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BMN § 1

Förvaltningen informerar

Lena-Britt Björklund, förvaltningschef, informerar nämnden om följande:
• Läges- och slutrapport 2019 för energi- och klimatrådgivningen. Under

äolåret har många rådgivningsärenden handlat om solenergi. Energi- och
klimatrådgivningen finansieras av statsbidrag från Energimyndigheten till
och med 2020. Vad som därefter händer med energi- och klimatrådgivning-
en är ännu inte bestämt.

• Rekrytering av en bygglovshalldläggare pågår. 40 personer har sökt tjäns-
ten, som tillsätts under våren.

• Efterspelet till rapporten “En effektivare räddningstjänst i Herrljunga kom-
mun” som behandlades vid bygg- och miljönämndens sammanträde den 27
november 2019. Delar av personalen på räddningstjänsten har tolkat nämn-
dens beslut att godkänna redovisningen av rapporten som ett godkännande
av förslagen i rapporten. Bygg- och miljönämnden har inte beslutat att ge-
nomföra förslagen i rapporten. Nämndens beslut har överklagats till förvalt-
ningsrätten, men överklagandet har tagits tillbaka. Efter sammanträdet den
27 november 2019 har Brandmännens Riksförbund (BRF) inkommit med
en förhandlingsframställan, med anledning av att tjänsteskrivelsen i inform-
ationsärendet om rapporten innehöll en hänvisning till fel paragraf i lagen
om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Förhandlingen genomfördes den
8 januari 2020. I samband med förhandlingen framkom att delar av persona-
len på räddningstjänsten är missnöjda med arbetsmiljön. Under januari 2020
har flera möten om arbetsmiljön ägt rum i syfte att förbättra den. Bygg- och
miljönämndens beslut BMN g 75/2019-11-27 förtydligas vid dagens sam-
manträde.

Informationen läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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BMN § 2 B 29/2019

Information om arbetsmiljökartläggning på räddningstjänsten

Lena-Britt Björklund, förvaltningschef, informerar nämnden om att en arbetsmil-
jökartläggning ska genomföras på räddningstjänsten. Arbetsmilj ökartläggningens
innehåll och struktur har tagits fram tillsammans med berörda fackförbund. Samt-
liga anställda på räddningstjänsten ska få en medarbetarenkät och därefter ska 15
slumpmässigt utvalda medarbetare djupintervjuas. Kartläggningen ska vara klar
vecka 9. Enkätsvaren och intervjuerna ska ligga till grund för en handlingsplan.

Informationen läggs till handlingarna.

Justerandes sjgn Utdragsbestyrkande
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BMN § 3

Information från bygg- och miljönämndens presidium

Sammanfattning
Hans Malmquist (M), ordförande, informerar nämnden om att bygg- och miljö-
nämndens presidium givit räddningschefen i uppdrag att ta fram alternativ till det
förslag i rapporten “En effektivare räddningstjänst i Herrljunga kommun”, som
beskriver hur den interna organisationen ska se ut när den går in i en samverkan
med andra kring operativ systemledning. Då det för nämnden är viktigt med dess
deltidsanställda vill presidiet se förslag på en oförändrad beredskapsstyrka på del-
tid (åtta deltidsbrandmän). Bygg- och miljönämndens presidium anser att det är
viktigt att RiB-organisationen hålls intakt (med RiB avses Räddningstjänstperso-
naI i Beredskap).

Informationen läggs till handlingarna.
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BMN § 4 DNR M 5/2020

Revidering av bygg- och miljönämndens reglemente

Sammanfattning
Enlig lag om sprängämnesprekursorer (2014:799) ska kommunerna utöva tillsyn över
verksamheter där försäljning av sprängämnesprekursoner över vissa koncentrations-
gränser sker. Sprängämnesprekursorer är kemiska ämnen som finns tillgängliga på
marknaden och som tillsammans med andra kemiska ämnen kan användas för till-
verkning av hemgjorda sprängämnen. Kommunen ska kontrollera att försäljningen
endast sker till personer med tillstånd. I tillsynen ingår även att kontrollera att de för-
packningar som innehåller sprängämnesprekursorer, och som omfattas av restriktion-
er, är märkta på ett korrekt sätt.

1 Herrljunga kommun ingår inte tillsynen enligt denna lagstiftning i någon nämnds
reglemente. I propositionen till lagen anges att kontrollen lämpligen ska ske tillsam-
mans med tillsynen över kemikalielagstiftningen. Det är idag inom bygg- och miljö-
nämnden ansvar att bedriva tillsyn inom kemikalielagstiftningen. Förvaltningens
föreslag är att reglementet för bygg- och miljönämnden revideras så att tillsyn enligt
lag om sprängämnesprekursorer (2014:799) ingår i nämndens ansvarsområde.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-01-15
Lag om sprängämnesprekursorer
Bilaga SKL Cirkulär sprängämnesprekursorer
Förslag till revidering av reglemente för bygg- och miljönämnden

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

• Kommunfullmäktige föreslås godkänna revidering av bygg- och miljönämndens
reglemente i enlighet med upprättat förslag.

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

Bygg- och miljönämndens förslag till kommunfullmäktige
1. Föreslagen revidering av bygg- och miljönämndens reglemente godkänns (bi-

laga 1, BMN § 4/2020-01-29).

Expedieras till : Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

'7
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BMN § 5 DNR M 458/2019

Revidering av delegationsordning för miljöenheten och plan- och
byggenheten

Sammanfattning
Den 14 december 2019 trädde EU:s nya kontrollförordning (EU) 201 7/625 i kraft.
Med anledning av det antogs “Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftning-
en“ i kommunfullmäktigen den 10 december 2019. Då det är ny lagstiftning inom
livsmedelsområdet och både lagstiftningen och taxan innehåller ett antal nya begrepp
behöver även delegationsordningen inom livsmedelsområdet revideras.

Förslaget till revidering innehåller även ändringar i inledningen och i avsnitt 1.1 - 1.9 i
delegationsordningen, för att rätta till felaktiga hänvisningar till kommunallagen.

Beslutsunderlag
TjänsteskHvelse i ärendet daterad 2020-0 1-14
Delegationsordning för miljöenheten och plan- och byggenheten

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut

• Bygg- och miljönämnden antar förslaget på revidering av delegationsordning
för miljöenheten och plan- och byggenheten.

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

Bygg- och miljönämndens beslut
1. Förslaget på revidering av delegationsordning för miljöenheten och plan- och

byggenheten antas.

Utdragsbestyrkande
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BMN § 6 DNR B 158/2019

Upprättande av detaljplan för förskola på fastigheten Herrljunga 2:3
samt del av 2:154

Sammanfattning
En ansökan om planbesked från bildningsnämnden för fastigheten Herrljunga 2:3 samt
del av 2:154 inkom 2018-10-01. Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-19 (KS § 190)
att uppdra åt bygg- och miljönämnden att ta fram en ny detaljplan för förskola på fas-
tigheten Herrljunga 2:3 samt del av 2:154.

Antalet barn i förskoleåldern fortsätter att öka de kommande åren enligt Statistiska
centralbyråns prognoser. En fortsatt utbyggnad av förskola i Herrljunga tätort är nöd-
vändig för att klara behovstäckning. Mark behöver planläggas för ytterligare en för-
skola i Herrljunga tätort.

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten till ny bebyggelse i två vångar i form av
förskola på fastigheterna Herrljunga 2:2 samt del av Herrljunga 2:154.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-01-14
Karta planområde
Kommunstyrelsen § 190/ 201 8-1 1-19

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut

• Plan- och byggenheten uppmanas att upprätta detaljplan för förskola på fastig-
heten Herrljunga 2:3 samt del av 2:154.

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

Bygg- och miljönämndens beslut
1. Plan- och byggenheten uppmanas att upprätta detaljplan för förskola på fastig-

heten Herrljunga 2:3 samt del av 2:154.

’7 Utdragsbestyrkande
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BMN § 7 DNR B 159/2019

Upprättande av detaljplan för bostäder och industri på fastigheten
Ljung 1:7

Sammanfattning
En ansökan om planbesked för fastigheten Ljung 1 :7 inkom 2019-06-10.
Kommunstyrelsen beslutade att uppdra åt bygg- och miljönämnden att upprätta detalj -
plan för Ljung 1 :7 2019- 12-16 (KS § 203).

Ansökan om planbesked syftar till att pröva möjligheten att bygga nya bostäder i form
av villor samt flerbostadshus och tomter för industriändamål på fastigheten Ljung 1:7.
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.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-01-14
Karta Planområde

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut

• Bygg- och miljönämnden uppmanar Plan- och byggenheten att upprätta detalj -
plan för Ljung 1:7.

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

Bygg- och miljönämndens beslut
1. Plan- och byggenheten uppmanas att upprätta detaljplan för Ljung

Utdragsbestyrkande
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BMN § 8 DNR B 29/2019

Förtydligande av bygg- och miljönämndens beslut, BMN § 75

Sammanfattning
Beslutet som bygg- och miljönämnden antog vid mötet 2019- 11-27 innebär att nämn-
den tagit del av rapporten och lagt den till handlingarna. Beslutstexten “Redovisning
av rapport om en effektivare räddningstjänst godkänns” missuppfattas och olika tolk-
ningar har uppstått kring och om huruvida beslutet gäller innehållet i rapporten eller
föredragningen av den. Beslutet avser godkännande av dragningen och inte innehållet
i rapporten.

1 tjänsteskrivelsen daterad 2019-11-03 fanns en felskrivning att det gjorts en MBL §
11-förhandling. En begäran om förhandlingsframställan har inkommit till kommunen
från Brandmännens räddningsförbund (BRF) avseende detta. Förhandling skedde
2020-01-08 och ledde till att kommunen redogjorde att det varit en felskrivning avse-
ende MBL.

Ett förtydligande gällande kapitel 5. I rapporten beskrivs hur en tänkt vision för funkt-
ioner skulle kunna komma att utvecklas och formas för hela kommunen. Det fortsatta
arbetet är avhängigt politiska beslut och kommer ske i samverkan med berörda parter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-01-24
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-1 1-03
BMN §75/2019-11-27
MBL §lO/ 2020-01-08

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut

• Bygg- och miljönämnden godkänner förtydligande av nämndbeslut, BMN §
75/201 9- 11-27.

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

Bygg- och miljönämndens beslut
1. Förtydligande av bygg- och miljönämndens beslut BMN g

75/201 9-1 1-27 godkänns.

För kännedom
till :

Brandmännens riksförbund (BRF), HR-enheten i Herrljunga kommun

Utdragsbestyrkande
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BMN § 9

Meddelanden

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet

NR Meddelandeförteckning DNR

1 Internkontrollplan 2020 för Herrljunga B 33/2019
kommun
Beslut KS § 176/2019-11-18

2 Förlängning av Handlingsprogram för B 11 6/2019
skydd mot olyckor
Beslut KF § 55/2019-12-10

3 Budget och verksamhetsplan 2020 för B 8/2019
Herrljunga kommun
Beslut KF § 175/2019-11-12

4 Fastighetsreglering– Ljung 1 :21, Mell- B 02/2019
torp 1:2 och Vesene- Gudmundstorp
3:2

5

6

Fastighetsreglering – Lunda 2:3 B 02/2019

B 02/2019Fastighetsreglering – Högevalla 1:1,
1 :2 och Örum 5:6

7 Fastighetsreglering – Sibbared 1:2 och B 02/2019
Sibbared 2: 14

8 Fastighetsreglering – Vreta 13:1 och
ny fastighet Ölltorp 1:22

B 1/2020

9 Bilagan till taxa för livsmedelsområ-
det, KF § 195/2019-12-10

M 457/2019

10 Tidplan budgetprocess 202 1-2023
Beslut KS § 205/2019-12-16

B 8/2019

11 Återkallande av överklagande i Mål nr
6905-19

B 3/2020

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

Utdragsbestyrkande
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BMN g IO

Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden
2019-11-13 – 2020-01-15

Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet:

Nr Delegeringsbestut DNR

1 MiljÖerIhet en
Anmälan av delegationsbeslut
under perioden 201 9- 11-13 – 2020-01-15

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

2 Plan- och byggenheten
Anmälan av delegationsbeslut
under perioden 2019-11-13 – 2020-01-15

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

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

Utdragsbestyrkande
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Bilaga 1, BMN g 4/2020-01-29

Inriktning
Kommunfullmäktige har fastställt vision, övergripande mål och inriktningsmål för styrelse, bolag,
stiftelse och samtliga nämnder i Herrljunga kommun.

Herrljunga kommuns vision är: VÅGA-VILJA-VÄXA.

Kommunens övergripande strategiska mål är det ska finnas 10 000 invånare i kommunen år 2020.

Herrljunga kommun har antagit följande inriktningsmål:

Herrljunga kommun
- är en kommun där det är gott att leva!
- är en långsiktigt hållbar kommun !
- har en tydlig och välkomnande VI-känsla!
- har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv!
- har en välskött kommunal ekonomi !
- arbetar i enlighet med det personalpolitiska programmet

Den kommunala verksamheten utgör en gemensam organisation för medborgarna och ska vara
behjälpliga för dem som bor och verkar i vår kommun. Detta förutsätter att en god samverkan sker såväl
mellan nämnder som mellan förvaltningar. Denna inställning skall genomsyra all verksamhet.

Inledande bestämmelser
Kommunfullmäktige fastställer reglemente för kommunstyrelse och nämnder.

Kommunstyrelsens reglemente avseende övergripande styr- och ledningsfunktioner gäller för samtliga
nämnder.

Gemensamt antaget grundreglemente för nämnderna, gäller lika för samtliga nämnder.

Respektive facknämnd har därtill särskilt reglemente avseende verksamhetsansvaret.

Bygg- och miljönämnden har att i samverkan med övriga nämnder och kommunala bolag, samordna den
fysiska-, sociala-, miljö- och folkhälsomässiga samhällsplaneringen.

I kommunstyrelsens ansvar ingår övergripande ansvar, strategiskt ansvar och fastställda funktionsansvar.

Kommunstyrelsens roll ska i första hand utgöra de övergripande ansvarsområdena och strategiskt
planerings- och uppföljningsansvar.

Krisledningsnämnd kan vid särskild händelse aktivera krisledningsplan och då komma att fatta beslut
inom nämnds verksamhetsområde.



Bilaga 1, BMN g 4/2020-01-29

Reglementets roll

1 g Reglementets roll
Utöver vad som föreskrivs om övriga nämnder i kommunallagen och dels föreskrivs i speciallagstiftning,
i reglemente för kommunstyrelse och berörda nämnder samt gemensamt reglemente för nämnder, gäller
bestämmelserna i detta reglemente.

Om ett reglemente eller särskilt kommunfullmäktigebeslut innehåller någon bestämmelse som avviker
från detta reglemente gäller den bestämmelsen.

Nämnden skall inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
fullmäktige har bestämt, föreskrifter i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.

Nämndens ansvar omfattar inte sådan verksamhet, som inom i detta reglemente angivna
verksamhetsområde, särskilt ålagts annan.

Bygg- och miljönämndens ansvarsområden

2 § Bygg- och miljönämndens ansvarsområden
Bygg- och miljönämnden fullgör;

kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har den närmaste tillsynen över
byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen

kommunens tillsynsuppgifter inom ramen för miljöbalken, smittskyddslagen och
livsmedelslagen
kommunens uppgifter enligt lag om skydd mot olyckor, LSO
kommunens uppgifter enligt lag om sprängämnesprekursorer
övriga uppgifter som enligt annan lag skall fullgöras av den kommunala nämnd som svarar för
plan- och byggväsendet, miljö- och hälsoskyddsområdet eller räddningstjänsten

övriga uppgifter som enligt annan tillsynslagstiftning skall fullgöras av kommunal nämnd och
där kommunfullmäktige lägger tillsynsansvaret på nämnden

Bygg- och miljönämnden har i övrigt följande uppgifter;

upprättar detaljplaner med enkelt planförfarande

upprättar på kommunstyrelsens uppdrag övriga detaljplaner
medverkar inom sina fackområden i kommunens översiktsplanering
ansvarar för kommunens adressregister samt att hålla de statliga byggnads- och
lägenhetsregistren uppdaterade.

bedriver utbildning i förebyggande brandskyddsarbete
geografiskt informationssystem (GIS)
energi- och klimatrådgivning inom ramen för tilldelade medel för detta ändamål.

Bygg- och miljönämnden svarar för myndighetsutövning och tillsyn enligt;



Bilaga 1, BMN g 4/2020-01-29

Miljöbalken
Livsmedelslagen
Smittskyddslagen

Plan- och bygglagen (ej översiktlig planering)

Lagen om skydd mot olyckor
Lagen om brandfarlig och explosiv vara
Tobakslagen, - Tillsyn av rökfria miljöer i offentliga lokaler
Lagen om sprängämnesprekursorer

Kommunens ansvar inom Tobakslagen ligger under socialnämndens ansvar.

Kommunens ansvar inom Tobakslagen avseende tillsyn av rökfria miljöer i offentliga lokaler, åligger
bygg- och miljönämnden.

Bygg- och miljönämnden beslutar om

antagande, ändring eller upphävande av detaljplan samt områdesbestämmelser, då
bestämmelserna om enkelt planförfarande får tillämpas. Förutsättning för nämndens befogenhet
är att kommunstyrelsen inte har någon erinran mot åtgärden och att planen inte reglerar
exploateringssamverkan. Befogenheten innefattar också rätt att förlänga eller förnya
detalj planens genomförandetid.

Nämnden har däremot inte rätt att ändra eller upphäva detaljplan före genomförandetidens
utgång mot fastighetsägarens bestridande

i ärenden sorn rör adresser samt namn på gator, kvarter och liknande

om dispenser från bestämmelser i kommunens renhållningsordning och lokala föreskrifter till
skydd för människors hälsa och miljö.


