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BILDNINGS-
FÖRVALTNINGEN 
Håcan Lundqvist 

Tjänsteskrivelse 
2020-05-18 

DNR B 6/2020 606     
Sid 1 av 1   

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 

Månadsrapport per den 2020-04-30 

Sammanfattning 
Tabellen nedan visar utfallet för perioden och årsprognosen för bygg- och miljönämnden 
per den 30/4. Bygg- och miljönämnden redovisar ett negativt utfall om 165 tkr för perioden  
en negativ prognos om 320 tkr för helåret. 

Ansvar 
Ack 

Budget 
Ack 

Utfall 
Ack 
Diff 

År 
Budget 

År 
Prognos 

År 
Diff Helår 

600 Nämnd 235 244 -10 704 724 -20
611 Miljö 393 380 13 1 060 1 060 0
621 Bygg 549 490 59 1 529 1 529 0 
631 Räddningstjänst 3 671 3 898 -227 10 581 10 881 -300

4 847 5 012 -165 13 874 14 194 -320

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-05-18. 

Förslag till beslut 
Månadsrapport per den 2020-04-30 godkänns. 
Nämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna att det prognostiserade underskottet får 
kvittas mot tidigare års ackumulerade resultatöverskott. 

Bakgrund 
Bygg- och miljönämnden redovisar ett negativt utfall om 165 tkr för perioden och en 
negativ prognos om 320 tkr för helåret.  

Nämnd-enheten prognostiserar ett underskott om 20 tkr på grund av högre 
arvodeskostnader än budget. 

Räddningstjänsten prognostiserar ett underskott om 300 tkr på grund av högre internhyra 
för Annelundsstationen än budgeterat och lägre intäkter för externa utbildningar och 
utebliven tillsyn.  

Miljö och plan- och byggenhetens prognoser följer budget. 

Prognosen för nämndens investeringar är att de följer budget. 

Håcan Lundqvist 
Controller 

Ärende 4



BYGG- OCH MILJÖ- 
FÖRVALTNINGEN 
Emil Hjalmarsson 

Tjänsteskrivelse 
20xx-xx-xx 

DNR B 47/2020 610    
Sid 1 av 2   

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 

Begäran om yttrande från kommunstyrelsen gällande motion om 
inventering av ödehus i Herrljunga kommun 

Sammanfattning 
Mats Palm (S) och Bert-Åke Johansson (S) har i motion daterad 2020-01-13 föreslagit att 
bygg- och miljöförvaltningen ska ges i uppdrag att finna formerna för och initiera en 
inventering av ödehus i syfte att öka inflyttningen till Herrljunga kommun.  

Kommunfullmäktige överlämnade 2020-02-18 (§ 21 ) motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. Eftersom motionärerna föreslår att bygg- och miljöförvaltningen ska genomföra 
en ödehusinventering om motionen beviljas föreslås kommunstyrelsen begära ett yttrande 
över motionen från bygg- och miljönämnden.  

Bygg- och miljönämnden gör bedömningen att en översiktlig kartläggning kan genomföras 
och ser positivt på möjligheten att påvisa potentialen av obebodda fastigheter i kommunen. 
För att gå vidare med en inventering gör Bygg- och miljönämnden bedömningen att det 
behövs särskilda projektmedel och tid avsatt för projektet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen §50/ 2020-03-16 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterat 2020-05-15 

Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden ställer sig positivt till inventering av ödehuset, under 
förutsättning att nämnden tilldelas särskilda projektmedel och tid för projektet är avsatt 

Emil Hjalmarsson 
Kommunarkitekt 

Expedieras till: 
För kännedom 
till:

Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 
Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 

Ärende 5



BYGG- OCH MILJÖ- 
FÖRVALTNINGEN 
Emil Hjalmarsson 

Tjänsteskrivelse 
20xx-xx-xx 

DNR B 47/2020 610 
Sid 2 av 2 

Bakgrund 
Mats Palm (S) och Bert-Åke Johansson (S) har i motion daterad 2020-01-13 föreslagit att 
bygg- och miljöförvaltningen ska ges i uppdrag att finna formerna för och initiera en 
inventering av ödehus i syfte att öka inflyttningen till Herrljunga kommun.  

Kommunfullmäktige överlämnade 2020-02-18 (§ 21 ) motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. Eftersom motionärerna föreslår att bygg- och miljöförvaltningen ska genomföra 
en ödehusinventering om motionen beviljas föreslås kommunstyrelsen begära ett yttrande 
över motionen från bygg- och miljönämnden. 

Ekonomisk bedömning 
För att gå vidare med en inventering gör Bygg- och miljönämnden bedömningen att det 
behövs särskilda projektmedel och tid avsatt för projektet. 

Motivering av förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden ser positivt på möjligheten att genomföra en mer översiktlig 
kartläggning i syfte att påvisa potentialen av obebodda fastigheter i kommunen men gör 
bedömningen att det behövs säskilda projektmedel och tid avsatt för projektet.  

Bygg- och miljönämnden gör också bedömningen att det kan bli väldigt resurskrävande att 
kontakta ägarna till de tomma fastigheterna med information hur de kan sälja eller hyra ut.  

Det behöver också klarläggas om kommunen skall ta på sig en sådan roll. 

Ärende 5
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SAMMAN TRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-03- 16
Sid 30

KS § 50 DNR KS 6/2020 320

Begäran om yttrande över motion om inventering av ödehus i
Herrljunga kommun

Sammanfattning
Mats Palm (S) och Bert-Åke Johansson (S) har i motion daterad 2020-01-13
föreslagit att bygg- och miljöförvaltningen ska ges i uppdrag att finna formerna
för och initiera en inventering av ödehus i syfte att öka inflyttningen till
Herrljunga kommun. Kommunfullmäktige överlämnade 2020-02-18 (§ 21 )
motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Eftersom motionärerna föreslår att bygg- och miljöförvaltningen ska genomföra
en ödehusinventering om motionen beviljas föreslås kommunstyrelsen begära ett
yttrande över motionen från bygg- och miljönämnden.

Beslutsunderlag
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2020-03-04

Kommunfullmäktige § 21/2020-02-18
Motion daterad 2020-01- 13

Förslag till beslut
Ordförandens förslag till beslut:

Motionen skickas till bygg- och miljönämnden för yttrande.
Yttrandet ska utformas på samma sätt som ett svar på en motion, det vill
säga efterleva samtliga krav i avsnittet ”Handläggning av motioner och
medborgarförslag” i kommunens riktlinjer för dokument- och
ärendehantering.
Yttrandet ska vara kommunstyrelsen till handa senast 2020-06- 12.

•
•

•

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

Kommunstyrelsens beslut
1. Motionen skickas till bygg- och miljönämnden för yttrande
2. Yttrandet ska utformas på samma sätt som ett svar på en motion, det vill

säga efterleva samtliga krav i avsnittet “Handläggning av motioner och
medborgarförslag” i kommunens riktlinjer för dokument- och
ärendehantering.
Yttrandet ska vara kommunstyrelsen till handa senast 2020-06-12.3

Expedieras till: Bygg- och miljönämnden
För kännedom
till,

Ärende 5



Motion. 2020-01 -08

Det går en våg av miljömedvetenhet och alternativa livsstilslösningar genom vårt samhälle.
Stressade storstadsbor eller människor som helt enkelt vill leva mer resurssnålt och klara en
större del av självhushållet själva.
Cirkulära ekonomier, ekologiskt boende, nollenergi-boende, ja termerna och ideologierna för
dessa boendeformer är stadigt i ökande.
Ställt i relation till ett ökat klimatmedvetande, har vi goda möjligheter i Herrljunga att erbjuda
och kombinera det lantliga boendet, med ett arbetsliv i någon av våra angränsande större
städer

Flera andra kommuner, Falkenberg, Grästorp, Örnsköldsvik, Sollefteå m.m. är exempel på
kommuner där man efter en inventering av ödehus fått en positiv inflyttning till kommunerna.
Denna förstärkning till kommunen som helhet, kan också tjäna som befolknings-tillskott kring
de mindre skolenheter som ibland kämpar med ett minskande elevunderlag.
Där vi kan ha svårt att hitta bygghenar för nyproduktion, kan dessa upprustade ödehus fylla
motsvarande behov.
Det kan vara av värde även för Herrljunga att bredda typen av och tillgången på hus för de
som önskar ett genuint lantligt läge, ofta med historia. .

https://www.land.se/landkoll/kartlaggning-av-odehus-gav-falkenberg-nya-invanare/

Denna inventering gör givetvis inte sig själv.
I de delar som ännu inte är inventerade, kan hjälp gå att finna genom olika typer av
praktikplatser, instegsjobb, plusjobb, lönebidrag eller liknande. Det kan också finnas
kulturgeografer, kulturhistoriker, samhällsvetare eller andra som skulle finna en egennytta i
detta genom t.ex. ett examensarbete.
Formerna för detta återstår att konkretisera.

Vi yrken att:
Bygg och Miljöförvaltningen, ges i uppdrag att finna formerna för, och initiera denna
inventering av ödehus.

Mats Palm (S) Bert-Åt
##

(s)

;'''’"'"'*"“’';"'"'““""'" 81
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BYGG- OCH MILJÖ- 
FÖRVALTNINGEN 
Elaine Larsson 

 
Tjänsteskrivelse 

2020-05-15  
DNR M 140/2020 MIL     

Sid 1 av 2    
 

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 
  

 
Förlängda handläggningstider under pandemin Covid-19 
 
Sammanfattning 
På grund av rådande situation med spridning av Coronavirus lånar miljöenheten ut delar av 
personalen för krisledningsarbete. Pandemin kan komma att påverka enhetens arbete ännu 
mer om personal tillfälligt blir sjuka eller lånas ut till socialförvaltningen. Då kan det 
uppstå perioder då handläggningstiderna förlängs. I vanliga fall får en anmälningspliktig 
verksamhet påbörjas tidigast 6 veckor efter det att anmälan har gjorts. Tillsynsmyndigheten 
har möjlighet att besluta om att ändra den tiden. Under rådande omständigheter bör beslut 
tas som möjliggör att handläggningstiden kan förlängas. 
 
Exempel på ärenden som berörs är: 
- Anmälan av miljöfarlig verksamhet t.ex. industri, tvätthall, lantbruk 
- Anmälan av hälsoskyddsverksamhet t.ex. skola, förskola, tatuerare 
- Övriga anmälningsärenden t.ex. värmepumpar 
 
Handläggningstider för andra ärenden kan också påverkas av pandemin, t.ex. ansökan om 
inrättande av små avloppsanläggningar, inlämnade olägenhetsanmälningar etc. 
Handläggningstiderna för dessa regleras  av Förvaltningslagen som enligt 9 § säger att Ett 
ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att 
rättssäkerheten eftersätts. Vidare anges i 11 § att parter ska vid förlängda 
handläggningstider underrättas och få reda på anledningen till förseningen. Miljöenheten 
har förstås för avsikt att följa dessa krav, även under pandemin. En mall för Underrättelse 
om väsentligt försenad handläggning kommer att tas fram, så att ett sådant dokument finns 
i beredskap inför en eventuell kommande situation. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterat 2020-05-15. 
 
Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att vid anmälan om miljöfarlig verksamhet (MPF 
2013:251) får verksamheten påbörjas tidigast 8 veckor efter att komplett anmälan har 
lämnats in till Bygg- och miljönämnden. Beslutet gäller tills WHOs deklaration av 
internationellt nödhälsoläge på grund av covid-19 upphävs. 
 
 
Elaine Larsson 
Miljöchef 
 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 
Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 

Ärende 6



 

 
BYGG- OCH MILJÖ- 
FÖRVALTNINGEN 
Elaine Larsson 

 
Tjänsteskrivelse  

2020-05-15 
DNR M 140/2020 MIL  

Sid 2 av 2 
 

Bakgrund 
På grund av rådande situation med spridning av Coronavirus lånar miljöenheten ut delar av 
personalen för krisledningsarbete. Pandemin kan komma att påverka enhetens arbete ännu 
mer om personal tillfälligt blir sjuka eller lånas ut till socialförvaltningen. Då kan det 
uppstå perioder då handläggningstiderna förlängs. I vanliga fall får en anmälningspliktig 
verksamhet påbörjas tidigast 6 veckor efter det att anmälan har gjorts. Tillsynsmyndigheten 
har möjlighet att besluta om att ändra den tiden. Under rådande omständigheter bör beslut 
tas som möjliggör att handläggningstiden kan förlängas 
 
Exempel på ärenden som berörs är: 
- Anmälan av miljöfarlig verksamhet t.ex. industri, tvätthall, lantbruk 
- Anmälan av hälsoskyddsverksamhet t.ex. skola, förskola, tatuerare 
- Övriga anmälningsärenden t.ex. värmepumpar 
 
Handläggningstider för andra ärenden kan också påverkas av pandemin, t.ex. ansökan om 
inrättande av små avloppsanläggningar, inlämnade olägenhetsanmälningar etc. 
Handläggningstiderna för dessa regleras av Förvaltningslagen som enligt 9 § säger att Ett 
ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att 
rättssäkerheten eftersätts. Vidare anges i 11 § att parter ska vid förlängda 
handläggningstider underrättas och få reda på anledningen till förseningen. Miljöenheten 
har förstås för avsikt att följa dessa krav, även under pandemin. En mall för Underrättelse 
om väsentligt försenad handläggning har tagits fram, så att ett sådant dokument finns i 
beredskap inför en eventuell kommande situation. 

 
Ekonomisk bedömning 
Ekonomin bedöms inte påverkas nämnvärt, då de flesta ärenden ändå kommer att hinna 
handläggas under rätt verksamhetsår. 

 
Juridisk bedömning 
I miljöbalkens 9 kapitel 6c§ ges myndigheten möjlighet att fatta beslut om förlängd 
handläggningstid. 
 
Samverkan 
Ärendet diskuterades vid APT den 6 maj och togs upp i FSG den 7 maj. 
 
Motivering av förslag till beslut 
Eftersom rådande omständigheter kan sätta miljöenheten i en situation där 
handläggningstiderna förlängs och den juridiska möjligheten finns att förlänga 
påbörjandetiden för anmälningsärenden, är det lämpligt att beslut om förlängd 
påbörjandetid tas redan nu, så att förvaltningen har viss beredskap för perioder med lägre 
bemanning. 
 

 

Ärende 6



  

 
BYGG- OCH MILJÖ- 
FÖRVALTNINGEN 
Lena-Britt Björklund 

 
Tjänsteskrivelse 

2020-05-25  
DNR B 78/2020 ÖVR     

Sid 1 av 2    
 

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 
  

 
Namngivning av Ölltorp industriområde till Västra och Östra 
 
Sammanfattning 
Detaljplan för Vreta 13:1 m.fl antagen av Bygg- och miljönämnden BMN§71 /2019.  
Laga kraft 2019-12-20. 
Bygg- och miljönämnden har ansvar för att namnge kvarter- och gatunamn.  
Området avser industrimark sammankopplat till det tidigare industriområdet Ölltorp.  
Det tidigare området har inga gatunamn utan adressnamn i nummerordning utefter hur 
fastigheterna ligger i området. Avsikten är att tänka samma på det nya området vilket 
innebär att kommunen delvis kommer att ändra namnen för båda områdena då de ha var sin 
anslutningsväg. 

 
Namnförslag till området är enligt följande: 
 
1. Ölltorps industriområde Västra 
2. Ölltorps industriområde Östra 
 
De befintliga adressnamnen i Ölltorps industriområde Västra kommer att finnas kvar 
med utökad möjlighet till nya adresspunkter mellan 1-19. 
 
Nytt förslag på adressnamn i Ölltorps industriområde Östra gäller från 20 och uppåt 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 202-05-25 
Bilaga Detaljplan Vreta 13:1 m.fl. antagande karta daterad 2019-11-12. 
Bilaga karta över hela industriområdet med namnspecifikation. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen förslag till beslut: 
Namnsättningen för Ölltorps industriområde godkänns enligt förslag, Ölltorps 
industriområde Västra och Ölltorps industriområde Östra.  
 

 
 
Lena-Britt Björklund 
Förvaltningschef Bygg- och miljöförvaltningen 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

 
Kommunstyrelsen, Teknisknämnden Stiftelsen Herrljunga Industrifastigheeter AB, Trafikverket 

  

Ärende 7



 

 
BYGG- OCH MILJÖ- 
FÖRVALTNINGEN 
Lena-Britt Björklund 

 
Tjänsteskrivelse  

2020-05-25 
DNR B 78/2020 ÖVR  

Sid 2 av 2 
 

 
Motivering av förslag till beslut 
Då det nya industriområdet ligger i direkt anslutning till det gamla så är det naturligt att 
området får samma namn som det befintliga men med lägesidentitet Östra. Befintligt 
område får då ett nytt tillägg i namnet, det vill säga Västra. Gatunamn är inte nödvändigt i 
ett industriområde men däremot specifika adresser på varje fastighet så att det går lätt att 
orientera sig fram till rätt plats. Förvaltningen väljer att inte döpa om adresspunkterna för 
området eftersom det kan bli problem för dem som redan har en adresspunkt i området. 
Förvaltningen ser att det går bra att identifiera platserna genom numrering vilket då innebär 
att de gamla adresserna kan finnas kvar.  
 

 
 

Ärende 7
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BYGG- OCH MILJÖ- 
FÖRVALTNINGEN 
Emil Hjalmarsson 

 
Tjänsteskrivelse 

20xx-xx-xx  
DNR B 111/2017 DPL     

Sid 1 av 2    
 

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 
  

 
Antagande Detaljplan för del av Sämsholm 2:1 mfl. Herrljunga 
kommun. 
 
Sammanfattning 
Planen syftar till att pröva områdets lämplighet för ökad exploatering i form av tillbyggnad 
och nybyggnation i ett av kommunens utpekade LIS-områden. (landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen) Vidare syftar planen till att möjliggöra en förbättrad avloppsituation i 
området.  
 
Planområdet ligger vid Sämsjöns östra strand och består av fastigheten Sämsholm 2:1, 
2:17, 2:10 samt 2:18. Området omfattar ca 26 ha. 
 
Detaljplanen har varit ute på samråd 2019-03-20 – 2019-04-19. 
 
Granskningen sker nu under tiden 7 april – 28 april 2020 (enligt PBL 5:18)  
 
Synpunkter från samråd och granskning har sammanställts i en samrådsredogörelse och 
granskningsutlåtande 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-05-19 
Planbeskrivning 
Samrådsredogörelse 
Granskningsutlåtande 
Plankarta 
 
Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden antar detaljplan för del av Sämsholm 2:1 mfl enligt plan- och 
bygglagen 5:27. 
 
 
Emil Hjalmarsson 
Kommunarkitekt 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 
Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 

Ärende 8



 

 
BYGG- OCH MILJÖ- 
FÖRVALTNINGEN 
Emil Hjalmarsson 

 
Tjänsteskrivelse  

20xx-xx-xx 
DNR B 111/2017 DPL  

Sid 2 av 2 
 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-11-20 §209 att uppmana bygg-och miljönämnden att 
upprätta detaljplan för del av Sämsholm 2:1mfl. Herrljunga kommun. Bygg- och 
miljönämnden har 2018-01-31 §5 uppdragit åt Bygg-och miljöförvaltningen att påbörja 
planarbetet. 
 
Planen syftar till att pröva områdets lämplighet för ökad exploatering i form av tillbyggnad 
och nybyggnation i ett av kommunens utpekade LIS-områden. (landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen) Vidare syftar planen till att möjliggöra en förbättrad avloppsituation i 
området.  

 
Planområdet ligger vid Sämsjöns östra strand och består av fastigheten Sämsholm 2:1, 
2:17, 2:10 samt 2:18. Området omfattar ca 26 ha 
 
Ekonomisk bedömning 
Kostnad för planarbetet regleras genom planavtal. 
 
Juridisk bedömning 
Planändringen har stöd i översiktplanen och genomförs med standardförfarande. Beslut om 
antagande kan fattas av Bygg- och miljönämnden.  
 
Miljökonsekvensbeskrivning 
Detaljplanen bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan att särskild 
miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken krävs. Underlag för behovsbedömning 
finns som bilaga till detaljplanen. 

 
Enligt plan- och bygglagen (PBL) 2:2 ska miljökvalitetsnormer enligt Miljöbalken (MB) 
5:3 iakttas vid planering och planläggning. Planen bedöms inte leda till att 
miljökvalitetsnormerna överskrids. 
 
Motivering av förslag till beslut 
Sämsjön är en av Herrljunga kommuns största sjöar och har stor betydelse som 
rekreationsområde för kommuninvånarna. Sjön med närområden har även stor betydelse för 
kommunens möjlighet att utveckla attraktiva boendealternativ på landsbygden, som kan 
öka befolkningsunderlaget och ge förutsättningar för att bibehålla den lokala servicen.  
 
Planförslaget möjliggör fler bostäder i Herrljunga kommun och uppfyller på det viset 
kommunens utvecklingsstrategi att öka antalet invånare till 11 500 invånare år 2035. Vidare 
syftar planen även till att möjliggöra en förbättrad avloppsituation i området 

 

Ärende 8



  

 
BYGG- OCH MILJÖ- 
FÖRVALTNINGEN 
Emil Hjalmarsson 

 
Tjänsteskrivelse 

20xx-xx-xx  
DNR B 78/2014 DPL     

Sid 1 av 2    
 

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 
  

 
Antagande Detaljplan Kv Lyckan, Herrljunga kommun 
 
Sammanfattning 
Syftet med detaljpaen är att göra det möjligt att bygga flerbostadshus i kvarteret Lyckan. 
 
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 kommun. 
 
Planområdet är centralt beläget i östra delen av Herrljunga tätort med närhet till såväl 
service och kollektivtrafik, som grönområde och rekreation. Här skapas möjligheten till en 
varierad bebyggelse i olika upplåtelseformer samt förskola och besöksanläggning. 
 
Detaljplanen har varit ute på samråd 2019-11-26 - 2020-01-10 och på granskning 2020-04-
04 - 2020-04-24. Inga revideringar av planförslaget är aktuella. 
 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-05-19 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Granskningsutlåtande 
 
Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden antar detaljplan för Kv Lyckan enligt plan- och bygglagen 5:27. 
 
 
Emil Hjalmarsson 
Kommunarkitekt 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 
Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet 

Ärende 9



 

 
BYGG- OCH MILJÖ- 
FÖRVALTNINGEN 
Emil Hjalmarsson 

 
Tjänsteskrivelse  

20xx-xx-xx 
DNR B 78/2014 DPL  

Sid 2 av 2 
 

Bakgrund 
Bygg- och miljönämnden har 2015-02-04 uppdragit åt Bygg- och miljöförvaltningen att 
påbörja detaljplanearbete över del av Herrljunga 6:3 (kv Lyckan) för att skapa möjlighet för 
bostäder. 
 
Genom planförslaget skapas förutsättningar för nya bostäder samt förskola 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 kommun. 
 
Planområdet är centralt beläget i östra delen av Herrljunga tätort med närhet till såväl 
service och kollektivtrafik, som grönområde och rekreation. Här skapas möjligheten till en 
varierad bebyggelse i olika upplåtelseformer samt förskola och besöksanläggning. 

 
Ekonomisk bedömning 
Planavgift tas ut i samband med bygglovet. 
 
Juridisk bedömning 
Planändringen har stöd i översiktplanen och genomförs med standardförfarande. Beslut om 
antagande kan fattas av Bygg- och miljönämnden.  
 
Miljökonsekvensbeskrivning 
Detaljplanen bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan att särskild 
miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken krävs. Underlag för behovsbedömning 
finns som bilaga till detaljplanen. 

 
Enligt plan- och bygglagen (PBL) 2:2 ska miljökvalitetsnormer enligt Miljöbalken (MB) 
5:3 iakttas vid planering och planläggning. Planen bedöms inte leda till att 
miljökvalitetsnormerna överskrids. 
 
Motivering av förslag till beslut 
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 kommun. 
 

 

Ärende 9



  

 
BYGG- OCH MILJÖ- 
FÖRVALTNINGEN 
Claes Eliasson 

 
Tjänsteskrivelse 

2020-05-20 
DNR M 150/2020 LIV     

Sid 1 av 2    
 

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 
  

 
Föreläggande om att tekniska förvaltningen ska redovisa HACCP för 
dricksvattenbrunnen som förser Eriksbergs skola med dricksvatten 
 
Sammanfattning 
2017 hade miljöenheten kontroll på dricksvattenanläggningen som förser Eriksberg 
skola med dricksvatten. Vid kontrollen fanns det inte tillgång till HACCP eller 
provtagningsprogram för dricksvattenbrunnen. Miljöenheten meddelade att 
dokumenten ska vara framtagna senast till nästa ordinarie kontroll under 2019. 
 
Vid ordinarie kontroll av dricksvattenanläggningen 2019 fanns fortfarande inte 
HACCP eller provtagningsprogram för dricksvattenbrunnen. Efter flera påminnelser 
skickades provtagningsprogram för dricksvattenbrunnen in i december 2019. I 
samband med det så meddelade tekniska förvaltningen att HACCP är på gång. Vid 
utgången av januari 2020 hade HACCP fortfarande inte kommit in till miljöenheten. 
För att säkerställa att HACCP tas fram och lämnas till miljöenheten formulerades ett 
föreläggande utan vite. I det föreläggandet stod att HACCP skulle vara miljöenheten 
tillhanda senast den 15 april 2020. Någon HACCP har ännu inte kommit in. 
 
En HACCP är en systematisk genomgång av mikrobiologiska, kemiska, fysikaliska 
och allergena faror. Genomgången identifierar ett antal faror som man måste ha 
kontroll över och sedan ska man fastställa hur man ska kontrollera dessa faror. På en 
dricksvattentäkt som Eriksbergs skola gödselspridning vara ett exempel på en fara. 
En väl genomarbetad HACCP är ett sätt att säkerställa att inte det dricksvatten som 
distribueras till barnen på Eriksbergs skola innebär några hälsomässiga risker.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-05-20. 

 
Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden förelägger Tekniska förvaltningen på Herrljunga kommun 
(212000-1520) om att senast 2020-08-15 lämna in HACCP (faroanalys) för 
vattenbrunnen som förser Eriksberg skola med dricksvatten till bygg- och 
miljöförvaltningen. Beslutet förenas med ett vite om 15 000 kr om det inte följs. 

 
Claes Eliasson 
Miljöinspektör 
 

 
Expedieras till: 

 
 

 

Ärende 10



 

 
BYGG- OCH MILJÖ- 
FÖRVALTNINGEN 
Claes Eliasson 

 
Tjänsteskrivelse  

2020-05-20 
DNR M 150/2020 LIV  

Sid 2 av 2 
 

Bakgrund 
2017 hade miljöenheten kontroll på dricksvattenanläggningen som förser Eriksberg 
skola med dricksvatten. Vid kontrollen fanns det inte tillgång till HACCP eller 
provtagningsprogram för dricksvattenbrunnen. Miljöenheten meddelade att 
dokumenten ska vara framtagna senast till nästa ordinarie kontroll under 2019. 
 
Vid ordinarie kontroll av dricksvattenanläggningen 2019 fanns fortfarande inte 
HACCP eller provtagningsprogram för dricksvattenbrunnen. Efter flera påminnelser 
skickades provtagningsprogram för dricksvattenbrunnen in i december 2019. I 
samband med det så meddelade tekniska förvaltningen att HACCP är på gång. Vid 
utgången av januari 2020 hade HACCP fortfarande inte kommit in till miljöenheten. 
För att säkerställa att HACCP tas fram och lämnas till miljöenheten formulerades ett 
föreläggande utan vite. I det föreläggandet stod att HACCP skulle vara miljöenheten 
tillhanda senast den 15 april 2020. Någon HACCP har ännu inte kommit in. 
 
En HACCP är en systematisk genomgång av mikrobiologiska, kemiska, fysikaliska och 
allergena faror. Genomgången identifierar ett antal faror som man måste ha kontroll över 
och sedan ska man fastställa hur man ska kontrollera dessa faror. På en dricksvattentäkt 
som Eriksbergs skola gödselspridning vara ett exempel på en fara. En väl genomarbetad 
HACCP är ett sätt att säkerställa att inte det dricksvatten som distribueras till barnen på 
Eriksbergs skola innebär några hälsomässiga risker 
 
Ekonomisk bedömning 
Beslutet påverkar inte bygg- och miljöförvaltningens budget. Om tekniska förvaltningen 
inte redovisar HACCP inom angiven tid så kan Bygg- och miljönämnden besluta om att 
ansöka om utdömande av vite. Vitesbeloppet är satt till 15 000 kr. Även om vite döms ut så 
innebär det inte att tekniska förvaltningen friskriver sig från kravet att redovisa HACCP för 
dricksvattenbrunnen.  

 
Juridisk bedömning 
Bygg- och miljönämnden har fattat beslutet med stöd av 22 § livsmedelslagen 
(2006:804).  
 
Samverkan 
Beslutet behöver inte samverkas. 
 
Motivering 
Enligt LIVSFS 2017:2 ska den som producerar dricksvatten eller tillhandahåller det 
från en distributionsanläggning identifiera de faror som måste förebyggas, elimineras 
eller reduceras till en acceptabel nivå enligt HACCP-princip 1 (faroanalys), i enlighet 
med artikel 5.2 a i förordning (EG) nr 852/2004. Faroanalysen ska fastställas av 
kontrollmyndigheten. 

 

Ärende 10



  

 
BYGG- OCH MILJÖ- 
FÖRVALTNINGEN 
Claes Eliasson 

 
Tjänsteskrivelse 

2020-05-18 
DNR M 151/2020 LIV     

Sid 1 av 4    
 

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 
  

 
Föreläggande om att tekniska förvaltningen ska redovisa HACCP för 
dricksvattenbrunnen som förser Molla skola med dricksvatten 
 
Sammanfattning 
2017 hade miljöenheten kontroll på dricksvattenanläggningen som förser Molla skola 
med dricksvatten. Vid kontrollen fanns det inte tillgång till HACCP eller 
provtagningsprogram för dricksvattenbrunnen. Miljöenheten meddelade att 
dokumenten ska vara framtagna senast till nästa ordinarie kontroll under 2019. 
 
Vid ordinarie kontroll av dricksvattenanläggningen 2019 fanns fortfarande inte 
HACCP eller provtagningsprogram för dricksvattenbrunnen. Efter flera påminnelser 
skickades provtagningsprogram för dricksvattenbrunnen in i december 2019. I 
samband med det så meddelade tekniska förvaltningen att HACCP är på gång. Vid 
utgången av januari 2020 hade HACCP fortfarande inte kommit in till miljöenheten. 
För att säkerställa att HACCP tas fram och lämnas till miljöenheten formulerades ett 
föreläggande utan vite. I det föreläggandet stod att HACCP skulle vara miljöenheten 
tillhanda senast den 15 april 2020. Någon HACCP har ännu inte kommit in. 
 
En HACCP är en systematisk genomgång av mikrobiologiska, kemiska, fysikaliska 
och allergena faror. Genomgången identifierar ett antal faror som man måste ha 
kontroll över och sedan ska man fastställa hur man ska kontrollera dessa faror. På en 
dricksvattentäkt som Molla skola gödselspridning vara ett exempel på en fara. En väl 
genomarbetad HACCP är ett sätt att säkerställa att inte det dricksvatten som 
distribueras till barnen på Molla skola innebär några hälsomässiga risker.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-05-20. 

 
Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden förelägger Tekniska förvaltningen på Herrljunga kommun 
(212000-1520) om att senast 2020-08-15 lämna in HACCP (faroanalys) för 
vattenbrunnen som förser Molla skola med dricksvatten till bygg- och 
miljöförvaltningen. Beslutet förenas med ett vite om 15 000 kr om det inte följs. 

 
Claes Eliasson 
Miljöinspektör 
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BYGG- OCH MILJÖ- 
FÖRVALTNINGEN 
Claes Eliasson 

 
Tjänsteskrivelse  

20xx-xx-xx 
DNR M 151/2020 LIV  

Sid 2 av 4 
 

Bakgrund 
2017 hade miljöenheten kontroll på dricksvattenanläggningen som förser Molla skola 
med dricksvatten. Vid kontrollen fanns det inte tillgång till HACCP eller 
provtagningsprogram för dricksvattenbrunnen. Miljöenheten meddelade att 
dokumenten ska vara framtagna senast till nästa ordinarie kontroll under 2019. 
 
Vid ordinarie kontroll av dricksvattenanläggningen 2019 fanns fortfarande inte 
HACCP eller provtagningsprogram för dricksvattenbrunnen. Efter flera påminnelser 
skickades provtagningsprogram för dricksvattenbrunnen in i december 2019. I 
samband med det så meddelade tekniska förvaltningen att HACCP är på gång. Vid 
utgången av januari 2020 hade HACCP fortfarande inte kommit in till miljöenheten. 
För att säkerställa att HACCP tas fram och lämnas till miljöenheten formulerades ett 
föreläggande utan vite. I det föreläggandet stod att HACCP skulle vara miljöenheten 
tillhanda senast den 15 april 2020. Någon HACCP har ännu inte kommit in. 
 
En HACCP är en systematisk genomgång av mikrobiologiska, kemiska, fysikaliska och 
allergena faror. Genomgången identifierar ett antal faror som man måste ha kontroll över 
och sedan ska man fastställa hur man ska kontrollera dessa faror. På en dricksvattentäkt 
som Molla skola gödselspridning vara ett exempel på en fara. En väl genomarbetad 
HACCP är ett sätt att säkerställa att inte det dricksvatten som distribueras till barnen på 
Molla skola innebär några hälsomässiga risker 
 
Ekonomisk bedömning 
Beslutet påverkar inte bygg- och miljöförvaltningens budget. Om tekniska förvaltningen 
inte redovisar HACCP inom angiven tid så kan Bygg- och miljönämnden besluta om att 
ansöka om utdömande av vite. Vitesbeloppet är satt till 15 000 kr. Även om vite döms ut så 
innebär det inte att tekniska förvaltningen friskriver sig från kravet att redovisa HACCP för 
dricksvattenbrunnen.  

 
Juridisk bedömning 
Bygg- och miljönämnden har fattat beslutet med stöd av 22 § livsmedelslagen 
(2006:804).  
 
Samverkan 
Beslutet behöver inte samverkas. 
 
Motivering 
Enligt LIVSFS 2017:2 ska den som producerar dricksvatten eller tillhandahåller det 
från en distributionsanläggning identifiera de faror som måste förebyggas, elimineras 
eller reduceras till en acceptabel nivå enligt HACCP-princip 1 (faroanalys), i enlighet 
med artikel 5.2 a i förordning (EG) nr 852/2004. Faroanalysen ska fastställas av 
kontrollmyndigheten. 

 
 

Expedieras till: Fastighetschef, Tekniska förvaltningen 
 
 

Ärende 11



  

 
BYGG- OCH MILJÖ- 
FÖRVALTNINGEN 
Lena-Britt Björklund 

 
Tjänsteskrivelse 

2020-05-25  
DNR B 80/2020 301     

Sid 1 av 1    
 

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 
  

 
Revidering av attestordning för bygg- och miljönämnden  
 
Sammanfattning 
Revidering av attestordning för bygg- och miljönämnden då organisationsförändringar kommer    
att ske för miljö- och byggenheten samt räddningstjänsten från och med 2020-06-01.  
Tillförordnad räddningschef kommer att kunna attestera tillsammans med nuvarande 
räddningschef fram till 2020-08-10. Den nya attestordningen träder i kraft då protokollet är 
justerat. 
  
Hela attestordningen ser ut enligt följande: 

 
                        Kostnadsställe 6000, bygg- och miljönämnden. 

Attestansvarig är Ior Berglund, Stf. Förvaltningschef med ordförande Hans Malmquist eller vice 
ordförande Ronny Norrman som ersättare.  

 
                        Kostnadsställe alla som börjar på 61, miljöenheten. 

Attestansvarig är Elaine Larsson miljöchef, Ior Berglund, med ordförande Hans Malmquist som 
ersättare.  
 

                        Kostnadsställe alla som börjar på 62, byggenheten. 
Attestansvarig är Ior Berglund, Elaine Larsson. miljöchef med ordförande Hans Malmquist som 
ersättare. 

 
                        Kostnadsställe alla som börjar på 63, räddningstjänsten. 

Attestansvarig är Christian Hallberg fram till 2020-08-10, Johan Fors tillförordnad 
Räddningschef från 2020-06-01 med Lars Arnoldsson Stf Räddningschef, Ior Berglund, eller 
ordförande Hans Malmquist som ersättare.  

 
                        Investeringar 

Attestansvarig är Ior Berglund med ordförande Hans Malmquist som ersättare.  
 

                        Beslutsunderlag 
                   Tjänsteskrivelse i ärende daterad 2020-05-25 
  
                   Förslag till beslut 

Förvaltningen förslag till beslut  
• Revidering av attestordning för bygg- och miljönämnden godkänns. 

 
Lena-Britt Björklund 
Förvaltningschef bygg- och miljöförvaltningen 
Expidieras till:  Ekonomikontoret 

Ärende 12



  

 
Räddningstjänsten 
Christian Hallberg 

 
Tjänsteskrivelse 

2020-05-26 
DNR B82-2020 601     

Sid 1 av 1    
 

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga Besöksadress Torget 1, Herrljunga 
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33 org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se 

  

 
Delegation räddningstjänsten 
 
Sammanfattning 
Då nuvarande räddningschef Christian Hallberg valt att avsluta sin tjänst 1 september så har 
kommunen löst en tillförordnad ersättare tillsvidare. Då Christian Hallberg avslutar sin 
tjänstgöring med en välförtjänt semesterperiod så kommer byte av räddningschef att ske 
den 10 augusti. För att ersättande Johan Forss skall kunna utföra sitt uppdrag så behöver 
han delegation från nämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Delegation om beslutanderätten inom Räddningstjänstens verksamhetsområde. Bilaga 1. 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 
 
Att pga. avslutande av tjänstgöring ersätta Christian Hallberg med Johan Fors som 
Räddningschef fr.om 10 augusti enligt gällande delegationsordning. 
 
 

 
Christian Hallberg 
Räddningschef 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ärende 13



                         
DELEGATION AV BESLUTANDERÄTTEN I ÄRENDEN INOM 

RÄDDNINGSTJÄNSTENS VERKSAMHETSOMRÅDE 
 
 
Författning  Ärenden Delegat 
 
Lag om skydd mot olyckor  
(2003:778) och Förordning om  
skydd mot olyckor (2003:789) 
 
1. 
LSO 2 kap. 2§ Beslut om tillsynsintervall. Räddningschef  
   Stf. Räddningschef  
 
2. 
LSO 2 kap. 3§ Beslut om skriftlig Räddningschef 
  brandskyddsredogörelse Stf. Räddningschef 
  och förnyelse av densamma. 
 
3. 
FSO 2 kap. 7§ Meddelande av föreskrifter Räddningschef 
  om förbud helt eller delvis Stf Räddningschef 
  mot eldning samt liknande Räddningschef i beredskap 
  förebyggande åtgärder mot brand.  
 
4. 
FSO 3 kap. 1§ Beslut om kontroll av brand- Räddningschef 
  skyddet i andra fall och vid Skorstensfejartekniker 
  andra tillfällen än vad som  
  anges i föreskrift, om betingat 
  av brandskyddsmässiga skäl. 
 
5. 
LSO 3 kap. 4§ Föreläggande och förbud i Skorstensfejartekniker 
  samband med brandskydds- 
  kontroll.  
 
6. 
LSO 3 kap. 4§ Beslut att medge att en Räddningschef 
  fastighetsägare utför eller låter  Stf. Räddningschef 
  annan utföra sotning på den  
  egna fastigheten.  
 
7. 
LSO 5 kap. 2§ Föreläggande och förbud i  Räddningschef 
  tillsynsärenden. Stf. Räddningschef 
                                                                                                                      Tillsynsförrättare 
 
8. 
FSO 2 kap. 3§, i enlighet Klassificering av särskilt Räddningschef 
med LSO 2 kap. 4§ farlig verksamhet. Stf. Räddningschef 
 
 
Förvaltningslagen (1986:223) 
 
9. 
FL 27§ 1:a stycket Ändring av överklagat före- Bygg- och miljönämnden 
 . läggande eller beslut.   
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10. 
FL 24§  Avvisning av försent inkommet Bygg- och miljönämnden 
  överklagande.  
 
Lagen (2010:1011) och förordningen 
(2010:1075) om brandfarliga och  
explosiva varor 
 
11. 
LBEV 16-19 §§  Beslut om tillstånd att hantera, Räddningschef  
  Överföra eller importera explosiv  Stf. Räddningschef 
  varor eller att yrkesmässigt   
  eller i större mängd hantera 
  brandfarliga varor 
12. 
LBEV 19 § tredje stycket Beslut om nya eller ändrade Räddningschef 
  villkor för tillstånd Stf. Räddningschef 
    
13. 
LBEV 20 § Beslut att återkalla tillstånd Räddningschef 
   Stf. Räddningschef 
    
14. 
LBEV 24 § tredje stycket Beslut att begära den hjälp av  Räddningschef 
  Polismyndigheten som behövs  Stf. Räddningschef 
  för tillsynen. Tillsynsförrättare 
15. 
LBEV 25 § Föreläggande och förbud i  Räddningschef 
  tillsynsärenden Stf. Räddningschef 
   Tillsynsförrättare 
16. 
LBEV 27 § Beslut om avgiftsuttag i enskilda  Räddningschef 
  fall för tillståndshantering, tillsyn Stf. Räddningschef 
  provtagning, undersökning,  
  godkännanden och andra beslut 
  och åtgärder. 
                                                                 
Ordningslagen (1993:1617) 
 
17. 
Ordningslagen Yttrande till polismyndighet. Räddningschef 
   Stf. Räddningschef 
   Räddningschef i beredskap 
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KF § 65
KS § 74

DNR KS 92/2020 601

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

Sammanfattning
Den nationella utredningen “En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU
2018:54)” som presenterades under 2019 innebär övergripande förändringar för
svensk räddningstjänst. För att möta dessa krav på förändringar i syfte att kunna
hantera större och komplexa olyckor behöver Herrljunga kommun ansluta sig till ett
operativt ledningssystem alternativt ingå i ett kommunalförbund. Förändringen
kommer dessutom kräva ett nytt och uppdaterat handlingsprogram enligt Lag om
skydd mot olyckor. Detta handlingsprogram ska antas i kommunfullmäktige.

Då detta kan anses vara av principiell beskaffenhet behöver ett inriktningsbeslut tas
i kommunfullmäktige om att ge Bygg- och miljönämnden i uppdrag att omgående
påbörja avtalsförhandling med ett av de angränsande räddningstj änstförbunden.

Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-03-17

Bygg- och miljönämnden § 26/2020-03-25
En effektivare räddningstjänst - Utredningsrapport i ärende daterad 2019-11-03
Nationell utredning SOU 2018:54

Förslag till beslut
Presidiets förslag till beslut:

• Kommunfullmäktige föreslås ge bygg- och miljönämnden i uppdrag att
omgående påbörja förhandling och avtalstecknande avseende operativt
ledningssystem med Räddningstjänsten Storgöteborg (RS(3).

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Bygg- och miljönämnden ges i uppdrag att omgående påbörja förhandling

och avtalstecknande avseende operativt ledningssystem med
Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG).

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut
antas och finner att så sker.

JT o,1

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

#
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Fortsättning KF § 65

KOMMUNFULLMÄKriGES BESLUT
1. Bygg- och miljönämnden ges i uppdrag att omgående påbörja förhandling

och avtalstecknande avseende operativt ledningssystem med
Räddningstjänsten Storgöteborg (RS(3).

Expedieras till: Bygg- och miljönämnden

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

Sammanfattning
Miljöförvaltningarna i sjuhäradsområdet har tagit fram ett förslag till kommunalt
samverkansavtal inom livsmedel, miljö och hälsoskyddsområdet mellan
kommunerna i Sjuhärad. Syftet med avtalet är att kommunerna som omfattats av
avtalet skall kunna kontakta någon av de andra kommunerna för att be om hjälp.

Avtalet ersätter ett tidigare avtal med liknande innebörd beslutat i
kommunfullmäktige 2006- 12-13. Sedan beslut fattades i Bygg- och miljönämnden
har ändringar gjorts i § 19 och § 22. I texten har datumen för när avtalet börjar gälla
flyttats fram en månad. Följande text har även lagts till i § 22: i och med att detta
avtal träder i kraft upphör tidigare avtal att gälla.

Beslutsunderlag
Ordförandeskrivelse i ärendet daterad 2020-04-06.

Förslag till reviderat avtal om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och
livsmedelsområdet mellan kommunerna i Sjuhärad
Bygg- och miljönämnden § 28/2020-03-25

Förslag till beslut
Ordförandens förslag till beslut:

• Kommunstyrelsen föreslår kommunfbllmäktige att godkänna avtal om
samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet
mellan kommunerna inom Sjuhärad samt föreslagna ändringar enligt bilaga.

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna avtal om

samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet
mellan kommunerna inom Sjuhärad samt föreslagna ändringar enligt bilaga
(bilaga 1 KS § 73/2020-04-20).

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut
antas och finner att så sker.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

JT h/ #
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Fortsättning KF § 64

KOMMUNFULLMÄKIIGES BESLUT

Kommunfullmäktige godkänner avtal om samverkan inom miljö- och
hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet mellan kommunerna inom
Sjuhärad samt föreslagna ändringar enligt bilaga (bilaga 1 KS § 73/2020-04-

1

20)

Expedieras till: Bygg- och miljönämnden
För kännedom till:

Justerandes sign

JP rd/ 4
Utdragsbestyrkande

Meddelande 3



Delegationsbeslut - Byggenheten 

BE § 46 2020-04-15 B 61/20 
Nybyggnad enbostadshus med garage, Käringtanden 6 (JJ) 

BE § 47 2020-04-15 B 62/20 
Nybyggnad enbostadshus med garage, Käringtanden 7 (JJ) 

BE § 48 2020-04-21 B 56/20 
Startbesked, Renfanan 2 (JJ) 

BE § 49 2020-04-22 B 48/20 
Nybyggnad av två flerbostadshus, Horsby 2:60 (JJ) 

BE § 50 2020-04-22 B 64/20 
Bygganmälan - eldstad med skorsten, Ugglan 17 (JJ) 

BE § 51 2020-05-06 B 68/20 
Bygganmälan - eldstad med skorsten, Boatorp 2:13 (JJ) 

BE § 52 2020-05-07 B 66/20 
Nybyggnad två enbostadshus, Od 1:17 (JJ) 

BE § 53 2020-05-07 B 67/20 
Nybyggnad två enbostadshus, Od 1:18 (JJ) 

BE § 54 2020-05-12 B 70/20 
Nybyggnad garage, Laggardammen 2:1 (JJ) 

BE § 55 2020-05-12 B 69/20 
Rivningslov/rivningsanmälan, Löparen 1 (JJ) 



Delegationsbeslut - Miljöenheten 

ME § 54 2020-04-14 M 103/20 
Renhållning: dispens från renhållningsföreskrifterna, Stenunga 1:24 (NG) 

ME § 55 2020-04-14 M 105/20 
Renhållning: dispens från renhållningsföreskrifterna, Örum 5:5 (NG) 

ME § 56 2020-04-15 M 98/20 
Miljöskydd: anmälan om värmepump, Rödklövern 4 (NG) 

ME § 57 2020-04-16 M 107/20 
Försiktighetsmått vid inrättande av bergvärme, Murum 1:3 (NG) 

ME § 58 2020-04-16 M 106/20 
Renhållning: dispens från renhållningsföreskrifterna, Sebo 1:1 (NG) 

ME § 59 2020-04-17 M 19/20 

Tillstånd - enskilt avlopp, Vesene 7:5 (BIRAN) 

ME § 60 2020-04-17 M 547/19 

Tillstånd - enskilt avlopp, Rissgärde 2:5 (BIRAN) 

 
 
ME § 62 2020-04-22 M 108/20 
Beslut om eget omhändertagande av urin och kompostering av annat avfall 
än trädgårdsavfall, Mollaryd 1:4 (NG) 

ME § 63 2020-04-23 
Miniservice, Skavetomten 1:3 (NG) 

M 114/20 

ME § 64 2020-04-24 M 249/19 
Tillstånd - enskilt avlopp, Klackholmen 1:4 (NG) 

ME § 65 2020-04-24 M 250/19 
Tillstånd - enskilt avlopp, Broddarps-Attorp 3:2 (NG) 

ME § 66 2020-04-24 M 119/20 
Ansökan om uppehåll i slamtömning /avfallshämtning, Örum 1:14 (NG) 



ME § 67 2020-04-29 M 358/18 
Avlopp: ansökan/anmälan om inrättande av wc-avlopp, Brogården 1:1 (NG)  
 
ME § 68 2020-05-05 M 501/19 
Avlopp: ansökan/anmälan om inrättande av wc-avlopp, Björnarp 5:6 (ELL) 

ME § 69 2020-05-05 M 133/20 
Anmälan om kompostering av annat avfall än trädgårdsavfall, Bollås 2:2 
(NG) 

ME § 70 2020-05-05 M 25/20 
Försiktighetsmått och förbud vid uppodling av annan mark än 
jordbruksmark, Ljung 8:16 (CA) 

ME § 71 2020-05-11 M 452/18 
Föreläggande om utredning, Lönnhult 1:3 (CE) 

ME § 72 2020-05-18 M 143/20 
Tillstånd- avlopp, Rissgärde 2:9 (NG) 

ME § 73 2020-05-18 M 88/20 
Avlopp: ansökan/anmälan om inrättande av wc-avlopp, Vesene 2:19 (NG) 
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