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Förtydligande av bygg- och miljönämndens beslut, BMN §75 
 
Sammanfattning 
Beslutet som bygg- och miljönämnden antog vid mötet 2019-11-27 innebär att nämnden 
tagit del av rapporten och lagt den till handlingarna. Beslutstexten ” Redovisning av rapport 
om en effektivare räddningstjänst godkänns” missuppfattas och olika tolkningar 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.   
 
I 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 avseende MBL§11 
vilken rättas till MBL §19. 
 
Den organisationsförändringen som beskrivs i kapitel 5 i rapporten är en vision av 
eventuellt fler kommande visioner och förslag till organisationsförändringar på 
Räddningstjänsten. Detta innebär att arbetet med uppdrag om effektivare Räddningstjänst 
kommer att fortsätta med samverkan och utredningar om vilket sätt organisationen ska 
utformas.   

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-01-24 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-11-03 
BMN §75/2019-11-27  
MBL §10/ 2020-01-08  
 
Förslag till beslut 

• Bygg- och miljönämnden godkänner förtydligande av nämndbeslut, BMN § 
75/2019-11-27 

 
Lena-Britt Björklund 
Förvaltningschef Bygg- och miljöförvaltningen 
 

 
Expedieras till: 
För kännedom 
till: 

 
Brandmännens riksförbund (BRF), HR-enheten i Herrljunga kommun 
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Bakgrund 
Förhandlingsframställan 2019-12-17 från Brandmännens riksförbund, BRF) 
 
Samverkan 
Förhandling MBL§10 D MBL 2020/02 
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