara Antal livsmedelsinspektioner 49 64 65 62 65 

säkra ur hälsoskyddssynpunkt 
Antal inspektioner på hygien- 32 26 30 28 30 

lokaler 

1 :2 Herrljunga kommun ska Insatstid till den mest 30 30 30 30 30 

ha en väl fungerande avlägsna bostaden. 

räddnings-tjänst 
Antal utförda brandskydds- 566 600 800 800 800 

kurser 

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun! 

Prioriterat mål Målindikator Boks I Prog Mål Mål Mål 

2018 2019 2020 2021 2022 

2:1Antal bostäder inom 1 km Antalet nya bostäder inom 1 9 20 15 15 15 

från Herrljunga tågstation "ska km från Herrljunga tåg-

öka station 

2:2 Gödande ämnen i mark Antalet nya ansökningar för 108 150 150 150 40 

och vatten ska inte ha någon enskilda avlopp. 

negativ inverkan på 

människors hälsa eller den Antal lantbruksinspektioner. 30 32 33 35 

biologiska mångfalden 

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

Prioriterat mål Målindikator Boks I Prog Mål l\lål Mål 

2018 2019 2020 2021 2022 

' 

3: 1 Antalet bostäder i Antalet nybyggda bostäder 11 25 25 25 25 

kommunen ska öka. 
Antalet tillbyggda bostäder 19 18 18 18 18 

3 :2Antal attraktiva 

bostadsområden i kommunen Antalet invånare i kommunen 9 483 9 541 * 9 604* 9 665* 9 725* 

ska öka 

*Enl.SCB-statestik 2019 
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4. Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv! 

Prioriterat mål Målindikator Boks I Prog Mål Mål 

2018 2019 2020 2021 

4: 1 Underlätta för företag att följa Antalet miljötillsyn hos 38 40 40 40 

miljöbalken industrier 

4:2 Underlätta för företag att Antal energirådgivningsbesök 6 40 42 40 

använda förnybar energi och att till företag och organisationer. 

använda energi effektivare 

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi! 

Prioriterat mål Målindikator Boks I Prog Mål Mål 

2018 2019 2020 2021 

5:1 Det årliga resultatet ska Avvikelse från driftbudget. 573 234 0 0 

under en rullande treårsperiod 

uppgå till 2% av kommunens 

skatter och generella bidrag. 

5:2 Investeringarna ska över en Avvikelse från - - - -
rullande femårsperiod finansieras investerings budget. 

med avskrivningsmedel samt 

årens resultat. 

5:3 För att undvika urholkning av Följs endast upp - - - -
det egna kapitalet ska soliditeten kommunövergripande. 
inte understiga 70%. 

Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare. 

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

Prioriterat mål i\lålinclikator Boks I Prog Mål Mål 

2018 2019 2020 2021 

6:1 Sjukfrånvaron ska minska Sjukfrånvaro % 0,44 1,7 1,5 1,5 

6:2 Andel heltidsanställda ska Andel deltidsanställda% - - - -
öka. 

Aktivitetspla n 

Mål 

2022 

40 

40 

Mål 

2022 

0 

-

-

Mål 

2022 

1,5 

-

2:1 Herrljunga kommuns befolkningsunderlag har inte ökat i samma takt som prognosen utan är mindre 
än hälften av vad prognosen visar, därför ändrar vi målindikator siffrorna i tabellerna 2: 1 och 3: 1 från 
och med 2020 så att de blir mer realistiska. 

2:2 Målindikator "Antal lantbruksinspektioner" har lagts till eftersom lantbrukens påverkan på gödande 
ämnen i mark och vatten kan ha negativ påverkan på människors hälsa och den biologiska mångfalden. 
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3:1 Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla. Vi har höjt kommunarkitekt 

tjänstgöringsgraden 2017 från 60 % till 100 % för att producera fler detaljplaner som främjar ny- och 

tillbyggnationer i kommunen speciellt i tätorterna. 

Ekonomi 

Drift 
DRIFT Bokslut Budget Prognos Budget Förslag 

Belopp netto (tkr) 2018 2019 2019 2020 
ändring 

Nämnden : ..m 213 701 

Miljöenheten 1 320 1 341 I 291 I 047 

Plan - och Byggenheten I 489 I 682 .. I 639 1 517 

Räddningstjänsten 10 785 11 235 I : • 11 076 10 954 

Summa 13 782 14 361 I 14 219 14 219 

Kommentar till fördelning av kommunbidrag 
Fördelningen av 2020 års tilldelade kommunbidrag är baserat på 2019 års fördelning. Notera att i 

budgeten för 2020 ligger lönerevideringen för 2019 med. 

Från och med budgetåret 2020 kommer administratörstjänstens kostnader att omfördelas till 
bygg- och miljönämnden vilket innebär att 488 tkr omfördelas mellan nämnd och enheterna. 
Från miljöenheten går 244 tkr och från plan-och bygg och räddningstjänst 122 tkr vardera. 

Område Summa 

Lönerevidering 2019/20 
Politiska prioriteringar 
Prisuppräkning externt 
Prisuppräkning internt 
Politisk justering, beslut KF 2019 
Effektivisering 

Totalt 

(tkr) 

387(96 tkr 2020) 
0 

- 53 
16 

-108 
-202 

40 

2020 års budget är justerad för lönerevidering 2019 samt jan-mars 2020 med totalt 387 tkr. Inga politiska 

prioriteringar görs i budgeten. Prisuppräkningen externt och internt är totalt en nedjustering av budgeten 

med 37 tkr. KF beslutade i maj 2019 att bygg- och miljöförvaltningens ramtilldelning i 2019 års budget 

skulle sänkas med 108 tkr. Sänkningen av 2019 års budgetram påverkar 2020 års budgetram med samma 

belopp (-108 tkr). 2020 års budgettilldelning innehåller också en generell effektiviseringsbesparing om 

1,4% och innebär att bygg- och miljöförvaltningen ska effektivisera sin verksamhet till ett belopp om 

202 tkr. 

Totalt sett har 2020 års budget utökats med 40 tkr jämfört med den ingående budgeten för 2019. 
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Investeringar 

Belopp netto (tkr) .. '. 
Inventarier räddningstjänst 

Vatten/ skumtank 

Lastväxlare inkl tank 

Larm ställ 

S:a investeringar 

Bokslut Budget Prognos 
2018 2019 2019 

' - Il 
3 177 

80 

l 000 

3 372 1280 

Budget 
2020 

250 

Plan 
2021 

2 700 

2 950 

Plan 
2022 

150 

400 
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Herrljunga kommuns handlings
program för skydd mot olyckor 

Enligt Lag om skydd mot olyckor SFS 2003:778 

2016-2019 

Antagen av KF 2015-12-08 § 194 

Handlingsprogram för skydd mot olyckor förlängs till och med 
2020 enligt kommunfullmäktiges beslut, KF § xx/2019-xx-xx 
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11. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Handlingsprogram för Förebyggande verksamhet och Räddningstjänst enligt Lag om skydd mot 
olyckor SFS 2003:778. 

Handlingsprogrammet gäller för perioden 2016-01-01 till 2019-12-31. För varje ny mandatpe
riod ska handlingsprogrammet ses över och fastställas genom nytt beslut i Kommunfullmäktige. 

Lagstiftaren styr kommunerna att arbeta mål- och resultatinriktat med skydd mot olyckor. 

Syftet med målstyrningen är bla. 

• Att ge kommunen frihet att anpassa verksamheten utifrån lokala förhållanden och behov, 
med innevånarna i fokus. 

• Att ge goda möjligheter för vidareutveckling och förbättring av verksamheten, genom 
uppföljning av målen. 

• Att kommunens tjänstemän ska få riktlinjer och en ambitionsnivå. 

Handlingsprogrammet grundar sig på de nationella målen som finns i Lag om skydd mot olyck
or, visioner som kommer från regeringen samt Herrljunga kommuns Vision och Risk- och sår
barhetsanalys. 

1.2 Syfte 
Handlingsprogrammet är kommunens styrdokument för verksamheten enligt Lag om skydd mot 
olyckor. Dokumentet är grundstommen för kommunens långsiktiga arbete mot en tryggare och 
säkrare kommun. 
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j 2. Vision och Målsättning 

2.1 Nationella mål enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) 
1Kap.1 § "Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors 
liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena till
fredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor" 

1 Kap. 3 § "Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatser
na kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt " 

2.2 Nationell strategi för att stärka brandskyddet 
för enskilda (framtagen av MSB på uppdrag från regeringen 2010) 

Vision 

Den vision som formulerats för brandskyddsområdet är - Ingen ska omkomma eller ska
das allvarligt till följd av brand. 

Mål 

Målen är en utgångspunkt för arbetet både på lång- och kort sikt. Kontinuerlig uppfölj
ning är viktig för att mäta effekter och kunna göra anpassningar. De mål som gäller fram 
till 2020 är: 

• Antalet döda och svårt skadade vid bränder i bostadsmiljö ska minskas med minst en 
tredjedel till år 2020 

• Medvetenheten hos enskilda om brandrisker och hur man ska agera i händelse av 
brand ska öka. 

• Andelen fungerande brandvarnare och brandskyddsutrustning i bostäder ska öka. 

2.3 Herrljunga kommuns övergripande vision 

Vision 

Utvecklingsplanen utgår från 4+ 1 visionspunkter som gemensamt ska bidra till att skapa 
framgång för Herrljunga kommun och för att det övergripande målet om 10 000 invånare 
ska nås. 

Vår vision är att Herrljunga år 2020 är en kommun: 
• Där det är "gott att leva". 
• Som tagit flera steg närmare en långsiktigt hållbar kommun. 
• Med en tydlig och välkomnande VI- känsla i kommunen. 
• Med ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv. 

För att skapa möjlighet att förverkliga de fyra visionspunktema krävs dessutom: 
• En välskött kommunal ekonomi 
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2.4 Målstruktur 

Verksamhetsmål 
I lagen anges nationella mål, regeringen har även via MSB tagit fram en nationell vision 
och mål. Till dessa har kommunen valt att komplettera med en lokalt anpassad vision 
som ska ange inriktning för arbetet. Dessa delas upp i säkerhetsmål och prestationsmål i 
varje område i lagen före (förebyggande), under (räddningstjänst) och efter ( efterföl
jande). 

Säkerhetsmål (effektmål) 
Säkerhetsmålen syftar till att uppnå en ökad trygghet för människor och verksamheter i 
kommunen. Konsekvenserna av inträffade olyckor ska minskas och den enskilde ska få 
en effektiv hjälp, när så krävs. 

Prestationsmål ( aktivitetsmål) 

Anger hur kommunen ska uppnå säkerhetsmålen. De prestationer kommunen ska utföra 
för att nå de effekter eller tillstånd som anges i säkerhetsmålen. 

2.5 Uppföljning av mål 
Genom egenkontroll ska kommunen följa upp och utvärdera den egna verksamheten en
ligt Lag om skydd mot olyckor. Målen skall årligen brytas ner i de årliga verksamhets
planema och följas upp när året har gått. Sista året i programperioden skall Bygg- och 
miljönämnden ansvara för kvalitetsuppföljning av målen i stort. 
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Riskbild i Herrljunga kommun 

Sammanställning av riskbilden 
Herrljunga kommun ligger i hjärtat av Västra Götalands län med en befolkningsstorlek 
på ca 9 400 invånare. Det finns tre tätortsbildningar i kommunen, Herrljunga, Ljung och 
Anne lund. 

Tätorten Herrljunga är en koncentrerad centrumbebyggelse av äldre typ med låg brand
teknisk standard. En brand kan medföra risk för människoliv. Flerbostadshus upp till 6 
våningsplan ovan mark finns i Herrljunga. Särskilt boende och samlingsloka
ler/idrottshallar för 1000 personer finns i både Herrljunga och Ljung/ Anne lunds tätorter. 
Kommunen är en landsbygdskommun och har ett flertal skolor, samt barnomsorg be
lägna utanför 10 minuters insatstid för räddningsstyrka. 

Befolkningsutveckling, socioekonomiska orsaker, etnicitet och ålders-strukturer, alko
hol- och drogvanor, segregation mellan grupper av människor och generationer är fak
torer som på olika sätt påverkar olycksutvecklingen. Det kräver förebyggande arbete, råd 
och information till utsatta grupper. 

Företagandet i området domineras av industrier och jordbruk. Många av företagen har 
endast en produktionsenhet och en brand eller annan olycka kan vara förödande för före
tagens överlevnad. 

Kommunen är stor till ytan och har stora sammanhängande skogspartier där markbrand 
kan vara förödande. I kommunens nordvästra del ligger Remmene Skjutfält där försvaret 
har verksamhet, detta utgör en risk vid torr väderlek. 

De flesta industrierna är belägna i sådana områden där säkerheten bedöms som accepta
bel. Vid vissa industriområden finns det emellertid risker som tex tryckkärl innehållande 
brännbar gas samt andra brandfarliga, miljöfarliga eller giftiga ämnen som kan förorsaka 
olyckor. Förekomsten är dock begränsad till den omfattning som är rimlig i ett modernt 
servicesamhälle. Säkerheten inom kommunens industriområden bedöms således som ac
ceptabel. 

Det finns inga anläggningar med farlig verksamhet enligt LSO 2 kap. 4 § eller FSO 3 
kap. 6 §. 

De största vägarna som korsar kommunen är LV 181 , 182 och 183. Här går tung trafik 
och förmodligen transporteras alla typer av farligt gods. 

I Herrljunga tätort korsas Västra Stambanan och Bohusbanan/Älvsborgsbanan. Västra 
Stambanan är en av Sveriges mest trafikerade tågleder (personer, gods och farligt gods). 

Det finns flera naturkänsliga områden som naturskyddsområden (6 st.), vattentäkter (11 
st. + enskilda), sjöar/vattendrag (7 st.) och förorenad mark. 

För mer information hänvisas till Risk- och sårbarhetsanalys för Herrljunga kommun (se 
kommunens hemsida). 
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3.1.2 Risker som kan leda till räddningsinsats 

Tittar man till statistik är de vanligast förekommande LSO- uppdragen brand i byggnad 
samt trafikolyckor. Järnvägstrafiken bedöms som relativt säker men den är inte helt . 
olycksfri, erfarenheter visar på att största riskerna med järnvägen är markbrand, då 
främst norr om Herrljunga Tätort. Det värsta som kan hända Herrljunga kommun är en 
olycka med farligt gods inom tätbebyggt område eftersom skadebilden kan bli extremt 
svår med många variationer beträffande plats och olikheter. 

Nedan visar fem utvalda händelser under föregående programperioder. 

I Händelse I - - - - - -
2007 2008 2009 2010 Total 

Utsläpp av farligt ämne 5 3 7 7 22 

Trafikolycka 22 23 22 19 86 

Drunkning/tillbud 1 1 

Brand, ej i byggnad 14 15 11 14 54 

Brand i byggnad 18 24 30 20 92 

Total 59 66 70 60 255 

I Händelse I - -n - - -
2011 2012 2013 2014 Total 

Utsläpp av farligt ämne 4 2 4 6 16 

Trafikolycka 15 27 17 21 80 

Drunkning/tillbud 1 1 1 3 

Brand, ej i byggnad 20 15 16 10 61 

Brand i byggnad 27 17 21 16 81 

Total 67 62 59 53 241 

Jämför man de senaste programperioderna så har insatser med bränder i byggnader, tra
fikolyckor och utsläpp av farliga ämnen minskat. Brand ej i byggnad har ökat något. 

Drunkning/tillbud har också ökat dock ligger denna larmtyp på väldigt lågt antal, noter
bart är att samtliga tre insatser under senaste programperioden är utmed Nossans strand i 

Herrljunga tätort och inte vid någon badsjö. 

Väderrelaterade insatser blir allt vanligare, statistiken visar dock att vi under vissa år får 
toppar, ofta beroenda på lokalt väder (ex kraftigt regn) allt mer regionalt väder (ex 
storm). Under 2014 hade vi stora problem med kraftiga regnoväder lokalt över Herr
ljunga Tätort vilket ställde till problem för många fastighetsägare. 

I Händelse 
12007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 

översvämning vattendrag 1 1 1 

Storm skada 18 4 1 2 3 1 16 

Annan vattenskada 1 2 2 2 33 1 

Total 18 5 2 4 5 4 34 17 

7 

Total 

3 

45 

41 
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3.1.3 Likvärdigt skydd mot olyckor 

Nedan följer en jämförelse med liknade kommuner (befolkningsstatistik) i riket samt i vår reg
ion. Statistiken är tagen från SKLs öppna jämförelser Trygghet och säkerhet 2014. 

K-kod 

Min-Max 

Median 

(1466 I Herrljunga 

Liknade kommuner i riket 

0617 Gnosjö 

0862 Emmaboda 

1257 Örkelljunga 

1765 Årjäng 

0513 Kinda 

Liknade kommuner i regionen 

1442 Vårgårda 

1465 Svenljunga 

1443 Bollebygd 

1452 Tranemo 

Antal sjukhusvårdade 

(inskrivna på sjukhus 

minst ett dygn) till följd 

av oavsiktliga skador 

(olyckor) per 1 000 
invånare 

6.9. 22,0 

11,9 

13,l 

11,7 

12,0 

12,6 

11,8 

Al. Personskador 

i 
Awikelse Utveckling 

från mellan 

modell ber tidsperioderna 

~ äknat 2001-2003 och 

m värde 2011-2013. 

~ Förändring i 

E procent. 

;E *Ej statistiskt 

~ 
signifikant 

förändring . 

2% 

I Oförändrat 24 

1 • 

8* 

Oförändrat 17 

is• 
Oförändrat 183 

20• 

18 

21 

A2. Utvecklade bränder I byggnad 

Antal utvecklade i Avvikelse Utveckling 

bränder i byggnad från mellan 

per 1 000 invånare ~ modell ber tidsperioderna 

1 äknat 2001-2003 och 

m värde 2011-2013. 

;E Förändring i 

E procent. 
t'. "Ej statistiskt 

~ signifikant 

förändring . 

0,15 -1,91 

0,65 -11% 

Ökat 53 

-24• 

.35 

16* 

-11• 

-29"' 

.53 

30 

-40* 

-12• 

Analysen visar att vi ligger för högt när det gäller brand i byggnad, men att även att personska
dorna har ökat. 
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14. Förebyggande verksamhet 
Kommunens förebyggande arbete skall ge alla som vistas i kommunen ett bra skydd mot 
olyckor. Industri och näringsliv ska ges möjlighet att expandera. Kommunen har en vik
tig roll i arbetet för ett säkrare samhälle. 

Kommunfullmäktige ger uppdraget till Bygg- och Miljönämnden att anta närmare rikt
linjer för Räddningstjänstens förebyggande verksamheten. Av riktlinjerna skall framgå 
frister för tillsyn, frister för rengöring (sotning) samt uppföljning av prestationsmål. 

4.1 Säkerhetsmål Förebyggande Verksamhet 

Säkerhetsmål 

1. Alla som vistas i kommunen ska uppleva Herrljunga kommun som en trygg och säker 
kommun. 

2. Kommunens verksamheter ska erbjuda en miljö som är säker och har ett bra brand
skydd. 

3. Kommunen skall stödja och underlätta för den enskilde att uppfylla sitt ansvar och sin 
förmåga att förebygga och hantera en olyckssituation. 

4. Kommunen skall öka säkerheten och robustheten i samhället genom att ge Räddnings
tjänsten en tidig medverkan ur risk- och säkerhetshänsyn i kommunens samhällsplane
ring och byggprocess. 

5. Räddningstjänsten skall stödja andra myndigheter, näringsliv och organisationer till att 
utveckla skyddet mot olyckor 

6. Räddningstjänsten/Sotaren skall minska antalet eldstadsrelaterade bränder. 
7. Räddningstjänsten skall genom myndighetsutövning verka för ett skäligt skydd mot 

olyckor 

8. Räddningstjänsten skall förebygga och hindra obehörigt förfarande med brandfarliga el
ler explosiva varor. 

9. Räddningstjänsten skall genom myndighetsutövningförebygga, förhindra och begränsa 
olyckor som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller 
explosiva varor. 

Punkt 1-7 beskriver kommunens mål mot lagstiftningens och regeringens nationella mål och 
VISIOn. 

Punkt 1-9 beskriver kommunens mål mot den egna visionen där det är "gott att leva". 
Punkt 4-5, 7-9 beskriver kommunens mål mot den egna visionen med ett dynamiskt och lo
kalt förankrat näringsliv. 
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4.2 Prestationsmål Förebyggande Verksamhet 

Prestationsmål (Säkerhetsmål Punkt 1-3, 5) 
Kommunen skall 

I) verka för att fler skaffar brandvarnare och handbrandsläckare. 
2) verka för en ökad riskmedvetenhet gällande brandrisker i bostäder. 

3) särskilt stödja boende och verksamheter i glesbygdsområden, där ingen räddningsinsats 
kan ske inom de första 20 minuterna efter att en olycka inträffat. 

4) utföra riktade förebyggande insatser mot grupper och individer med särskilda behov. 
5) verka för att få ner antalet anlagda bränder med ytterligare informationskampanjer. 

6) erbjuda kommunens innevånare iriformation och utbildning. 
7) använda och utveckla informations- och kommunikationskanaler så som hemsida och 

sociala medier. 
8) utbilda samtliga elever på förskolor, i årskurs 5 och årskurs 8 i brandkunskap. 

9) ha konsekvenssamtal med personer som upptäckts anlägga brand. 

I 0) erbjuda utbildning och information till nyanlända invandrare och flyktingar. 

11) själva jobba aktivt med systematiska brand- och arbetsmiljöarbete. 

12) stärka skyddet mot andra olyckor än bränder. 

Prestationsmål (Säkerhetsmål Punkt 4) 
Kommunen skall 

I) utveckla och optimera rutinerna för ökad kvalitet och effektivitet i samhällsplanering och 
byggprocessen. 

Prestationsmål (Säkerhetsmål Punkt 6) 
Kommunens Räddningstjänst skall 

I) kontrollera att brandskyddskontroller och rengöringsverksamheten genomförs enligt 
fastställda kontroll.frister. 

2) upprätthålla god samverkan och erfarenhetsutbyte med sotaren. 

Prestationsmål (Säkerhetsmål Punkt 5) 
Kommunens Räddningstjänst skall 

I) vara behjälplig inom ramen för verksamhetsområdet gentemot andra myndigheter. 
2) medverka i kommunens arbetsgrupper så som POSOM, Trygghet och trafiksäkerhetsrå

det. 

Prestationsmål (Säkerhetsmål Punkt 7-9) 

Kommunens Räddningstjänst skall 

I) genomföra tillsyn för gällande lagstiftning enligt tillsynsplan som Bygg- och Miljönämn
den anger. Tillsynsplanen bör innehålla förslag på tematiskt riktade tillsyner där sär
skilda risker föreligger. 

2) genomföra tillsyner i samverkan med andra myndigheter. 

3) handlägga inkomna tillstånd för brandfarlig och explosiv vara skyndsamt. 
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4.3 Ansvarsfördelning 
4.3.1 Kommunens ansvar 

• Räddningstjänsten ska bedriva tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor (bl.a. uppfölj
ning av systematiskt brandskyddsverksamhet), samt tillståndhantering och tillsyn på lag 
om brandfarliga och explosiva varor. 

• Räddningstjänsten ska genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för 
den enskilde att fullgöra dennes skyldigheter enligt Lag om skydd mot olyckor. 

• Räddningstjänsten ska årligen utbilda samtliga elever på förskolor, i årskurs 5 och års
kurs 8 i brandkunskap 

• Samtliga nämnder och styrelser ansvarar för det systematiska brandskyddsarbetet inom 
sitt verksamhetsområde. 

• Samtliga nämnder och styrelser ska förebygga skador till följd av bränder inom sitt verk
samhetsområde. 

• Samtliga nämnder och styrelser ska verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor 
än bränder, utan att därvid andras ansvar inskränks, inom sitt verksamhetsområde. 

• Samtliga nämnder och styrelser ska beakta riskfaktorer vid planering inom sitt verksam
hetsområde. 

• Herrljunga Vatten AB ansvarar för skyddet av kommunens vattentäkter. 

• Tekniska nämnden ansvarar för trafiksäkerhetshöjande åtgärder i det kommunala vägnä
tet. 

• Tekniska nämnden ansvarar för den utav kommunen utplacerade, vattenlivräddningsut
rustningen. 

• Tekniska nämnden ska i samverkan med Svenska Livräddningssällskapet erbjuda tillfäl
lig utlåning av flytvästar till dem som vistas i kommunen. 

• Kommunstyrelsen (folkhälsopolitiska rådet) ansvarar för brottsförebyggande åtgärder i 
kommunen. 

• Kommunstyrelsen (beredskapssamordnaren) ansvarar för planering enligt Lag om kom
muners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap (LEH). 

11 



Bilaga 1, BMN § 55/2019-10-02 
4.3.2 Den enskildes ansvar 

I Lag om skydd mot olyckor betonas den enskildes ansvar för sin egen och andras säkerhet. I 
första hand är det den enskilde (ägare eller nyttjanderättsinnehavare) som ska vidta och bekosta 
åtgärder som syftar till att förhindra bränder och begränsa dess konsekvenser med mera. 

Ansvaret kan sammanfattas i: 

• Den enskilde har ansvar för att varna och tillkalla hjälp vid brand eller annan olycka 
(LSO 2 kap. 1 §). 

• "Ågare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig 
omfattning hålla utrustningför släckning av brand och för livräddning vid brand eller 
annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för 
att hindra eller begränsa skador till följd av brand" (LSO 2 kap. 2 §). 

• Den enskilde har ansvar för "bevakning med hänsyn till nya olyckor" efter att en rädd
ningsinsats har avslutats (LSO 3 kap. 9 §). 

I de situationer då den enskilde inte kan hantera en inträffad olycka har kommunen eller staten 
ett ansvar att bistå med resurser för det nödläge som uppstått. 

4.4 Organisation och resurser 

Resurser för kommunens förebyggande arbete är dynamiskt, beroende på vilka insatser som pri
oriteras. Inom Räddningstjänstens verksamhet skall det finnas personer som regelbundet jobbar 
med dessa frågor. 

4.4.1 Tillstånd och tillsynsverksamhet 

Räddningschefen skall ha kompetens som tillsynsförrättare enligt LSO 
En specialist skall ha kompetens som tillsynsförrättare enligt LSO och LBE. 

4.4.2 Brandskyddskontroll, rengöring 

Kompetenskrav på den som utövar brandskyddskontroll över de objekt/verksamheter som om
fattas av kraven i LSO är skorstensfejartekniker eller skorstensfejaringenjör. Kompetenskrav på 
den som utövar rengöring (sotning) för kommunens räkning över de objekt/verksamheter som 
omfattas av kraven i LSO är skorstensfejargesäll. 

4.4.3 Utbildning, information, råd till allmänheten 

Räddningschefen och de övriga anställda skall ha kompetens för denna verksamhet. 

Även deltidspersonalen skall engageras i den olycksförebyggande organisationen, bl.a. mot bak
grund av att det ger ökade möjligheterna att lokalt förankra frågor om risker, trygghet och säker
het. 

4.4.4 Övrig kommunal personal 

Alla kommunanställda skall vara väl insatta i brands uppkomst och följder. Kommunen följer en 
antagen brandskyddspolicy där bl.a. utbildningskrav för personalen anges. 

12 



Bilaga 1, BMN § 55/2019-10-02 

4.4 Samverkan 
Samverkan är en förutsättning för det förebyggande arbetet. Kommunen och dess räddnings
tjänst ska bedriva samverkan med kommunala förvaltningar och andra externa aktörer inom ex
empelvis trafiksäkerhetsområdet, miljöskydd, riskhänsyn i fysisk planering, folkhälsa och brotts
förebyggande, barn- och äldresäkerhetsfrågor, samt säkerhetsskydd. 

4.5 Rengöring (sotning)och kontroll av fasta förbrännings-
anordningar 

Rengöring och brandskyddskontroll utförs av entreprenör och självfinansieras genom avgifter. 

Kommunen svarar för upphandling av sotningsentreprenör samt formulering av frister (se rikt
linjer för den förebyggande verksamheten). Frågor som rör tillstånd till egen sotning (innehavare 
av eldstad kan genomgå särskild utbildning) samt vitesförelägganden beslutas av Bygg- och 
Miljönämnden. 

4.6 Förmåga och resurser i framtiden 
Under mandatperioden skall kommunen se över möjligheterna att få ett mer samlat grepp om 
frågor som handlar om trygghet och säkerhet i syfte att samutnyttja de kommunala resurserna 
bättre. 
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J s. RÄDDNINGSTJÄNST 
Kommunens Räddningstjänst skall ansvara för räddningsinsatser enligt LSO. Räddningschefen 
ansvarar för att denna är ändamålsenligt ordnad. 

Räddningsinsatsema ska genomföras säkert, snabbt, effektivt och systematiskt med modem ut
rustning, kompetent personal och genom samverkan. 

Kommunfullmäktige ger i uppdrag till Bygg- och Miljönämnden att anta närmare riktlinjer för 
Räddningstjänstens operativa verksamhet. Av riktlinjerna skall framgå utbildnings samt öv
ningsplan för räddningspersonal, beredskapsproduktion, materiella resurser samt uppföljning av 
prestationsmål. 

5.1 Säkerhetsmål Operativ Verksamhet 
Säkerhetsmål 

1. Alla människor som vistas i kommunen skall ges ett effektivt skydd mot olyckor. 

2. Skadekonsekvenserna i samband med olyckor på människor, egendom och miljö ska mi
nimeras. 

3. Stegvis öka effektiviteten i våra åtgärder och minimera miljökonsekvenserna. 

4. Räddningstjänstens organisation ska vara anpassad för ledning och genomförande av 
räddnings insatser som erfarenhetsmässigt inträffar och som med utgångspunkt från ge
nomförd risk- och sårbarhetsanalys kan förväntas inträffa. Ledning och genomförande 
av räddningsinsatser ska kunna ske med uthållighet i tiden, med såväl egna som samver
kande resurser. 

5. Säkerställa säkerheten för egen personal 

6. Genom god planering kunna genomföra säkra och effektiva insats vid en brand eller an
nan olycka för specifikt utvalda objekt. 

Punkt 1-4, 6 beskriver kommunens mål mot lagstiftningens mål. 

Punkt I beskriver kommunens mål mot den egna visionen där det är "gott att leva". 

Punkt 3 beskriver kommunens mål mot den egna visionen som tagit flera steg närmare en 
långsiktigt hållbar kommun. 

Punkt 4 beskriver kommunens mål mot den egna visionen med en tydlig och välkomnande 
vi- känsla i kommunen. 

Punkt 5 beskriver kommunens mål mot den egna visionen med ett dynamiskt och lokalt för
ankrat näringsliv. 

flf ?I 
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5.2 Prestationsmål Operativ Verksamhet 

Prestationsmål (Säkerhetsmål 1-4) 
Kommunens Räddningstjänst skall 

A. ha en befäst förmåga att kunna genomföra de räddnings insatser vid typolyckor som 
anges i detta handlingsprogram under rubriken "Operativ förmåga vid fredstid". 

B. genom kontinuerlig övning och utbildning samt teknisk utveckling kunna erbjuda effek
tivt skydd mot olyckor. Räddningspersonalen ska under programperioden utveckla sin 
förmåga att genomföra räddningsinsatser vid bränder i storskaliga lantbruk, vid inom
husbränder och vid trafikolyckor samt att vid alla typer av räddnings insatser förstå och 
beakta riskerna för miljöskador i samband med räddningsarbetet. 

C. kontinuerligt kontrollera fordon och material. Fel och brister skall åtgärdas snabbt och 
följas upp. 

D. verka för att insatstiderna så långt som möjligt förkortas; tid för upptäckt, tid för alar
mering, larmhanteringstid, anspänningstid, framkörnings tid samt tid för att stoppa och 
begränsa en skadeutveckling. 

Prestationsmål (Säkerhetsmål 5) 
Kommunens Räddningstjänst skall 

A. ta fram riktlinjer för urval av upprättande, utförande och användning av insatsplaner 
och insatskort. 

B. skapa goda relationer med ägaren/verksamhetsutövaren på de anläggningar där insats
planer krävs. 

6.3 Organisation och resurser 
Räddningstjänsten i Herrljunga kommun är organiserad med en räddningsstation i Herrljunga 
och en i Annelund. Räddningschefen och hans medarbetare är heltidsanställda (dagtid). 

För att säkerställa och eftersträva låg personalomsättning ska räddningstjänsten arbeta aktivt för 
att personalen ska ha god hälsa och trivas. 

6.3.1 Bemanning 

Insatsstyrkorna består totalt av 

4 Räddningschef i beredskap. 

8 Styrkeledare i beredskap. 

24 brandmän i beredskap samt max 8 i personalpool. 

Personalen är normalt indelad i fyra beredskapsgrupper på respektive räddningsstation. Respek
tive grupp har beredskap var fjärde vecka. 

5.3.2 Kompetenskrav 

Räddningschef: 

Utbildningskrav: Räddnings ledning B (eller motsvarande) 

Tillsyn och olycksförebyggande åtgärder B (eller motsvarande) 
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Räddningschef i beredskap: 

Utbildningskrav: Räddningsledning B (eller motsvarande) 

Styrkeledare: 

Ut bi ldningskrav: Räddnings ledning A (eller motsvarande) 

Brandman: 

Utbildningskrav: Preparandkurs för räddningsinsats (eller motsvarande) 

Utbildningsmål: Grundkurs för räddningsinsats 

När det gäller brandmän skall målet snarast uppfyllas. 

5.4 Operativförmåga vid fredstid 
5.4.1 Insatsorganisation 

Insatsorganisationen utgörs av ledningsenhet och insatsstyrkor. 

Den totala beredskapen bemannas av 9 personer under normala förhållanden: 

Ledningsenhet Räddningschef i beredskap (RCB) 
Beredskap: Dagtid måndag-fredag, 90 sekunders anspänningstid. 
Övrig tid: Svarstid vid larm 90 sekunder, inställelsetid till olycksplats snarast, dock senast 10 
minuter efter insatstiden enligt insatskarta (bilaga!) under normala omständigheter. Beredskap i 
bostad under icke kontorstid. 

Insatsstyrkor 
I Herrljunga centralort skall det finnas 1 Styrkeledare* och 4 Brandmän i beredskap med 5 mi
nuters anspänningstid under normala omständigheter. 
I Annelund skall det finnas 1 Styrkeledare* och 2 Brandmän i beredskap med 5 minuters an
spänningstid under normala omständigheter. 

*Under dagtid kan styrkeledare bytas mot brandman på en av räddningsenhetema. 

5.4.2 Ledning 

Ledningen av räddnings insatser består av två befälsnivåer, Räddningschef i beredskap och 
Styrkeledare. 

Räddningschef i beredskap ansvarar för system- och insatsledning och är räddningsledare vid
behov. 

Styrkeledare ansvarar för uppgiftsledning (sektor) eller räddningsledning. 

Genom samverkan kan ledningens förmåga och uthållighet utökas. 

5.4.3 Beredskapsproduktion 

Beredskapsproduktionen ska vara dimensionerad för att klara en medelstor eller två mindre 
räddningsinsatser samtidigt under normal väderlek och normala omständigheter. 

Beredskapsproduktionen ska anpassas till omvärlden, t.ex. väderförhållanden, hotbild och öv
ningar så en acceptabel nivå erhålls. 
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5.4.4 Alarmering 

Genom avtal med SOS Alarm AB alarmeras räddningsstyrkorna i Herrljunga och Annelund ef
ter behov via telefonnummer 112. Vid avbrott på ordinarie larmväg finns reservalarmering via 
RAKEL. Utgående alarmering av personal sker genom personsökarsystem. I ledningscentral vid 
Herrljunga brandstation finns reservelverk som startar automatiskt vid strömavbrott. Räddnings
tjänsten ansvarar för utrustning för mottagning av larm, samt sändarutrustning på räddningsstat
ionerna i Herrljunga kommun. 

Automatiska brandlarm ansluts till SOS. 

Larmanordning för allmänheten finns för direkt alarmering av räddningsstyrkorna på räddnings
stationerna i Herrljunga och Annelund. 

5.4.5 Insatstider 

Anspänningstiden för räddningspersonalen är 5 minuter vilket normalt ger insatstider enligt bi
laga I (Insatskarta). 

5.4.6 Operativ förmåga 

Med egna resurser samt genom avtal med grannkommuner ska Räddningstjänsten kunna hantera 
nedanstående typer av händelser: (inte alla samtidigt) 

• Trafikolycka med skadade och fastklämda. 

• Brand i villa med behov av livräddning och släckning. 

• Brand i lägenhet med behov av livräddning och släckning. Utvändig livräddning ska kunna 
genomföras i Herrijunga tätorter upp till 23m höjd. 

• Brand i skola, vårdinrättning, hotell, publik lokal, industri eller lantgård med behov av be
gränsad livräddning och släckning. 

• Brand utomhus. 

• Jämvägsolycka (inklusive skyddsjordning) eller flygolycka med begränsat antal skadade och 
fastklämda, med samtidigt vårdbehov. 

• Ytlivräddning i vatten och undsättning i svårtillgänglig terräng. 

• Livräddande och begränsande insatser i samband med brand i eller utsläpp av kemikalier 
(farliga ämnen). Uppgiften avser begränsade volymer, begränsad utbredning och begränsat 
antal skadade. Inte sanering av utsläpp. 

• Sjukvårdsuppgifter IVPA (i väntan på ambulans) efter avtal med sjukvården. 

• Djurräddning (djur som betecknas som egendom). 

För tydligare beskrivning se bilaga 2 (insatsförmåga). 

5.4. 7 Materiella resurser 

Modem och ändamålsenlig materiel för räddningsinsats som motsvarar förmågan skall finnas. 

5.4.8 Uthållighet 

Beroende på väderlek, skadefaktorer, tillgänglig personal och övriga omständigheter bör en
skilda räddningsinsatser kunna pågå mellan två timmar och tre dagar utan samverkan. 
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5.4.9 Vattenförsörjningsförmåga av brand/olycksplats 

Eftersom brandpostsystemet är underdimensionerat i kommunen finns 2 lastväxlare och 4 tillhö
rande tankar i beredskap vilket ger en hög förmåga att försörja brand och olycksplatser vid far
bar väg med vatten. 

5.4.10 Information till allmänheten 

Möjligheten att informera via kommunens hemsida finns om informationsansvarig eller IT
personal finns tillgänglig. Information kan även spridas via media. Möjligheten finns även att gå 
ut med informationsmeddelande eller Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA). 

5.4.11 Samverkan 

Samverkansavtal för större eller ovanligare räddningsinsatser: 

• Räddning vid transportolycka med buss, lastbil eller tåg (Södra Älvsborgs Räddnings-
tjänstförbund, SÄRF). 

• Utsläpp av farligt ämne/kemdykning (SÄRF). 

• Sanering efter utsläpp av farligt ämne (Entropi AB) 

• Överenskommelse avseende samverkan inom räddningstjänstområdet (Hela VG) 

Samverkansavtal för första insats i vår kommun: 

• Vårgårda räddningsstyrka åker på första insats till Bråttensby och delar av Eggvena 
(Alingsås- Vårgårdas Räddningstjänsteförbund, ALIV AR) 

• Floby räddningsstyrka åker på första insats till Källeryd och Mjäldrunga (Falköpings
Tidaho lms Räddningstj än st) 

Samverkansavtal för första insats i grannkommun: 

• Annelunds räddningsstyrka åker på första insats till Asklanda och delar av Omunga 
(Vårgårda Kommun) (ALIVAR) 

• Annelunds räddningsstyrka åker på första insats till Murum (Ulricehamns Kommun) 
(SÄRF) 

S jukvårdsuppdrag: 

• Samverkansavtal med Södra Älvsborgs Sjukhus ang. hjälp i väntan på ambulans (IVPA) 

• Hjälp till Södra Älvsborgs Sjukhus med terrängtransporter av sjuka och skadade 

Restvärde, sanering, evakuering av tåg samt utbildning för arbetsjordning och arbete på väg och 
spårområde: 

• Avtal finns med försäkrings branschens restvärdesräddning. 
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5.5 Operativ förmåga under höjd beredskap 
Vid ett annat säkerhetspolitiskt läge kommer handlingsprogrammet att kompletteras och anpassa 
till uppkommet läge. 

5.6 Förmåga och resurser i framtiden 
Under mandatperiod skall första insatsperson (FIP) utvärderas i organisationen. 

Under mandatsperioden skall den operativa förmågan tydliggöras. 

Under mandatperioden skall första styrka i området kring Mollaryd ses över. 

Under mandatperioden skall ledningsstödet ses över. 

Herrljunga Kommun avser att skaffa grundläggande stabsfunktion (enligt överenskommelse i 
Västra Götalands län) inom mandatperioden. 
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I 6. Efterföljande verksamhet 
Räddningsledaren fattar beslut om när en räddningsinsats är avslutad. Beslutet redovisas skrift
ligt direkt på plats alternativt i Räddningstjänstens administratörssystem. 

Kommunfullmäktige ger uppdraget till Bygg- och Miljö nämnden att anta närmare riktlinjer för 
Räddningstjänstens Efterföljande verksamhet. Av riktlinjerna skall framgå rutiner för olycksun
dersökningar och erfarenhetsåterkoppling samt uppföljning av prestationsmål. 

6.1 Säkerhetsmål Efterföljande verksamhet 

Säkerhetsmål 
1. Förebygga olyckor samt utveckla förebyggande och operativ verksamhet genom under

sökning av orsaker till olyckor, olycksförlopp och hur insatsen har genomförts. 
2. Ge de inblandade i olyckor stöd. 

Punkt 1 beskriver kommunens mål mot lagstiftningens mål. 

Punkt 2 beskriver kommunens mål mot den egna visionen där det är "gott att leva" och mål 
mot den egna visionen med en tydlig och välkomnande vi- känsla i kommunen. 

6.2 Prestationsmål Efterföljande verksamhet 

Prestationsmål (Säkerhetsmål 1-2) 
Kommunens Räddningstjänst skall 

A. utveckla förmågan att tillvarata de erfarenheter och uppgifter som framkommer i 
olycksundersökningar. Genom bättre erfarenhetsåterkoppling öka effektiviteten i det 
olycksförebyggande och skadeavhjälpande arbetet. 

B. delge de drabbade information om utredningar, erfarenhetsåterkoppling som genom
förts. 

C. ta vara på framkomna erfarenheter från larm, detta ska utnyttjas i syfte för att höja in
satsförmågan. 

Prestationsmål (Säkerhetsmål 2) 
Kommunens skall 

A. ge både drabbade och egen personal stöd efter olyckor. 
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6.3 Ansvarsfördelning 
• Räddningstjänsten skall undersöka olyckor och räddningsinsatser enligt Lag om skydd 

mot olyckor. Syftet är att ta fram olycksförebyggande åtgärdsförslag, utveckla rädd
ningsinsatsemas effektivitet, identifiera övnings- och utbildningsbehov samt att få un
derlag till insatsplanering och metodutveckling. Allt för att undvika liknande olyckor 
och/eller minska dess skadekonsekvenser. 

• Räddningstjänsten och Kommunen skall efter avslutad räddningsinsats ge de drabbade 
rimligt stöd utöver Lag om skydd mot olyckor. 

• Räddningstjänsten och Kommunen skall efter avslutad räddningsinsats ge de egna an
ställda det stöd som kan behövas. 

6.4 Organisation och resurser 

6.4.1 Olycksundersökningar 
En specialistutbildad person skall ha den kompetens som detta uppdrag kräver (samverkansav
tal med ALIV AR). 

6.4.2 Erfarenhetsåterkoppling 
Alla inom Räddningstjänstens organisation skall ha kompetens och förståelse för att jobba 
med återkoppling. 

6.4.3 Stöd till de drabbade 
Stöd till de drabbade skall i skälig omfattning ges. Räddningschef i beredskap har ytterst an
svar för detta och skall ha komptens för det. 

6.4.4 Kamratstöd 
Två personer på varje station ur deltidsorganisationen, som är utsedda av den egna personalen 
skall verka som kamratstödjare. För att alltid ha beredskap skall även de som åker som rädd
ningschef i beredskap kunna ge detta stöd. 

6.5 Förmåga och resurser i framtiden 
Under tidigare programperioder har den efterföljande verksamheten inte prioriterats, under 
kommande period skall ett tydligt utveklingsarbete påbörjas. 
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Bilaga 1 Insatskarta. 
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Bilaga 2 Insatsförmåga 

Dimensionerade uppgifter 

Bemanning 

Ledning 

Liten insats/leda enslkild styrka 

Större insats/leda och samordna flera styrkor 

Stab/Led ni ngsarbete 

Brand 

Livräddning via bärbar stege, 3 vån 

Rädda liv med höjdfordon alt utföra håltagning/släckning vi a tak/insats med lättskum 

Rökdykning 

Insats soteld 

Insats med tung/mellanskum (m2) 

Släckning av mindre brand i terräng {<1500m2) 

Drunkning 

Strandnära yt- livräddning 

Ytlivräddning med båt 

Trafikolycka 

Säkring av olycksplats och första omhändertagande upp ti Il 2 skadade 

Losstagning 1 skadad 

Losstagning flera skadade 

Tung räddning (Buss/Lastbil) 

Utsläpp av farligt ämne 
Livrädd ni ng/avspärrni ng 

Kemdykning (nivå 1-2) 

Kemdykning (nivå 3-4) .. 
Ovrig räddning 

Rädd ni ngsfrån kopp I i ng/ skydds jord ni ng 

Djurlivräddning 

Räddning i svårtillgänglig terräng 

X: anger att styrkan kan genomföra uppgiften 

F: anger att styrkan har kompetens och utrustning men är ej till räckligt numrär 

alt. Numrär kan ej garanteras, för att kunna utföra uppgiften 

-: Avser att styrkan saknar kompeten och/eller utrustning för att utföra uppgiften 

S: särkilt samverksanavtal Borås 1+6 Tungräddni ng/Kem 

23 

Herr Ald 

RCB/IL 7000 7200 Borås 

1 1+4 1+2 

X X 

X 

F 

X X 

X -
X F 

X X 

X F 

X X 

X X 

X X 

X F 

F F 

- - s 

X F 
X F 
- - s 

X -

F X 

X X 


