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BMN § 67

Förvaltningen informerar

Lena-Britt Björklund, förvaltningschef, informerar nämnden om det pågående
projektarbetet avseende bygglovsprocessen. Tidsplanen behöver flyttas fram till
februari på grund av tidsbristen.

Dag Sävblom, LIA- praktikant (lärande i arbete) på bygg- och miljöenheten,
redovisar om hur praktikperioden har fungerat och vilka erfarenheter som tas med i
sin utbildning.

Informationen läggs till handlingarna.
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BMN § 68 B 9/2019

Månadsrapport per den 2019-10-31

Sammanfattning
Bygg- och miljöförvaltningen prognostiserar ett överskott jämfört med budget på
184 tkr för helåret. Plan- och byggenheten prognostiserar ett resultat i nivå med
budget. Miljöenheten prognostiserar ett underskott om 50 tkr. Räddnings-tjänsten
prognostiserar ett överskott om 342 tkr på grund av bland annat lägre
kapitalkostnader. Tabellen nedan visar årsprognosen för bygg- och
miljöförvaltningen per den 201 9- 1 0-3 1 .

ÅrÄrÅr
Budget Prognos Diff HelårVOMR

10 Nämnd- och styrelseverksamhet
25 Plan och Bygg
26 Miljö- och hälsoskydd
27 Räddningstjänst

104 212
1 682 1 682
1 341 1 391

11235 10892

-108*)
0

-50
342

14361 14177 184

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 201 9-11-11

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut

• Bygg- och miljönämnden godkänner månadsrapport per den 2019-10-3 1.

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

Bygg- och miljönämndens beslut
• Månadsrapport per den 2019-10-3 1 godkänns.

Utdragsbestyrkande
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BMN § 69 DNR B 8/2019

Ramjustering av bygg- och miljönämndens budget 2020

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 201 9-06- 18 att tilldela bygg-och miljönämnden en
budgetram om 13 832 tkr för 2020, 14 21 9 tkr (inklusive lönerevision 201 9/20).
Ekonomienheten har nu fördelat ut till förvaltningarnas budgetramar kommunens
förändrade PO-pålägg och kapitalkostnad för 2020. Budgettilldelningen är
kostnadsneutral. Det innebär att bygg-och miljönämndens ingående
kommunbidrag 2020 är 13 874 tkr.

Tilldelad budgetram KF 2019-06-18 inkl. lönerevision 1 9/20
Tilldelning budgetmedel pga. ökade PO-kostnader
Avdrag budgetmedel pga. minskade kapitalkostnader
Ingående kommunbidrag 2020

14 219 tkr
+ 78 tkr
- 423 tk,
13 874 tk,

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 201 9-11-11
Beräkning kommunbidragsfördelning enligt dokument ’Kommunbidrag_2020-
2022 novemberbeslut’
Ny budgetfördelning 2020
Kommunfullmäktige § 1 75/201 9-11-12

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

• Ramjustering av bygg- och miljönänmdens budget 2020 godkänns och
överlämnas till kommunfullmäktige.

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

Bygg- och miljönämndens beslut
1. Ramjustering av bygg- och miljönämndens budget 2020 godkänns och

överlämnas till kommunfullmäktige (bilaga 1, BMN § 69/2019-11-27).

Expedieras till: Kommunfullmäktige

a;J
Utdragsbestyrkande
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BMN § 70 DNR B 141/2019

Sammanträdesplan 2020 för bygg- och miljönämnden

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 21 oktober 2019 om en gemensam sammanträdes-
plan för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder. En gemensam
sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder gör att
förvaltning och politik på ett överskådligt sätt kan planera verksamheten och de
kommunala beslutsprocesserna och därmed optimera ärendeflödet i organisationen. I
sammanträdesplanen visas budgetprocessen och internkontrollprocessen tillsammans
med mötesdatum för central samverkansgrupp, kommunledningsgrupp med flera.

Förvaltningen föreslår en förändring jämfört med den sammanträdesplanen kommun-
fullmäktige har uppmanat bygg- och miljönämnden att fastställa. Sammanträdet den
25 november 2020 föreslås flytta till den 2 december 2020 för att undvika ett långt
avbrott mellan sista sammanträde för 2020 och första sammanträde för kommande år.
Sammanträdestid för bygg- och miljönämnden föreslås fortsätta vara kl 17.00.
Sammanträdesplan 2020 för bygg- och miljönämnden föreslås enligt följande:

r
Måndagar kl. 10.00-12.00

20 jan 2020
17 feb 2020

16 mars 2020
20 apr 2020
25 maj 2020
17 aug 2020
21 sep 2020
19 okt 2020
23 nov 2020

1lIMMmE
Onsdagar kl. 17.00-19.00

29 jan 2020
26 feb 2020

25 mars 2020
29 apr 2020
3 juni 2020

26 aug 2020
30 sep 2020
28 okt 2020
2 dec 2020

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 201 9-11- 18
Kommunfullmäktige § 163/2019-1 0-21 med bilaga
Bilaga- Sammanträdesdatum 2020 för bygg- och miljönämnden

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

• Sammanträdesplan 2020 för bygg- och miljönämnden fastställs.

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

Bygg- och miljönämndens beslut
1. Sammanträdesplan 2020 för bygg- och miljönämnden fastställs.

Justerandes sign

/g
Utdragsbestyrkande
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BMN § 71 DNR B 50/2019

Antagande av detaljplan, industriområde Ölltorp, del av VRETA 13: 1

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har den 201 9-03-18 beslutat att uppmana bygg- och miljönämnden
att upprätta detaljplan för Industriområde Ölltorp, del av Vreta 13:1. Öltorps industri-
område är beläget ca 2 km från Herrljunga centrum med bra kommunikation och när-
het till service.

Ny mark för verksamhetsområde planläggs tillsammans med en gång- och cykelväg
till nuvarande industriområde. Ny mark för verksamhetsområde är ca 8 Ha.

Enligt planförslaget tas obebyggd jordbruksmark norr om Herrljunga tätort i anspråk
för utbyggnad av verksamhetsområdet Ölltorp. Området är utpekat i kommunens
översiktsplan som utveckling verksamhetsområde.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 201 9-11 -07
Planbeskrivning
Granskningsutlåtande
Plankarta

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut

• Bygg- och miljönämnden antar detaljplan för Industriområde Ölltorp, del av
Vreta 13:1 mfl enligt plan- och bygglagen 5:27.

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

Bygg- och miljönämndens beslut
1. Detaljplan för Industriområde Ölltorp, del av Vreta 13:1 m.fl. antas enligt

plan- och bygglagen 5:27.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

#
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BMN § 72 DNR M 144/2019

Namngivning av kvarter och gatunamn detaljplan Herrljunga 6:3
Hagen

Sammanfattning
Detaljplan för Herrljunga 6:3 Hagen antogs av bygg- och miljönämnden den 2019-10-
02. Bygg- och miljönämnden har ansvar för att namnge kvarter- och gatunamn.
Namnen ska ligga till grund för lantmäteriets fastighetsreglering och avstyckningar av
tomter. Exploatering av området planeras att ske under 2020-2021.

Tomterna i området styckas av inom den närmaste tiden. Namnförslagen nedan gäller
hela området. Denna del av Herrljunga östra förknippas sedan länge med kyrkogård
och hembygdsparken Haraberget, skog och ån Nossan. Villaområdet Haraberget
exploaterades i början av 80-talet och har kvartersnamn efter fåglar vilket blir försla-
get även för det nya området.

Område 1.
Kv. Berglärkan
Område 2.
Kv. Dvärgsparven
Område 3.
Kv. Hagen 17

Område 4.
Kv. Backsvalan
Område 5.
Kv. Aftonfalken

Två befintliga gator kommer att anslutas till det nya området. Huvudgatan får namnet
Prästgårdsgatan. Prästgårdsgatan förlängs och kommer in från norr och fortsätter in i
och går vidare genom hela området. Även Sveagatan kommer att användas för att nå
området från väster.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 201 9- 11- 11
Skiss med kvarters och gatunamn

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut

• Förslaget på namngivning av kvarter och gata gällande området för detaljplanen
Herrljunga 6:3 Hagen godkänns.

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

Bygg- och miljönämndens beslut
1. Förslaget på namngivning av kvarter och gata gällande området för detaljplanen

Herrljunga 6:3 Hagen godkänns.

Justerandes sign

4//?
Utdragsbestyrkande



lgp ::~.~==1:"„====~,.„
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-11-27
Sid 9

BMN § 73 DNR B 145/2019

Förhandsbesked- nybyggnad av enbostadshus och garage, Horsby
3 : 7

Sammanfattning
Ansökan gäller förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastighet belägen
utanför planlagt område. Del av Horsby 3:7 ska avstyckas för byggnation och ny
fastighet ska bildas. Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. 4-5 g§
PBL och 8 kap. 9 § PBL.

Besök på plats har gjorts. Miljökontoret anger att möjligheter att lösa vatten- och
avloppsfrågan föreligger.

Positivt förhandsbesked tillstyrks.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019- 11-11
Ansökan från sökande daterad 2019-09-06
Bilaga till ansökan om förhandsbesked

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut

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

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

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

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

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

Upplysningar
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § plan- och
bygglagen.

Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att
beslut om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap. 39 § plan- och bygglagen.

Justerandes sign

77
Utdragsbestyrkande
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Fortsättning BMN § 73

Åtgärden kräver tillstånd av eller anmälan till miljöenheten och deras anvisningar och
krav angående lösning av vatten- och avloppsfrågan skall följas.

Vid bygglovsansökan skall situationsplan, grundad på enkel nybyggnadskarta med
höjder inlämnas.

Expedieras till: Sökande

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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BMN § 74 DNR B 134/2019

Tilldelning av bygg, miljö- och landskapsvärdspris 2019

Sammanfattning
Priset 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 om priset har annonserats i lokal press samt på
kommunens hemsida.

Två förslag har inkommit:
1. Renovering av den så kallade Bruksvillan i Fåglavik.
2. Eggvena Hembygdsförening för deras arbete med upprustning av

vandringsleder, gångbroar över Nossan med mera.

Bygg- och miljönämndens ordförande föreslår att inget bygg, miljö- och landskaps-
vårdspris tilldelas för 2019 med motiveringen att årets inkomna ansökningar har efter
granskning inte tillgodosett de kriterier som står i stadgarna. Nämnden föreslås därför
att inte dela ut något pris 2019. En av de två sökanden uppfyllde ej kriterierna, och
den andra fick priset 2007 för liknande åtgärder.

Beslutsunderlag
Ordförandeskrivelse daterad 201 9- 11- 19
Tjänsteskrivelse daterad 201 9-11- 13

Förslag till beslut
Ordförandens förslag till beslut

• Bygg, miljö- och landskapsvårdspris för 201 9 tilldelas inte då en av de två
sökanden uppfyller ej kriterierna, och den andra fick priset i 2007 för liknande
åtgärder.

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

Bygg- och miljönämndens beslut
1. Bygg, miljö- och landskapsvårdspris för 201 9 tilldelas inte då en av de två

sökanden uppfyller ej kriterierna, och den andra fick priset i 2007 för liknande
åtgärder.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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BMN § 75 DNR B 29/2019

Redovisning av utredningen för en effektivare räddningstjänst i
Herrljunga kommun

Sammanfattning
Bygg- och miljönämnden gav räddningschefen i uppdrag att genomföra en utredning
samt följa upp nuvarande handlingsprogram för lag om skydd mot olyckor den 201 9-
02-28. Resultatet av dessa uppdrag redovisas i en rapport som kallas “En effektivare
räddningstjänst i Herrljunga“. Rapporten innehåller alternativ på operativ samverkan
och förslag på en ny organisation samt framtids perspektiv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-11-03
Rapport “En effektivare räddningstjänst i Herrljunga”
Tjänsteskrivelse i ärendet BMN § 16 DNR B 29/2019

Förslag till beslut
Ordförandens förslag till beslut

• Bygg och miljö nämnden godkänner rapporten.

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

Bygg- och miljönämndens beslut
1. Redovisning av rapport om en effektivare räddningstjänst godkänns.

Utdragsbestyrkande
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Meddelanden

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet

NR Meddelandeförteckning DNR

1 Fastighetsreglering – Herrljunga 34: 1 B 02/2019
och ny fastighet Herrljunga 34:6

2 Fastighetsreglering – Ljunga 1 : 2 och B 02/2019
Od 2:21

3 Fastighetsreglering – Gate 1:2 o Sträte B 02/2019
7:1

4 Fastighetsreglering – Larstorp 5:6 och B 02/2019
Larstorp 5: 7

5 Delårsbokslut för Herrljunga ko B 14/2019rrirriuri

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-11-27
Sid 13

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

Justerandes sign

/z/
Utdragsbestyrkande
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BMN § 77

Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden
2019-10-17 - 2019-11-13

Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet:

Nr Delegeringsbeslut DNR

1 Milj öenheten
Anmälan av delegationsbeslut
under perioden 2019-10-1 7 – 2019-11-13

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

2 Plan- och byggenheten
Anmälan av delegationsbeslut
under perioden 2019-10-17 – 2019-11-13

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

2 Räddningstjänsten
Anmälan av deIegationsbeslut
under perioden 2019- 1 0- 1 7 – 2019- 11-13

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

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

Utdragsbestyrkande
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Bilaga 1, BMN § 69/2019-11-27

Ansvar och uppdrag
Bygg- och miljönämndens uppdrag omfattar myndighetsutövning enligt miljöbalken, livsmedelslagen,
plan- och bygglagen samt räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor.

Förvaltningens uppgift är att, på nämndens uppdrag, vara kommunens tillsynsmyndighet enligt
miljöbalken och livsmedelslagen, handlägga ansökningar om tillstånd/bygglov, bedriva fysisk
detaljplanering och räddningstjänst. Nämnden svarar även för kart- och mätverksamhet, adressregister,
GIS (Geografiskt informationssystem)och energirådgivning.

Organisationsskiss

Bygg- och miljö&änlad

Bygg- och miljöförvaltning

Bygg- och miljöchef

RäddningsM
Chef o beredskap

a
Kommunarkitekt

Bygglovingenjör/Karttekniker
Energirådgivare 20 %
GIS-samordnare 50 %

Miljöenheten
Nliljöche#inspektör 50(Y,

3 NIiljöinspektörer

RäddninWten
StfRäddningschef
2 Brandmästare

Brandmästare dagtid 80 %
Säkerhetssamordnare./Krisbredskap. 80 %

8 Deltidsanställda styrkeledare
24 Deltidsbrandmän

Deltidsbrandmän i pool

+
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Verksamhetsbeskrivning
Mi\jöenheten

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

Miljöskydd

Tillsyn av efterlevnad av miljöbalken och dess föreskrifter sker inom t ex lantbruk,
industriföretag, bensinstationer, avloppsreningsverk, kylanläggningar, små avlopp m fl. Inom
miljöskyddsområdet ligger också tillsynsansvar för förorenade områden med pågående
verksamhet och tillsyn vid sanering i samband med miljöolyckor. Nämnden handlägger också
anmälningar och ansökningar av de verksamheter som har anmälnings- eller tillståndsplikt och
handlägger eventuella klagomål riktade mot företag och privatpersoner inom detta område.

Hälsoskydd

Tillsyn av efterlevnad av miljöbalken och dess förordning sker inom t ex skolor, förskolor,
daghem, simhallar, verksamheter med risk för blodsmitta, solarier, hyresbostäder m fl. Nämnden
handlägger också ansökningar av de verksamheter som har anmälningsplikt samt handlägger
eventuella klagomål riktade mot verksamheter inom detta område.

Renhållning

Nämnden handlägger anmälningar och ansökningar utifrån renhållningsföreskrifterna. Det gäller
främst dispenser från tömning och hämtning eller anmälan om kompostering.

Livsmedel

Kontroll av efterlevnad av livsmedelslagen sker inom restauranger, skolkök, dagligvaruhandeln
m fl. Nämnden handlägger också registreringar av livsmedelsverksamheter och utreder
eventuella klagomål riktade mot verksamheter inom detta område.

Naturvård

Enheten tar prover på badvattenkvalit6n i två badsjöar och övervakar flera miljömässiga
parametrar i flera sjöar. Nämnden hanterar även anmälningar om omläggning av skogsmark till
jordbruksmark.

Informationsansvaret

Information till företag och allmänhet. Det kan t ex handla om vägledning i ärenden eller
information om hur ansökningar eller anmälningar går till. Nämnden får aldrig arbeta
konsultativt och ta fram lösningar på problem eller göra undersökningar som nämnden sedan
själva ska godkänna eller granska.
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Plan- och byggenheten

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

Planverksamhet

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

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

Bygglov, Bygganmälan

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

Tillsyn

Förutom byggande omfattar nämndens tillsynsansvar obligatorisk ventilationskontroll, skyddsrum och
hissar samt tillämpningen av bestämmelserna om strandskydd.

MBK-verksamhet

Inom nämndens ansvar ligger ajourföring av primärkartan samt av byggnads- och adressregister enligt
avtal med Lantmäterimyndigheten. Dessa register är en del av en för hela riket gemensam databas.

Rådgivning och Service

Plan- och bygghandläggare tillhandahåller rådgivning i frågor som gäller detaljplaner, lokalisering,
utformning, färgsättning, arkitektur, planlösning, byggnadsteknik och byggnadsjuridik samt
energirådgivning.

Rådgivningen är en viktig verksamhet med syfte att förebygga dåliga lösningar, fel, konflikter och
tvister, som i förlängningen ger onödiga kostnader för både kommunen och den enskilde.

GIS

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

Energirådgivning

Uppehålls med projektpengar från Energimyndigheten under 2019.

Räddningsqänsten

Nämnden ansvarar för räddningsinsatser vid olyckshändelse och verkar för att hindra
överhängande fara för olyckshändelse samt för att hindra och begränsa skador på människor,
egendom eller miljö. Nämnden ansvarar även för frågor om tillstånd till hantering av
brandfarliga varor som hanteras i kommunen. Räddningschefen har även delegerats ansvaret för
kommunens säkerhet och krisberedskaps arbete. Ansvaret ligger under kommunchefen och
kommun styrelsen.

\T
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Den kommunala räddningstjänsten regleras av Lagen om skydd mot olyckor, Lagen om
extraordinära händelser, Lagen om brandfarlig vara, förordningar samt av kommunfullmäktige
fastställda handlingsplaner, dels förebyggande och dels operativt. Lagstiftningen styr hur
samhällets räddningstjänst ska organiseras och bedrivas.

Förutom den övergripande verksamheten, som främst syftar till administrativa arbetsuppgifter i
egenskap av en politisk styrd kommunal verksamhet, kan Räddningstjänstens uppdrag delas i tre
kategorier.

Förebyggande

En stor del av det förebyggande arbetet är myndighetsbaserat i form av tillståndsgivning och
tillsynsarbete enligt Lag om skydd mot olyckor samt Lag om brandfarliga och explosiva varor.
En annan del är länken mellan kommunens sotningsentreprenör, där räddningstjänsten ger
medgivande till egen sotning samt övrig samverkan med andra kommunala förvaltningar och
myndigheter, främst i brandskyddsrelaterade frågor. Den viktigaste delen i det förebyggande
arbetet är vår skyldighet att stötta den enskilde i att leva upp till dennes skyldigheter enligt
lagen. Det sker främst genom rådgivning, riktade kampanjer och utbildning.

Operativt

Stor arbetsinsats där vi dygnet runt årets alla dagar upprätthåller en beredskap för invånarna i
kommunen. En beredskap som skall finnas tillhands om något händer den enskilde i samhället.
En annan stor del av det operativa arbetet är att hålla kvalit6n och säkerheten uppe på materiel
och fordon. Internutbildningsverksamheten tar även mycket arbetstid. Antalet insatser varierar
från år till år men målet är att de ska minska. Samarbete med sjukvården vid IVPA-uppdrag gör
att vi breddar vårt uppdrag och kompetensområde. Räddningstjänsten har gränslös samverkan
(närmaste station blir larmad) med samtliga räddningstjänster i intilliggande kommuner.

Räddningstjänsten har tekniskberedskap för fastighetsenheten på tekniska förvaltningen.
Beredskapen omfattar ett ansvar för brandlarmanläggningarna samt åtgärder för inbrottslarm.
Räddningstjänsten har även en chefsberedskap för socialförvaltningen där det kan handla om att
ta beslut som t.ex. inbeordra personal. Avtal om beredskap för nödvatten och färskvatten finns
även mot det kommunala bolaget Herrljunga Vatten

Efterföljande åtgärder

Räddningstjänsten ska följa upp de insatser som man är ute på och i skälig omfattning ta reda på
orsakerna till olyckan, olycksförloppet samt hur insatsen har genomförts. Det är även viktigt ur
arbetsmiljösynpunkt att personalen bearbetar traumatiska upplevelser samt att de drabbade ges
rimligt stöd.

Övrig verksamhet

Räddningstjänsten tar sedan 201 6 hand om larm mottagning på kommunens samtliga brand och
inbrottslarm. Avtal finns även gällande prov av brandlarmanläggningar. Räddningstjänsten
tillhandahåller brandskyddsutbildning för kommunanställda och näringslivet i kommunen

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

Miljöenheten
Miljöenheten har avslutat tillsyn av enskilda avloppsanläggningar enligt fastslagen 10-årsplan, 2010-
2019. Under 2020 kommer miljöenheten driva ärenden om utsläppsförbud mot de fastighetsägare som
inte inkommit med avloppsansökningar eller ännu påbörjat anläggningar inom den tidsram de blivit
tilldelade. Under 2021 är planen att tillsynen av enskilda avloppsanläggningar kommer att börja om med
de socknar som hade tillsyn 2010. Efter 202 1 förväntas intäkterna på enheten bli lägre eftersom antalet
ärenden som avser nyanläggning av enskilda avlopp förväntas minska avsevärt. Inom livsmedelsområdet
kommer en organisationsförändring att krävas på sikt eftersom Livsmedelsverket har gått ut med att varje
kontrollmyndighet senast 2021 behöver ha en personalstyrka motsvarande tre heltidstjänster som jobbar
med livsmedel. Små kommuner behöver sannolikt lösa problemet genom avtal med större kommuner.

Miljöenheten jobbar aktivt med att få fram olika möjliga lösningar. Miljöenheten har även skrivit avtal
med konsulter för arbete med förorenade områden. Avtalet sträcker sig från perioden 2019-03-0 1
t.o.m. 2022-03-01. Miljöenheten påkallar uppdragstagaren inför varje uppdrag med ungefär en
månads varsel.

Under 2020 är målsättningen att fortsätta arbetet med att få fungerande e-tjänster när det gäller

ansökningar och att i större utsträckning jobba med vårt ärendehanteringssystem EDP.

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

Det geografiska informationssystemet GIS kommer att uppdateras med en kommunlicens och
användandet skall utökas med att externa använder kopplas på.

Energirådgivningen sker i samverkan med sex andra kommuner och är helt beroende av bidrag från
Energimyndigheten. Bidraget är beviljat fram till och med 2020

Räddningsqänsten
I november 2019 presenterar räddningstjänsten sin rapport om hur vi kan utveckla räddningstjänsten till
att bli mer effektivare inför framtiden. En stor del till att utredningen genomförs är de lagkrav som
kommer att komma på kommunen, ex hur vi leder en operativ insats. Målsättningen är att rapporten skall
kunna användas till framtagandet av ett nytt handlingsprogram samt till budgetarbetet 2021.

Konsekvenserna av rapporten vet vi i dagsläget inte men den kan komma att få effekter som gör
att 2020 kan bli ett omställnings år.
6
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Mål

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

Prioriterat mål Målindikator Boksl
2018

aT MM=
säkra ur hälsoskyddssynpunkt

Antal inspektioner på 32

hygien-lokaler

1 :2 Herrljunga kommun ska
ha en väl fungerande
räddnings-tjänst

Insatstid till den mest

avlägsna bostaden

Antal utförda brandskydds

hållbar kommun!kommun är en2.

Prioriterat mål Målindikator Boksl
2018

9=MEBBlmBITl\l@mIMM
från Herrljunga tågstation ska 1 km från Herrljunga tåg

stationöka

2:2 Gödande ämnen i mark
och vatten ska inte ha någon
negativ inverkan på
människors hälsa eller den

biologiska mångfalden

Antalet nya ansökningar för
enskilda avlopp

Antal lantbruksinspektioner

kommun har en tyd\ig och lnde VI-känsla !3.

MålindikatorPrioriterat mål Boksl Prog
2018 2019

Mål
2020

Mål
2021

Mål
2022

TMHMe m
kommunen ska öka.

A.talet „MigER[!qa

3:2Antal attraktiva
bostadsområden i kommunen
ska öka

Antalet tillbyggda bostäder

Antalet invånare
kommunen

95418 9604+ 196654 197258

+Enl.SCB-statestik 20 19
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4. Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv!

Prioriterat mål Målindikator Boksl Prog
2018 2019

4038METM
följa miljöbalken

MMMejMm
Industrier

4:2 Underlätta för företag att Antal energirådgivningsbesök
använda förnybar energi och att I till företag och organisationer
använda energi effektivare

5. kommun har en välskött kommunal ekonomi!

Prioriterat mål Målindikator Boksl Prog
2018 2019

5 1
under en rullande treårsperiod
uppgå till 2% av kommunens
skatter och generella bidrag

=31 aaHi®© 573 234

Avvikelse från5 :2 Investeringarna ska över en
rullande femårsperiod finansieras 1 investeringsbudget
med avskrivningsmedel samt
årens resultat

s

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

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

Målindikato rPrioriterat mål Boksl Prog
2018 2019

IEXI 1.7

Mål Mål
2020 2021

1 ,5 ,5

Mål
2022

E8M3MMn M3M

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

2:2 Målindikator “Antal lantbruksinspektioner” har lagts till eftersom lantbrukens påverkan på gödande
ämnen i mark och vatten kan ha negativ påverkan på människors hälsa och den biologiska mångfalden.
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3 :1 Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande VI-känsla. Vi har höjt kommunarkitekt
tjänstgöringsgraden 2017 från 60 % till 100 % för att producera fler detaljplaner som främjar ny- och
tillbyggnationer i kommunen speciellt i tätorterna.

Ekonomi

Bokslut Budget Prognos Budgetram
KF190618

OInför-
delning
adm.tj

Förändring
Po-pålägg

(39917%)

Förändring Budget 2020
kapitaltjänst

Belopp netto (tkr) 2018 2019
inkl
lönerevision
2019

213

1 291

1 639

11 076

14 219

Nämnden

Miljöenheten

Plan och Byggenheten

Räddningstjänsten

Summa

187

1 320

1 489

10 785

13 782

212

1 341

1 682

10 892

14 127

HEIIF

1 060

1 529

10 581

13 874

Kommentar till fördelning av kommunb-ldrag
Fördelningen av 2020 års tilldelade kommunbidrag är baserat på 2019 års fördelning. Notera att i
budgeten för 2020 ligger lönerevideringen för 2019, ökade kostnader för PO-pålägg och minskade
kostnader för kapitaltjänst med.

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

Område Summa
(tkr)

387M)20)
0

53

16

108

.202
78

-423

-305

LoJM 1g 2019/20
Politiska prioriteringar
Prisuppräkning externt
Prisuppräkning internt
Politisk justering, beslut KF 2019
Effektivisering
Ökad kostnad PO-pålägg
Minskad kostnad kapitaltjänst
Totalt

2020 års budget är justerad för lönerevidering 2019 samt jan-mars 2020 med totalt 387 tkr. Inga politiska
prioriteringar görs i budgeten. Prisuppräkningen externt och internt är totalt en nedjustering av budgeten
med 37 tkr. KF beslutade i maj 2019 att bygg- och miljöförvaltningens ramtilldelning i 2019 års budget

0-1
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skulle sänkas med 108 tkr. Sänkningen av 2019 års budgetram påverkar 2020 års budgetram med samma
belopp (-1 08 tkr). 2020 års budgettilldelning innehåller också en generell effektiviseringsbesparing om
1,4% och innebär att bygg- och miljöföwaltningen ska effektivisera sin verksamhet till ett belopp om
202 tkr. Budgetramen har ökat med 78 tkr pga. höjt PO-pålägg och minskat med 423 tkr pga. minskade
kapitaltj änstkostnader.

Totalt sett har 2020 års budget minskat med 305 tkr jämfört med den ingående budgeten för 2019.

Investeringar
Bokslut

2018
195

3 177

Budget Prognos Budget
2019 2019 2020

200200 250

Plan
2021

250
Belopp netto (tkr)
Räddningsmaterial
Släck-/tankbil

Inventarier räddningstjänst
Vatten/skumtank
Lastväxlare inkl tank
Larmställ

S:a investeringar

80 80

1 000 1 000

T ,


