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 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BMN § 24   
 
Förvaltningen informerar  

 
Lena-Britt Björklund, förvaltningschef, informerar nämnden om följande:  

• På grund av den rådande Coronasituationen har förvaltning upprättat en 
pandemiplan. I dagsläget är det få sjukskrivningar, som inte påverkar  
förvaltningens verksamheter. Anställda inom förvaltningen har fått möjlig-
het att jobba hemifrån. Det kan bli längre handläggningstid för  
bygglovsärenden men sökande kommer att få reducerade avgifter enligt lag.  

• Dataskyddsombuden har varit på besök den 16 mars och gjorde  
sammanställning av hur kommunen arbetar med GDPR. Resultatet ser bra 
ut för kommunen.  

• Fastighetsägarna i centrala Herrljunga kommer att få informationsbrev om 
att vidta åtgärder mot bristande underhåll på sina fastigheter.  
 

Birte Rancka, miljöinspektör, informerar nämnden om följande: 
• Miljöenheten har beslutat att inte boka in nya tillsynsbesök tom den 14 april  

Besök som bedöms vara akuta på grund av risker för människors hälsa och 
miljön genomförs. Det görs enskilda bedömningar om det går att genomföra 
redan inbokade besök på enskilda avloppsanläggningar. Berörda  
expertmyndigheter kommer den 26/3 att informera om hur kommunala 
miljökontoren bör bedriva tillsyn och kontroll under rådande omständighet-
en.  

• Det har rekryterats en ny miljö- och hälsoskyddsinspektör som börjar den 6 
april . 

 
Christian Hallberg, räddningschef, informerar nämnden om följande: 

• På grund av rådande omständigheten har räddningstjänsten beslutat att göra 
uppehåll för genomförande av tillsyn, myndighetsutövning och utbildningar 
tillsvidare. Huvudplanen är att kunna bedriva den operativa verksamheten 
så normalt som möjligt. Det finns också övergripande plan över hur rädd-
ningstjänsten ska bedrivas vid storskaligt personalbortfall.  

• Räddningschef har fått uppdrag av kommundirektören att ta över  
krisledningsfunktionen under tiden krissamordnare är på  
föräldraledigheten.  

• Arbetsmiljökartläggningen för räddningstjänsten är färdig och kommer att 
informeras till personalen den 26/3.  

 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
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BMN § 25  B 6/2020 306  
 
Månadsrapport per 2020-02-29 för bygg- och miljönämnden 
 
Sammanfattning 
Bygg- och miljönämnden prognostiserar en negativ avvikelseprognos mot budget 
om 148 tkr för helåret. Nämnden prognostiserar ett underskott om 20 tkr på grund 
av högre arvodeskostnader än budgeterat.  
  
Räddningstjänsten prognostiserar ett underskott om 128 tkr på grund av högre  
internhyra för Annelundsstationen än budgeterat. Miljö och plan- och byggenhet-
en följer budget. Prognosen för nämndens investeringar är att de följer budget. 
 

Ansvar 
År  

Budget 
År  

Prognos 
År  

Diff Helår 
600 Nämnd 704 724 -20 
611 Miljö 1 060 1 060 0 
621 Bygg 1 529 1 529 0 
631 Räddningstjänst 10 581 10 709 -128 
  13 874 14 022 -148 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-03-06 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

1. Månadsrapport per den 2020-02-29 godkänns. 
2. Bygg- och miljönämnden ger förvaltningen i uppdrag att komma med för-

slag på åtgärder till nästa nämndssammanträde. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 

1. Månadsrapport per den 2020-02-29 godkänns. 
2. Förvaltningen ges i uppdrag att komma med förslag på åtgärder till nästa 

nämndssammanträde. 
______ 
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BMN § 26  DNR B 42/2020 601  

 
Begäran om inriktningsbeslut avseende Räddningstjänsten utifrån 
nationell utredning (SOU2018:54) 

 
Sammanfattning  
Den nationella utredningen om en effektivare kommunal räddningstjänst 
(SOU2018:54) som presenterades under 2019 innebär övergripande förändringar för 
svensk räddningstjänst. För att hantera dessa förändringar behöver Herrljunga  
kommun med stor sannolikhet ansluta sig till ett operativt ledningssystem för att 
kunna hantera större och komplexa olyckor. Förändringen kommer också att kräva ett 
nytt handlingsprogram enligt Lag om skydd mot olyckor som ska antas i kommun-
fullmäktige.  
 
Räddningstjänsten står inför utmaningar gällande akuta beredskaps- och arbets-
miljöfrågor som behöver lösas. För att räddningstjänsten ska ha fortsättningar för att 
hantera utmaningarna behöver ett inriktningsbeslut fattas. Då detta kan anses vara av 
principiell beskaffenhet behöver inriktningsbeslutet tas i kommunfullmäktige, därför 
önskar bygg- och miljönämnden att kommunfullmäktige ger nämnden i uppdrag att 
påbörja dialog med avsikt om att teckna avtal med ett av de angränsande räddnings-
tjänstförbunden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-03-17 
Nationell utredning SOU 2018:54, En effektivare räddningstjänst   
Utredningsrapport daterad 2019-11-03  

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås ge bygg- och miljönämnden i uppdrag att påbörja-
förhandling att teckna avtal med ett av de angränsande räddningstjänstförbun-
den. 
 

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

 
Bygg- och miljönämndens förslag till kommunfullmäktige 

1. Bygg- och miljönämnden ges i uppdrag att påbörja förhandling att teckna avtal 
med ett av de angränsande räddningstjänstförbunden. 

______ 
 
 
 
 
Expedieras till: 
 

Kommunfullmäktige 
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BMN § 27  DNR B 18/2020 306  

 
Revidering av driftäskande 2021-2023 för bygg- och miljönämnden 

 
Sammanfattning 
Driftäskande 2021-2023 för bygg- och miljö nämnden beslutades och överlämnades 
till kommunfullmäktige 2020-02-26 (BMN § 14). Verksamhetsförändringar som  
redovisades i tidigare beslut är nu reviderade då nya uppgifter inkommit och driftäs-
kande för 2021-2023 behöver därmed revideras. Ändringar är gjorda enligt nedanstå-
ende tabell: 

 

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-03-11 
Bilaga 1, Driftäskande 2021-2023, version 2 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunfullmäktige föreslås godkänna revidering av driftsäskande 2021-2023 
för bygg – och miljönämnden. 
  

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

 
Bygg- och miljönämndens förslag till kommunfullmäktige 

1. Revidering av driftsäskande 2021-2023 för bygg – och miljönämnden  
godkänns (bilaga 1, BMN § 27/2020-03-25). 

______ 
 
 
Expedieras till: 
 

Kommunfullmäktige 
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BMN § 28  DNR M 72/2020 MIL  
 

Avtal om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområde samt  
livsmedelsområdet i Sjuhärad  

 
Sammanfattning 
Miljöförvaltningarna i Sjuhäradsområdet har tagit fram ett föreslag till kommunalt 
samverkansavtal inom livsmedel, miljö- och hälsoskyddsområdet mellan kommu-
nerna i Sjuhärad. Syftet med avtalet är att kommuner som omfattas av avtalet ska 
kunna kontakta någon av de andra kommunerna för att be om hjälp. Avtalet ersätter 
ett tidigare samverkansavtal med liknande innebörd beslutat i kommunfullmäktige 
den 2006-12-13.  
  
Det framtagna avtalet mellan kommuner inom Sjuhärad är baserat på underlag från 
SKR (Sveriges Kommuner och Regioner). Avtalet omfattar miljö- och hälsoskydds-
området samt livsmedelsområdet. Målet med avtalet är att kunna nyttja varandras 
personalresurser och därigenom öka kapaciteten, minska sårbarheten och öka effek-
tiviteten.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-03-17 
Bilaga1, förslag till avtal 
Kommunfullmäktige § 151/2006-12-13 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att godkänna bygg- och miljönämndens förslag 
till avtal om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedels-
området mellan kommuner inom Sjuhärad.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker. 
 
Bygg- och miljönämndens förslag till kommunfullmäktige 

1. Bygg- och miljönämndens förslag till avtal om samverkan inom miljö- och häl-
soskyddsområdet och livsmedelsområdet mellan kommuner inom Sjuhärad 
godkänns.  

______ 
 
 

 
Expedieras till: 
 

Kommunfullmäktige 
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BMN § 29  DNR M 66/2020 MIL  

 
Yrkande om ersättning till fastighetsägare, Broddarp 6:9  

 
Sammanfattning 
Under 2017 genomförde miljöenheten tillsyn på enskilda avloppsanläggningar i 
bland annat Broddarp socken. I inspektionsrapporten för avloppet på fastigheten 
Broddarp 6:9 konstaterar miljöinspektören att slamavskiljaren är fel installerat och 
fastighetsägaren behöver vidta åtgärder. Vid arbetet med att göra om anläggningen 
upptäcktes det att anläggningen var korrekt installerad från början. En fastighetsä-
gare yrkar därför ersättning för onödiga kostnader som denne har haft på grund av en 
felaktig bedömning av miljöinspektören vid tillsyn av enskilt avlopp 2017.   
  
Enligt 3 kap 2 § Skadeståndslagen (1972:207) skall en kommun ersätta personskada, 
sakskada eller ren förmögenhetsskada, som vållas genom fel eller försummelse vid 
myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande stat eller kommunen svarar.  I 
detta fall yrkar sökandet om 10 250 kr för förmögenhetsskada och förvaltningen  
anser att sökande är berättigad till den ersättningen enligt skadeståndslagen.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-03-11  
Bilaga 1, Redogörelse  
Foto från anläggandet 2002 (M 187/02)  
Inspektionsrapport (M 444/17).  
Komplettering, bilder från frilagd slamavskiljare (M 444/17) 
Produktblad  
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Bygg- och Miljönämnden bifaller yrkandet om ersättning och betalar ut  
10 250 kr till fastighetsägaren, Broddarp 6:9.  
  

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

1. Yrkandet om ersättning bifalls och 10 250 kr betalas ut till fastighetsägaren, 
Broddarp 6:9. 

______ 
 
Expedieras till: 
 

Fastighetsägare 
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BMN § 30   

 
Meddelanden 
 
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 
 
NR Meddelandeförteckning DNR 
   
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 

Fastighetsreglering – Fölene 7.24 och 
Larstorp 5:4  
 
Fastighetsreglering – Molla-Attorp 1:5 
och Haga 1:9  
  
Fastighetsreglering – Ljung 1:20 och 
1:37  
  
Fastighetförteckning – Avstyckning 
från Ölltorp 1:22  
  
Fastighetsförteckning – Lunda 3:6 och 
3:9  
 

B 1/2020 
 
 
B 1/2020 
 
 
B 1/2020 
 
 
B 1/2020 
 
 
B 1/2020 
 
 

 
Bygg- och miljönämndens beslut 

1. Meddelandena läggs till handlingarna. 
______ 
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BMN § 31 
 
Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden  
2020-02-12 – 2020-03-11 

 
Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bygg- och miljönämndens beslut 
1. Redovisning av delegationsbeslut godkänns. 

______ 
 
 
 

    
Nr Delegeringsbeslut DNR  
    
1 Miljöenheten 

Anmälan av delegationsbeslut 
under perioden 2020-02-12 – 2020-03-11 
 

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

2 Plan- och byggenheten 
Anmälan av delegationsbeslut 
under perioden 2020-02-12 – 2020-03-11 
 

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

3 Räddningstjänsten 
Anmälan av delegationsbeslut 
under perioden 2020-02-12 – 2020-03-11 

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

 

Underlag till budget och verksamhetsplan 2021-2023 

 

 

 

Bilaga 1, BMN § 27/2020-03-25



 
2020-03-25 

0 
 

Nämnd: Bygg- och miljönämnden 
 

Verksamhetsförändringar till följd av investeringar 
 2021, 2022 samt 2023 

1. Digitalisering av bygglovsprocessen 2021 

 

 

Beskriv förändringen: Digitalisering ger möjligheter till utveckling av en digital plan- och 
bygglovshandläggning och även en digital bygglovshantering från ansökan/anmälan till inflyttning.  

 
Orsak till förändringen: Att möta framtida krav, och Boverkets tidplan för en enhetlig digital 
tillämpning av plan- och bygglagen, föreskrifter som skall kunna tillämpas från årsskiftet 2019-2020. 
Från och med 2022 räknar Boverket med att alla nya detaljplaner som görs är digitala och utformas 
efter gällande föreskrifter. Även att kunna uppfylla kommunens egen digitaliseringsstrategi där varje 
förvaltning har en plan för digitalisering. 

From när sker förändringen: Under 2020 implementering av system kopplat till Edp Vision bygg 
som klarar av en digital handläggning och E-blanketter under perioden 2020-2023. 

Uppskatta kostnaden för förändringen: ca 250.000:  

Hur finansieras förändringen:  Prioritera digitalisering när det gäller kostnader på förvaltningen. 
Spara in på andra kostnader samt att använda intäkter från handläggning av detaljplaner från externa 
beställare och intäkter för bygglov för att på sikt rationalisera pappersarbetet och därmed arbetssättet. 

 

Övriga Verksamhetsförändringar  
 2021, 2022 samt 2023 
 
 

1. Effektivare Räddningstjänst 2020-2023 

 
Beskriv förändringen: Kommande förändringar i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) som 
ställer andra krav på kommunen. 
 

Bilaga 1, BMN § 27/2020-03-25



 
2020-03-25 

1 
 

Orsak till förändringen: Nationella utredningar som redovisats för regeringen.  
 
From när sker förändringen: Under perioden 2020-2022  
 
Uppskatta kostnaden för förändringen: Går i nuläget inte att bedöma.  
 
Hur finansieras förändringen? För att stödja kommunerna i arbetet att kontinuerligt upprätthålla en 
övergripande ledning av räddningstjänst har regeringen utökat anslaget 1:1 kommunalekonomisk 
utjämning ökats med 45 miljoner kronor fr.o.m. 2021. Detta motsvarar ca 45 tkr för Herrljunga. 
Övriga förändringar får ske inom befintlig ram eller med ett utökat kommunbidrag.  
 

2. Hyreskostnader 2021 
 

 
Beskriv förändringen: Ökad hyra på brandstationerna. 
 
Orsak till förändringen: Tekniska förvaltningen har sett över sina hyror och konstaterat att dessa 
måsta justeras för att klara fastighetens självkostnad. 
 
From när sker förändringen: För 2020 höjs hyran med 185 tkr (fördelat på 150 tkr 
Annelundstationen och 35 tkr Herrljunga stationen) utöver ordinarie prisuppräkning. Detta motsvarar 
hela självkostnaden för Herrljunga stationen och 64% av självkostnaden för Annelund stationen. För 
2021 sker nästa höjning på 150 tkr för Annelund stationen så man kommer i takt. Anledningen till att 
man tar detta stegvis är att verksamheten först fått information om höjningen vid avtalsförhandling om 
hyran i november 2019. 
 
Uppskatta kostnaden för förändringen: Från 2021 har verksamheten en hyresökning på totalt 335 tkr.   
 
Hur finansieras förändringen? Verksamheten har behov av ett ökat kommunbidrag för att klara 
hyresökningen. Inför 2017 gjordes alla interna hyror om och minskades, då togs även motsvarande 

 

3. Krav på myndighetens storlek (minst 3 heltider) inom 
livsmedelskontrollen 2021-2022 
 

 

 
 
Beskriv förändringen: Enligt besked från livsmedelsverket kommer man under 2021 göra en översyn 
av storleken på landets kontrollmyndigheter med uppdrag att tillse livsmedelslagen. Utgångspunkten 
är att varje myndighet behöver bestå av minst tre heltidsanställda inspektörer för att upprätthålla 
kompetensnivån och minska sårbarheten. Herrljunga kommun har i dagsläget ca 0,5 heltid inom 
livsmedelskontrollområdet. Efter översynen 2021 har livsmedelsverket annonserat att det sannolikt 
kommer lagkrav på att kommunerna ska organisera sig så att varje myndighet blir tillräckligt stor. 

Bilaga 1, BMN § 27/2020-03-25



 
2020-03-25 

2 
 

Orsak till förändringen: Kommande lagändring. 

From när sker förändringen: Troligen 2024-01-01. 

Uppskatta kostnaden för förändringen: 60 000 kr under 2021 och 60 000 kr under 2022. Totalt 120 
000 kr för personalresurser för att genomföra omorganisation av verksamheten. Det motsvarar 1 
månads arbetstid under varje år.  

 

Hur finansieras förändringen? Externt tillskott behövs, om inte den övriga tillsynen inom 
miljöenhetens områden ska bli drabbad genom t.ex. uteblivna besök till företag som betalar för årlig 
miljötillsyn. 

 

4. Utredning av kommunalförbund inom Sjuhärads 2021-2022 
 

 

Beskriv förändringen:  Om det finns politiskt intresse så ska det i ett första skede utredas möjligheten 
för samverkan, inom myndighetsutövning inom miljöbalkens och livsmedelslagens områden, i någon 
form av kommunalförbund mellan alla eller några av kommunerna inom Sjuhärad. Upphandling av 
konsult och fastställande av tidsplan beräknas ske under hösten 2020. Beroende på vad utredningen 
kommer fram till och kommunens vilja så kan eventuellt ett bildande av kommunförbund mellan några 
eller alla kommuner i Sjuhärad bli aktuellt innan 2025.  

Orsak till förändringen: Myndighetsutövning enligt miljöbalken och livsmedelslagen ställer stora 
krav på kompetens och yrkeskunnighet hos personal. Livsmedelsverket ska under 2021 göra en 
översyn av landets kontrollmyndigheter (se ovan) men även Naturvårdsverket har vid i olika muntliga 
dragningar uppgett att mellan 8-10 årsarbetare är nödvändigt för att klar miljöbalktillsynen rättssäkert, 
effektivt och med god arbetsmiljö.  

From när sker förändringen: Troligen 2025-01-01 

Uppskatta kostnaden för förändringen: Under 2021: 50 000 kr för att tillsammans med andra 
kommuner i Sjuhärad delfinansiera en konsult. Den totala kostnaden för konsult uppskattas till 250 
000-350 000 kr som delas mellan kommunerna.  Under 2022: 25 000 kr för fortsatt arbete.  

Hur finansieras förändringen: Externt tillskott behövs, om inte den övriga tillsynen inom 
miljöenhetens områden ska bli drabbad genom t.ex. uteblivna besök till företag som betalar för årlig 
miljötillsyn. 
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