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BMN § 57 

 
Förvaltningen informerar  

 
Emil Hjalmarsson, tf. samhällsbyggnadschef, informerar nämnden om följande: 
•  Kommunen har just nu flera detaljplaner i gång samtidigt. 
•  Herrljunga kommun har deltagit i e-förvaltningsdagarna i Stockholm som 

arrangerades den 19–20 oktober där Anna Bengtsson, digitaliseringsledare på IT-
avdelningen i Herrljunga kommun var nominerad till Sveriges e-förvaltningspris, 
eDiamond Award 2022 för sitt arbete med Herrljunga kommuns nya e-tjänst för 
bygglov.  

 
Elaine Larsson, miljöchef, informerar nämnden om följande: 
• Under september har enheten utfört tillsyn av lantbruk. 
• För tillfället pågår en livsmedelskontroll där man bland annat gör 

allergenkontroller i flera restauranger och skolkök runt om i kommunen. 
 
Johan Fors, räddningschef, informerar nämnden om följande: 
• Arbete pågår med att få in ny kompetens i verksamheten. 
• Två nya brandmän började denna vecka. 
• Personalläget i Herrljunga är stabilt. I Annelund är personalsituationen fortsatt 

ansträngd. 
• Herrljunga kommun ingår sedan 2021 i Västra Räddningsregionen (VRR). En 

mindre utvärdering av detta års samarbete har påbörjats. 
 
Fanny Isaksson, bygglovshandläggare, informerar nämnden om följande: 
•  Herrljunga kommuns bygglovshandläggare arbetar just nu med flera 

tillsynsärenden. 
•  Har inkommit en del anmälningar om olovlig installation av eldstad/rökkanal 

vilket kommunen nu ser över. 
 

Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
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BMN § 58 B 4/2022 306 

 
Budget och verksamhetsplan 2023 bygg- och miljönämnden  

 
Sammanfattning 
Bygg- och miljönämnden har för år 2023 tilldelats en driftbudget på 15 976 tkr 
samt en investeringsbudget på 1 050 tkr. 2022 års mål och målindikatorer föreslås 
oförändrade till 2023. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-10-10  
Budget och verksamhetsplan 2023 för bygg- och miljönämnden 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 
•  Budget och verksamhetsplan 2023 för bygg- och miljönämnden godkänns. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

 
Bygg- och miljönämndens beslut 
1. Budget och verksamhetsplan 2023 för bygg- och miljönämnden godkänns. 
_____ 
 
Expedieras till: Kommunstyrelsen 
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BMN § 59  M 492/2022 MIL 

 
Behovsutredning och tillsynsplan för miljöenheten 2023 - 2025 

 
Sammanfattning 
Inför varje nytt år ska ansvarig nämnd ta fram en behovsutredning och 
verksamhetsplan för miljöbalken, livsmedelslagen och tillhörande 
lagstiftningsområden. I behovsutredningen framgår att nämnden inte har resurser 
för att utföra all tillsyn som ligger inom dess ansvarsområden, utan prioriteringar 
måste göras. I förvaltningens förslag till verksamhetsplan planeras den tillsyn som 
antas medföra störst nytta. De ärenden som prioriteras är de som är obligatoriska, 
det vill säga inkommande ärenden och tillsyn över de verksamheter som är 
anmälningspliktiga (C-anläggningar inom miljöskydd, C-anläggningar inom 
lantbruk, hälsoskyddsverksamheter) eller registreringspliktiga 
(livsmedelsverksamheter). Utöver det som är obligatoriskt är också tillsyn och 
prövning av små avlopp prioriterat i syfte att fortsätta den tillsyn av små avlopp 
som pågått sedan 2010. Andra områden som prioriteras för år 2023 är tillsyn av 
användare av växtskyddsmedel och marknadskontroll av kemiska produkter. 
 
Ärenden som väntas öka under de kommande åren är återanvändning av 
schaktmassor för anläggningsändamål och klagomålsärenden, som är ett stadigt 
ökande område. Förorenade områden är ett område som prioriteras ned på grund 
av resursbrist. Icke-anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter prioriteras bort. 
Lantbruk prioriteras inte under 2023 eftersom detta var ett prioriterat område 
under 2022. Lantbruken kommer att prioriteras på nytt under 2024. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-10-17. 
Behovsutredning och tillsynsplan för miljöenheten 2023 – 2025. 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut:  
• Nämnden antar behovsutredning och tillsynsplan för miljöenheten 2023 – 2025. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

 
Bygg- och miljönämndens beslut 
1.  Behovsutredning och tillsynsplan för miljöenheten 2023 – 2025 antas. 
_____ 
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BMN § 60  B 7/2022 306  

 
Internkontrollplan 2023 för bygg- och miljönämnden 

 
Sammanfattning 
Nämnderna i Herrljunga kommun har ansvar för internkontroll inom sitt 
verksamhetsområde. Internkontroll syftar till att kontrollera de risker som finns 
inom nämndens ansvarsområde och på så sätt undvika misstag och samtidigt 
utveckla verksamheten. För 2023 har förslag till internkontrollplan tagits fram för 
bygg och miljönämndens verksamhetsområden. De föreslagna kontrollmomenten 
är valda utifrån risk- och väsentlighetsbedömning. Bygg- och miljönämnden kan 
komplettera internkontrollplanen med risker som behöver fokuseras på av 
politiska skäl, snarare än den väsentlighetsbedömning som förvaltningen gör. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-10-24 
Plan för internkontroll 2023 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 
•  Bygg- och miljönämnden godkänner upprättad internkontrollplan 2023 och 

överlämnar den till kommunstyrelsen. 
 

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

 
Bygg- och miljönämndens beslut 
1.  Internkontrollplan 2023 för bygg- och miljönämnden godkänns.  
_____ 
 
 
För kännedom till: Kommunstyrelsen 
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BMN § 61  B 226/2022 TAX 

 
Plan- och byggtaxa revidering 2023 

 
Sammanfattning 
Herrljunga kommun har sedan 2011 tillämpat en plan- och bygglovtaxa som är 
baserad på Sveriges Kommuner och Regioner taxeunderlag. Nuvarande taxa 
antogs av kommunfullmäktige 2011-05-10 § 63. Nämndens handläggare har 
under tiden insett att det finnas ett behov för vissa justeringar av avgifterna i taxan 
för att anpassa den till förändrade förutsättningar och aktuellt kostnadsläge. De 
förändrade förutsättningarna är t.ex. ökade krav på platsbesök, vilket bidrar till 
ökade antal timmar för ärendets handläggning, ökade kostnader för nämnden och 
nämndens handläggare samt ökade behov av digitalisering för att höja servicenivå 
till invånare och företag. De förändringarna påverkar handläggningskostnaden per 
timme som behöver justeras. 
 
Taxan behöver även justeras avseende tillståndsgivning för hantering av 
brandfarliga och explosiva varor eftersom nämnden inte har ansvar för sådana 
ärende från 1 januari 2020. Även kostnader för utstakning, lägeskontroll och 
nybyggnadskarta är inte relevanta eftersom kommunen inte erbjuder sådana 
mättjänster i egen regi utan hänvisar till konsulter. Även Tabell 23 för tillfälligt 
nyttjande av digital geografisk information justeras från tabell till timdebitering. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-10-25 
Plan- och bygglovtaxa – revidering 2023 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 
•  Bygg- och miljönämnden antar föreslagen revidering av plan- och bygglovtaxa. 

Taxan ska börja gälla från 1 januari 2023. 
 

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

 
Bygg- och miljönämndens beslut 
1.  Revidering av plan- och bygglovtaxa antas. Taxan ska börja gälla från 1 januari 

2023. 
______ 
 
 
 
Expedieras till: Kommunstyrelsen 
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BMN § 62  B 197/2022 601 

 
Sammanträdesplan 2023 för bygg- och miljönämnden 
(samhällsbyggnadsnämnden) 

 
Sammanfattning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2022 (KF § 113/2022-06-21) 
beslutades att genomföra en uppdelning av samhällsbyggnadsförvaltningen till en 
samhällsbyggnadsförvaltning och en internserviceorganisation från och med 
verksamhetsåret 2023 med nya nämnder.  
 
Då ledamöterna i den nya samhällsbyggnadsnämnden ännu inte är utsedda har de 
inte möjlighet att fastställa sammanträdesplanen för nästkommande kalenderår.  
Bygg- och miljönämnden uppmanas därför att fastställa tiderna samt lämna över 
till samhällsbyggnadsnämnden att i sin tur fastställa sammanträdesplanen för 
2023 på ett extrainsatt sammanträde onsdagen 11 januari 2023 kl. 17.00. 
Förvaltningen föreslår att bygg- och miljönämnden (samhällsbyggnadsnämnden) 
under 2023 sammanträder på onsdagar kl. 17.00 enligt följande datum: 

 
Nämndsammanträde 

Onsdagar kl. 17.00 
 

11 jan 2023 
1 feb 2023 

1 mars 2023 
29 mars 2023 
3 maj 2023 
7 juni 2023 
30 aug 2023 
4 okt 2023 
1 nov 2023 
6 dec 2023 

                             
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-10-25 
Kommunfullmäktige § 138/2022-09-19 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 
•  Sammanträdesplan 2023 för samhällsbyggnadsnämnden fastställs. 
•  Bygg- och miljönämnden lämnar över till samhällsbyggnadsnämnden att 

fastställa sammanträdesplanen för 2023 på ett extrainsatt sammanträde 
onsdagen 11 januari 2023 kl. 17.00. 

•  Vid nämndsammanträdet 11 januari 2023 antas en ny delegationsordning för 
samhällsbyggnadsnämnden. 
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Fortsättning BMN § 62 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

 
Bygg- och miljönämndens beslut 
1.  Sammanträdesplan 2023 för samhällsbyggnadsnämnden fastställs. 
2.  Bygg- och miljönämnden lämnar över till samhällsbyggnadsnämnden att 

fastställa sammanträdesplanen för 2023 på ett extrainsatt sammanträde 
onsdagen 11 januari 2023 kl. 17.00. 

3.  Vid nämndsammanträdet 11 januari 2023 antas en ny delegationsordning för 
samhällsbyggnadsnämnden. 

______ 
 
 
Expedieras till: Samhällsbyggnadsnämnden 
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BMN § 63  B 225/2022 306 

 
Behovsutredning och verksamhetsplan 2023- Plan- och 
byggenheten   

 
Sammanfattning 
Plan- och byggenheten har tagit fram behovsutredning och verksamhetsplan för 
2023. Plan- och byggenheten har gjort behovsutredning och verksamhetsplan 
sedan 2014. På miljöenheten inom samma förvaltning har behovsutredning och 
verksamhetsplanering gjorts flera år i följd, vilket har varit ett bra stöd för 
framtagandet av denna plan.  
 
Verksamhetsplanen är i sin nuvarande form lika mycket ett informations-
dokument till politiken som den är ett utvärderingsverktyg för tjänsterna på 
enheten. Verksamhet som plan- och byggenhet ska bedriva är i huvudsak reglerad 
i Plan- och bygglagen och Miljöbalken. Förutom lagstiftningar har enheten även 
kommunens vision att arbeta för. I dokumentet beskrives vilka behov som finns 
och vilka konsekvenser det blir om resurserna som finns inte räcker till. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-10-25 
Behovsutredning och verksamhetsplan 2023 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 
• Bygg- och miljönämnden godkänner behovsutredning och verksamhetsplan för 

plan- och byggenhetens verksamhet för 2023. 
 

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

 
Bygg- och miljönämndens beslut 
1.  Behovsutredning och verksamhetsplan för plan- och byggenhetens verksamhet 

för 2023 godkänns. 
______ 
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BMN § 64  B 230/2022 ÖVR 

 
Bygg- miljö- och landskapsvårdspris för 2022 

 
Sammanfattning 
Herrljunga kommuns Bygg- miljö- och landskapsvårdspris syftar till att främja 
insatser för både yttre och inre miljö, samt ge uppskattning och uppmärksamhet åt 
dem som aktivt verkar för en god allmän miljö i Herrljunga Kommun. Priset 
utgörs av diplom och 10 000 kronor. Bygg- och miljönämnden äger rätt att under 
ett och samma år utse flera pristagare som då delar prissumman. Nämnden äger 
också rätt att avstå från att dela ut priset om inga sökanden anses uppfylla prisets 
kriterier. 
            
Information om möjlighet att ansöka priset har annonserats i lokal press samt på 
kommunens hemsida. År 2022 har 3 nomineringar inkommit: 
 
- Hudene Hembygdsförening 
-Torpåkra Station / Hanna Nymark 
- Ur- och Skur Förskola 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2022-11-01 
Ärende B 230/2022 
Stadgar KF beslut § 104 2003-09-16 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 
• Dialog om de nominerade tas på sammanträdet. 

 
Beslutsgång 
Nämnden är överens om att Hudene hembygdsförening uppfyller prisets kriterier. 
Ordförande frågar om nämnden kan tilldela bygg- miljö- och 
landskapsvårdspriset till Hudene hembygdsförening och finner att så sker.  

 
Bygg- och miljönämndens beslut 
1.  Hudene hembygdsförening tilldelas 2022 års bygg- miljö- och 

landskapsvårdspris. 
______ 
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BMN § 65 

 
Information om revision  

 
Hans Malmquist, ordförande, informerar nämnden om följande: 
•  Revisionen har inkommit med ett antal frågor till ordförande och förvaltningschef 

avseende ansvarsprövning för 2022. Svar på frågorna kommer att sammanställas 
och skickas till nämnden för kännedom.  

 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
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BMN § 66 

Meddelanden 

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 

NR  Meddelandeförteckning DNR 

1 

2 

3 

4 

Fastighetsreglering berörande Orrljunga 1:4, 
Molla 6:7, Molla 6:5 och Molla s:4 

Fastighetsreglering berörande Ljung 21:1 och 
Ljung 3:27 

Fastighetsreglering berörande Fröstorp 3:19, 
Kringelbacken 1:2 och Lyckhem 3:2 

Avstyckning berörande Herrljunga 6:3 

B 1/2022 

B 1/2022 

B 1/2022 

B 1/2022 

Bygg- och miljönämndens beslut 
1. Meddelandena läggs till handlingarna.

______ 
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BMN § 67 

Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 
2022-09-20 – 2022-10-17 

Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet: 

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

______ 

Nr Delegeringsbeslut DNR 
1 Miljöenheten 

Anmälan av delegationsbeslut 
under perioden 2022-09-21- 2022-10-17 

Lista på delegationsbeslut förvaras 
hos samhällsbyggnadsförvaltningen, 
kommunhuset, Herrljunga.  

2 Plan- och byggenheten 
Anmälan av delegationsbeslut 
under perioden 2022-09-20- 2022-10-17 

Lista på delegationsbeslut förvaras 
hos samhällsbyggnadsförvaltningen, 
kommunhuset, Herrljunga. 



5aa823b2-95d9-48dc-9306-7095a12c5bce

Elektroniska underskrifter
Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer

Alla elektroniska underskrifter listas i signaturpanelen. De tio första underskrifterna listas även på den här sidan.

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade 
elektroniska underskrifter enligt eIDAS.

Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller med SignPorts valideringstjänst. 
Andra valideringstjänster kan användas förutsatt att dessa uppfyller de tekniska kraven enligt internationella standarder.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet ’skrivs ut’ till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska 
underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.

* Värden markerade med en asterisk har validerats mot beviset från den legitimeringstjänst som användes för underskriften.
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