KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
Bygg- och miljönämnden

Instans:

Bygg- och miljönämnden

Tid:

2021-09-01, kl.17:00

Plats:

Sämsjön (B-salen), Kommunhuset & Microsoft Teams

Hans Malmquist
Ordförande

2021-09-01

Fam Sundquist
Sekreterare

På grund av rådande omständigheter beslutade presidiet att genomföra bygg- och
miljönämndens sammanträde digitalt via Teams. Detta för att undvika onödig trängsel samt
att minska risken för smittspridning.
Behandling av ärenden enligt bifogad föredragningslista.
Samtliga ärenden har beretts av bygg-och miljönämndens presidium. I samtliga ärenden
föreslås bygg- och miljönämnden besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut
om inget annat framgår av presidieskrivelse.

Information:
• BMN= slutgiltigt beslut fattas i Bygg- och miljönämnden.
• KS = slutgiltigt beslut fattas i Kommunstyrelsen.
• KF = slutgiltigt beslut fattas i Kommunfullmäktige.
• Info = Information.
• Ett X markerar att handlingar finns bifogade i kallelsen.
• VS markerar att handlingar presenteras vid sammanträdet.
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Ärende 2
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Jenny Andersson

Tjänsteskrivelse
2021-08-10
DNR B 11/2021 306
Sid 1 av 3

Månadsuppföljning per juli
Sammanfattning
Uppstart
Bygg- och miljönämnden redovisar en negativ avvikelse mot budget om 490 tkr för helåret,
vilket är 210 tkr bättre än föregående prognos.
Miljöenheten försämrar sin prognos med 190 tkr då det sparbeting som funnits inte kan
uppfyllas. Plan och bygg förbättrar sin prognos med 400 tkr främst på grund av högre
bygglovsintäkter än budgeterat. Sammantaget förbättras prognosen för bygg och
miljönämnden med 210 tkr.
I maj månad har lönerevisionen blivit klar och förvaltningarna har tilldelats medel för
löneökningarna. För Bygg och miljönämnden innebär det en tilläggsbudget med 254 tkr.
Kapitalkostnader har justerats tom augusti och innebär en ökad ram för bygg och miljö
nämnden med 23 tkr.
Upphandling pågår gällande räddningstjänstens fordon och det är i dagsläget oklart vilken
kostnad det blir. Prognos därför lika med budget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-08-10
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
Månadsuppföljning per juli godkänns
Förvaltningen återkommer med förslag på åtgärder för att kunna hålla sig inom ramen för
tilldelat kommunbidrag.
Avvikelsen rapporteras vidare till kommunstyrelsen

Jenny Andersson
Controller
Expedieras till:
För kännedom
till:

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

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33

Besöksadress Torget 1, Herrljunga
org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se

Ärende 2
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Jenny Andersson

Tjänsteskrivelse
2021-08-10
DNR B 11/2021 306
Sid 2 av 3

Bakgrund
Enligt gällande verksamhets- och ekonomistyrningsprinciper ska förvaltningen upprätta en
månadsuppföljning som ska presenteras för nämnden. Uppföljningen ska för driften
redovisa budget och utfall för perioden, budget och prognos för helår samt budget och
prognos helår för investeringar. Vid prognostiserat underskott ska åtgärder presenteras för
att korrigera förväntat underskott. Konsekvenser av presenterade åtgärder ska redovisas.
Månadsuppföljning ska göras per februari, april, juli och oktober.
Ekonomisk bedömning
Drift
I maj månad har lönerevisionen blivit klar och förvaltningarna har tilldelats medel för
löneökningarna. För Bygg och miljönämnden innebär det en tilläggsbudget med 254 tkr.
Kapitalkostnadspott har delats ut för perioden maj-aug, det resulterar i en reviderad budget
jämfört med föregående ekonomirapport med 23 tkr, varav avskrivningar +31 tkr och
internränta -8 tkr. Att det blir negativt beror på att internräntan sänkts till 2021.
Ansvar
Nämnd
Miljö
Plan o Bygg
Räddningstjänst
Summa Bygg o Miljö nämnd

År Rev
Budget
711
1 146
1 634
11 465
14 956

Prognos
711
1 336
1 334
12 065
15 446

Avvikelse Förändring
Helår
prognos
0
0
-190
-190
300
400
-600
0
-490
210

Miljöenheten försämrar sin prognos med 190 tkr då det sparbeting som funnits inte kan
uppfyllas. Plan och bygg förbättrar sin prognos med 400 tkr främst på grund av högre
bygglovsintäkter än budgeterat. Sammantaget förbättras prognosen för bygg och
miljönämnden med 210 tkr.
Investering

URSPRBUDGET OMBUDG BUDGET PROGNOS AVVIKELSE
PROJ
År
År
År
År
År
6000 Räddningsmateriel
250
0
250
250
0
6002 Lastväxlare inkl. tank.
2 700
0
2 700
2 700
0
6003 Digitalisering av bygglovspr.
250
0
250
250
0
Bygg och Miljönämnd
3 200
0
3 200
3 200
0

Det idag oklart om lastväxlare och tank kommer att köpas in då budget inte räcker till både
och. Om budgetmedel är otillräckliga kommer endast tank att köpas in. Upphandling är
påbörjad.
Samverkan
FSG 12 aug

Ärende 2
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Jenny Andersson

Tjänsteskrivelse
2021-08-10
DNR B 11/2021 306
Sid 3 av 3

Motivering av förslag till beslut
Ekonomistyrningsprinciperna anger att nämnden ansvarar för att tilldelade resurser inte
överskrids. Det ligger i förvaltningschefens ansvar att rapportera avvikelser till nämnd samt
att upprätta förslag till åtgärder. Så snart avvikelse befaras eller har konstaterats är nämnd
skyldig att vidta åtgärder så att budgetramen kan hållas. Åtgärder kan innebära kostnads/intäktsjustering men även omdisponeringar inom verksamheter. Om sådana åtgärder inte
bedöms tillräckliga är nämnd skyldig att till kommunstyrelsen rapportera befarad
avvikelse. Vid befarat underskott är kommunstyrelsen skyldig att rapportera avvikelsen till
kommunfullmäktige samt uppmana nämnd att lämna förslag till åtgärder så att budgeten
kan infrias. Då en negativ avvikelse rapporteras för nämnden måste åtgärder presenteras för
att hålla tilldelad budgetram

Ärende 3
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Jenny Andersson

Tjänsteskrivelse
2021-06-15
DNR B 16/2020 301
Sid 1 av 2

Attesträtt för controller
Sammanfattning
Revidering av attestordning för bygg- och miljönämnden. Tillägg av attesträtt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-06-15
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
Controller Jenny Andersson får attesträtt för att göra korrigeringar och rättelser i
bokföringen för samtliga kostnadsställen under bygg och miljönämnden (kst 6*).
Jenny Andersson
Controller
Expedieras till:
För kännedom
till:

Ekonomiavdelningen, Ingrid Reiser

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33

Besöksadress Torget 1, Herrljunga
org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se

Ärende 3
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Jenny Andersson

Tjänsteskrivelse
2021-06-15
DNR B 16/2020 301
Sid 2 av 2

Bakgrund
Nämnden har beslutanderätt i att bevilja attesträtt för verksamheter inom nämndens
område.
Ekonomisk bedömning
Attesträtten har ingen ekonomisk påverkan då rättelser och korrigeringar endast tillåts inom
bygg och miljönämndens område.
Juridisk bedömning
Rättelser och korrigeringar i bokföringen görs för att följa redovisningens lagar och
riktlinjer. Att controller får behörighet att göra detta är endast för att förenkla
administrationen kring rättningarna.
Samverkan
FSG 12 augusti
Motivering av förslag till beslut
Behörigheten syftar till att förenkla hanteringen av rättningar i bokföringen. Även
controller för övriga förvaltningar har denna behörighet.

Ärende 4
FÖRVALTNING
Bygg och
miljö/Samhällsbyggnad

Tjänsteskrivelse
2021-08-24
DNR129/2021
Sid 1 av 2

Begäran om utredningsuppdrag gällande Räddningstjänstens
personalsituation
Sammanfattning
Räddningstjänsten är underbemannade av olika anledningar.
Några anledningar är rekryteringsproblem, uppsägningar och långtidssjukskrivna.
Räddningstjänsten behöver se över nya möjligheter att rekrytera och analysera konsekvens
av uteblivet resultat vid rekrytering.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen ärendet daterat 2021-08-24

Förslag till beslut
Räddningschef ges i uppdrag att göra en utredning gällande personalsituationen på
räddningstjänsten.

Johan Fors
Tf. Räddningschef
Expedieras till:
För kännedom
till:

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

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33

Besöksadress Torget 1, Herrljunga
org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se

FÖRVALTNING
Bygg och
miljö/Samhällsbyggnad

Ärende 4
Tjänsteskrivelse
2021-08-24
DNR129/2021
Sid 2 av 2

Bakgrund
Att rekrytera räddningstjänstpersonal i beredskap är ett inte bara ett Herrljunga problem
utan det är ett nationellt problem. Herrljunga bör därför genomlysa möjligheterna till att
hitta nya hållbara rekryteringar.
Ekonomisk bedömning
Idag ersätts vakanspass med 100% beredskapsersättning vilket i längden är en dyr lösning
och kommer att ha en påverkan på budgeten. En åtgärdsplan bör upprättas för att det inte
ska bli för stora budgetavvikelser.
Utredningen ligger inom ram.
Miljökonsekvensbeskrivning
Inga miljökonsekvenser.
Samverkan
Samverkan sker i vanlig samverkans ordning.
Motivering av förslag till beslut
Utredning av vår personalsituation behöver göras för att undvika åtgärder som går i mot
vårt handlingsprogram.

Ärende 5
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Elaine Larsson

Tjänsteskrivelse
2021-06-07
DNR M 346/2021 109
Sid 1 av 1

Initiativärende om att avgiftsbefria tillsyn inom hotell- och
restaurangbranschen under pandemin
Sammanfattning
2021-05-31 beslutade kommunstyrelsen att kommunen ska utreda möjligheterna samt
kostnaderna för att avgiftsbefria hotell- och restaurangbranschen för
livsmedelskontrollavgifter vid godkänd livsmedelstillsyn under Covid-19 pandemin.
Bygg- och miljönämnden har utrett frågan och kommit fram till att det saknas legalt
utrymme att avstå från att ta ut årlig avgift för kontrollen, men att kontrollbehovet kan se
annorlunda ut för de verksamheter som har stora förändringar i sin verksamhet under
pandemin och att detta kan hanteras genom att ändra verksamheternas riskklassning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-06-07
Utredning i ärendet daterad 2021-06-07.
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslås godkänna utredningen.
2. Bygg- och miljönämnden ger förvaltningen i uppdrag att i samband med ordinarie
kontroll informera livsmedelsverksamheter om att de har möjlighet att se över sin årliga
kontrollavgift utifrån förändringen.
Elaine Larsson
Miljöchef
Expedieras till:
För kännedom
till:

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

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33

Besöksadress Torget 1, Herrljunga
org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se

Ärende 5

UTREDNING

2021-06-07

M-2021-346
Utredning av möjligheter och kostnader för att avgiftsbefria
hotell- och restaurangbranschen under pandemin
2021-05-31 beslutade kommunstyrelsen att kommunen ska utreda möjligheterna
samt kostnaderna för att avgiftsbefria hotell- och restaurangbranschen för
livsmedelskontrollavgifter vid godkänd livsmedelstillsyn under Covid-19
pandemin.
Slutsatsen är att det saknas legalt utrymme att avstå från att ta ut årlig avgift för
kontrollen, men att kontrollbehovet kan se annorlunda ut för de verksamheter som
har stora förändringar i sin verksamhet under pandemin och att detta kan hanteras
genom att ändra verksamheternas riskklassning.
Möjligheter
Sveriges kommuner och regioner (SKR) svarar på sin websida på frågor om hur
kommunernas livsmedelsavgifter påverkas av coronapandemin. Där framgår att
SKR bedömer att kommuner måste ta ut avgifter för livsmedelskontrollen.
I svaret på frågan beskriver SKR att registrerade livsmedelsverksamheter ska
kontrolleras och vara avgiftsfinansierad i enlighet med förordning (2006:1166) om
avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter (LAF).
Kontrollmyndigheterna är skyldiga att ta ut en årlig avgift för kontrollen, 3 och 9
§§ i nämnda förordning. Denna avgift ska täcka de kostnader som myndigheten
har för livsmedelskontrollen och ska betalas av den aktör som är föremål för
kontrollen.
Vidare beskriver de att kontrollbehovet däremot kan se annorlunda ut för de
verksamheter som har stora förändringar i sin verksamhet eller som inte alls
kommer att driva verksamhet under pandemin. Detta kan hanteras genom
riskklassningen.
Kostnader
Om Herrljunga kommun, trots att legalt utrymme saknas, skulle avstå från att ta ut
avgift för livsmedelskontrollen så skulle kostnaden för år 2021 uppgå till 98 824
kr – 123 530 kr, beroende på om man räknar in gårdsbutiker och/eller
verksamheter med både butik och café i den grupp som avgiftsbefrias.
MILJÖENHETEN
Elaine Larsson
Miljöchef
elaine.larsson@herrljunga.se
0513-171 21
Postadress
HERRLJUNGA KOMMUN
Box 201
524 23 HERRLJUNGA

Besöksadress
Torget 1

Telefon
0513-170 00
Fax
0513-171 33

E-post
miljo@herrljunga.se
Internet
www.herrljunga.se
Sida 1 av (1)

Ärende 5

Herrljunga kommun - Miljöenheten M-2021-346 / 2021-06-01

Ärende 6
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Elaine Larsson

Tjänsteskrivelse
2021-08-17
DNR M 470/2021 LIV
Sid 1 av 1

Åtgärdsplan med utgånspunkt i Länsstyrelsens revision av
livsmedelskontrollen i Herrljunga kommun
Sammanfattning
Länsstyrelsen genomförde den 26 maj 2021 en revision av Herrljunga kommuns
livsmedelskontroll. Vid revisionen var fokus på mål och uppföljning. I revisionsrapporten
framgår att:
Länsstyrelsen ser positivt på att avvikelsen från revisionen 2016 är åtgärdad enligt plan, att
myndigheten har genomtänkta rutiner och beredskapsplan, att livsmedelsinspektörerna har
deltagit i BTSF-utbildningar, att myndigheten har en genomtänkt kontrollplan och planen
beaktar alla kontrollmetoder, att myndigheten har provat ett nytt sätt att genomföra
kontrollen under pandemin, att myndigheten har ett ändamålsenligt kunskaps- och
erfarenhetsutbyte genom Sjuhäradssamverkan och att myndigheten visar tydligt att de vill
göra rätt.
Rekommendationer Länsstyrelsen ger Herrljunga kommun är följande:
1. Att utveckla målen för livsmedelskontrollen. Målen ska ta hänsyn till
förbättringsområden och dess indikatorer ska vara relevanta. (Slutsats 9)
2. Att ta fram en plan för att hantera kontrollskulden från 2020. (Slutsats 25 och 26)
3. Se till att kontrollmetoden alltid framgår av kontrollrapporterna. (Slutsats 33)
4. Att uppdatera rutinen för kommunicering inför beslut så att kravet om kommunicering
enligt förvaltningslagen uppfylls. (Slutsats 27, 28 och 35).
Utifrån rekommendationerna har miljöenheten tagit fram en åtgärdsplan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-08-17.
Åtgärdsplan med utgångspunkt i Länsstyrelsens revision av livsmedelskontrollen.
Rapport från Länsstyrelsens revision.
Förslag till beslut
Förvaltningens föreslår att nämnden godkänner åtgärdsplanen.
Elaine Larsson
Miljöchef
Expedieras till:
För kännedom
till:

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

Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga
Telefon 0513-170 00  Telefax 0513-171 33

Besöksadress Torget 1, Herrljunga
org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se

Ärende 6

ÅTGÄRDSPLAN

2021-08-17

Länsstyrelsen Västra Götaland
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Åtgärdsplan med utgånspunkt i Länsstyrelsens revision av
livsmedelskontrollen i Herrljunga kommun
Länsstyrelsen genomförde den 26 maj 2021 en revision av er livsmedelskontroll. Vid
revisionen var fokus på mål och uppföljning. I revisionsrapporten ger Länsstyrelsen fyra
rekommendationer. I denna åtgärdsplan framgår när och hur korrigerande och förebyggande
åtgärder kommer att vidtas med hänsyn till rekommendationerna.
1. Att utveckla målen för livsmedelskontrollen. Målen ska ta hänsyn till förbättringsområden
och dess indikatorer ska vara relevanta.
Nästa tillsynsplan tas fram under oktober 2021. Den kommer att innehålla fler och mer
relevanta mål och målindikatorer. Förbättringsområden som har diskuterats inom
miljöenheten är dricksvattenverksamheternas HACCP:er och provtagningsplaner,
livsmedelsverksamheternas förpackningsmaterial och livsmedelsverksamheternas spårbarhet
på kött.
2. Att ta fram en plan för att hantera kontrollskulden från 2020.
Denna punkt innebär störst arbetsinsats för att nå korrigering. Efter en genomgång av alla de
livsmedelsverksamheter som finns registrerade i Herrljunga kommun har kontrollskulden från
2020 beräknats till 71 timmar. Planen är att jobba in 37 av dessa timmar under 2021 och
resterande 34 timmar under 2022.
3. Se till att kontrollmetoden alltid framgår av kontrollrapporterna.
Kontrollmetod är nu tillagd som en obligatorisk del i de mallar som används vid
livsmedelskontroll.
4. Att uppdatera rutinen för kommunicering inför beslut så att kravet om kommunicering
inom förvaltningslagen uppfylls.
Rutinen för uppföljning och sanktioner har nu uppdaterats så att det finns instruktioner om hur
och när beslut ska kommuniceras.

Postadress
HERRLJUNGA KOMMUN
Box 201
524 23 HERRLJUNGA

Besöksadress
Torget 1

Telefon
0513-170 00
Fax
0513-171 33

E-post
miljo@herrljunga.se
Internet
www.herrljunga.se
Sida 1 av 1

Sara Samuelsson
Länsveterinär
010-2245672

Ärende 6

Rapport

Diarienummer

Sida

2021-06-08

281-4690-2021

1(7)

Bygg- och miljönämnden Herrljunga kommun
herrljunga.kommun@herrljunga.se

Länsstyrelsens revision av er livsmedelskontroll
Länsstyrelsen genomförde den 26 maj 2021 en revision av er livsmedelskontroll.
Vid revisionen var fokus på mål och uppföljning.

Sammanfattning
Myndigheten uppfyller i stort lagstiftningens krav på offentlig kontroll, dock är
rutinen för kommunicering inför beslut bristande, kontrollmetoden framgår inte
alltid av kontrollrapporterna, kompetensförsörjningsplanen beaktar inte behovet av
dirksvattenskompetens, den fastställda målindikatorn är inte relevant, samt
myndigheten har skapat en kontrollskuld under 2020 genom att återbetalat delar av
kontrollavgiften till livsmedelsaktörerna och inte utfört samtlig planerad kontroll.
Länsstyrelsen ser positivt på att:








Avvikelsen från revisionen 2016 är åtgärdad enligt plan.
Myndigheten har genomtänkta rutiner och beredskapsplan.
Livsmedelsinspektörerna har deltagit i BTSF-utbildningar.
Myndigheten har en genomtänkt kontrollplan och planen beaktar alla
kontrollmetoder.
Myndigheten har provat ett nytt sätt att genomföra kontrollen under
pandemin.
Myndigheten har ett ändamålsenligt kunskaps- och erfarenhetsutbyte
genom Sjuhäradssamverkan.
Myndigheten visar tydligt att de vill göra rätt.

Rekommendationer
Länsstyrelsen ger er följande rekommendationer:
1. Att utveckla målen för livsmedelskontrollen. Målen ska ta hänsyn till
förbättringsområden och dess indikatorer ska vara relevanta. (Slutsats 9)
2. Att ta fram en plan för att hantera kontrollskulden från 2020. (Slutsats 25
och 26)
3. Se till att kontrollmetoden alltid framgår av kontrollrapporterna. (Slutsats
33)
4. Att uppdatera rutinen för kommunicering inför beslut så att kravet om
kommunicering enligt förvaltningslagen uppfylls. (Slutsats 27, 28 och 35)
Antalet rekommendationer är inte ett mått på myndighetens status.
Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (vxl)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
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Åtgärdsplan
Ni ges möjlighet att senast den 15 september 2021 komma in med en åtgärdsplan
till Länsstyrelsen. Åtgärdsplanen bör innehålla en redogörelse för när och hur
korrigerande och förebyggande åtgärder kommer att vidtas med hänsyn till de
rekommendationer som Länsstyrelsen har givit.

Yttrande
Ni har möjlighet att senast den 5 juli 2021 yttra er om uppgifterna i rapporten, dvs.
om något är felaktigt.
Åtgärdsplan och yttrande kan lämnas via länsstyrelsernas e-tjänst eller med e-post
till vastragotaland@lansstyrelsen.se. Vänligen ange denna rapports diarienummer
4690-2021.

Syfte, metod och kriterier
Syftet med revisioner är att granska och utvärdera om kontrollmyndighetens
planerade verksamhet och det praktiska genomförandet resulterar i att målen i
förordning (EU) 2017/6251 uppfylls.
Offentlig kontroll ska genomföras regelbundet och så ofta som det är lämpligt. Den
ska vara riskbaserad, lämplig för att nå målen, rättssäker och verkningsfull. Målet
ska vara säkra och korrekt märkta livsmedel. Kontrollen kan anses vara
verkningsfull om den upptäcker eventuella avvikelser vid livsmedelsföretagen och
ser till att de åtgärdas.
Vid en revision bedöms om kontrollmyndigheten genomför kontroll, upptäcker
eventuella avvikelser och ser till att de åtgärdas samt om förutsättningarna för detta
finns.
Revisioner genomförs även för att hitta goda exempel och för att ständigt förbättra
livsmedelskontrollen.
Tre huvudfrågor besvaras vid revisionen:


Finns en planerad verksamhet (mål, planer, rutiner) och görs det som
planerats? Gör ni vad ni säger att ni ska göra?



Vad blir verkan av punkt 1? Uppnås de mål och den verkan som planerats?
Sker kontrollen på rätt sätt?



Är den planerade verksamheten och dess verkan lämplig för att uppfylla
kraven och målen i förordning (EU) 2017/625? Är mål, planer, rutiner etc.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll och annan
offentlig verksamhet för att säkerställa kontrollen av tillämpningen av livsmedels- och
foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurhälsa och djurskydd, växtskydd och
växtskyddsmedel, se Livsmedelsverkets webbplats
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lämpliga och genomförs de på ett sätt som ger den verkan som avses i
NKP2 och i lagstiftningen? Gör ni rätt saker?
Revisionen utförs med stöd av artikel 6 i förordning (EU) 2017/625.

Deltagare
Vid revisionen deltog från Bygg- och miljönämnden Herrljunga kommun:
 Elaine Larsson, miljöchef
 Claes Eliasson, miljöinspektör
 Hans Malmqvist, ordförande i bygg- och miljönämnden
 Ronny Norrman, vice ordförande i bygg- och miljönämnden
och från Länsstyrelsen Västra Götaland:
 Jorge Pena
 Sara Samuelsson

Genomförande
Vid revisionen granskades huvudsakligen följande områden, vilka beskrivs mer
utförligt i Livsmedelsverkets vägledande text i Kontrollwiki3 :
















Organisation och samordning
Mål
Uppföljning
Finansiering
Opartiskhet
Befogenheter
Beredskap
Kontrollpersonal
Kompetens
Registrering, godkännande, anläggningsförteckning
Riskbaserad kontroll
Provtagning och analys
Rutiner och enhetlighet
Kontrollrapporter
Åtgärder vid bristande efterlevnad

Revisionen bestod av intervjuer och dokumentgranskning vid myndigheten.
Bygg- och miljönämnden kommer att slås ihop med Teknisknämnden 2022. Byggoch miljöförvaltningen fortsätter ansvara för livsmedelskontrollen under 2022.
Nämnden håller dock på att se över möjligheten att en större kommun utför
kontrollen från och med 2023. Förhandlingar med flera kommuner pågår.

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan, se NKP-webben på
www.livsmedelsverket.se
3 Se sidan ”Revision av kontrollmyndigheters livsmedelskontroll” i Kontrollwiki på
www.livsmedelsverket.se
2
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Bedömning
De rekommendationer som nämns ovan grundas på resultat och slutsatser, enligt
nedan.

Organisation och samordning
Artikel 5.5 (EU) 2017/625
Resultat

1. Myndigheten är i mitten av en organisationsändring som kommer att leda
till en ny förvaltning, Samhällsbyggnadsförvaltningen som träder i kraft 1
januari 2022. Kost och fastighet kommer att ingå i den nya förvaltningen.
Livsmedelskontrollen kommer också att ingå i den nya förvaltningen.
2. Nämnden håller på att se över möjligheten att en större kommun utför
kontrollen från och med 2023.
Slutsats

3. Den framtida organisationen kan riskera opartiskhet i tillsynen/kontrollen
då drift och tillsyn/kontroll kommer att ligga i samma nämnd. Det är
därmed viktigt att tydligt kunna skilja på drift och tillsyn/kontroll i den nya
organisationen. Nämndens ledningen är medveten om detta. (Resultat 1)
4. Delegering av livsmedelskontrollen till en större myndighet kommer att
leda till utökad spetskompetens i livsmedelskontrollen samt att bygga bort
risken för opartiskhet. (Resultat 2)

Mål
Artikel 110.2a samt Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan.
Resultat

5. Tillsynsplanen innehåller övergripande mål för myndigheten och har
beaktat de för kommunen aktuella operativa mål. Det är dock otydligt i
tillsynsplanen hur målen kommer att implementeras i
kontrollverksamheten.
6. Myndigheten har historiskt genomfört 100 % av kontrollen, förutom under
2020.
7. Myndigheten har fastställt ett eget mål för livsmedelskontrollen. Målet är
att genomföra antal kontroller utifrån det planerade antalet.
8. Myndigheten har inte tagit hänsyn till förbättringsområden vid
fastställandet av de egna målen.
Slutsats

9. Myndigheten har inte tagit hänsyn till förbättringsområden i den egna
verksamheten när målen togs fram. Målindikatorn antal
livsmedelsinspektioner är inte en relevant målindikator. Se
rekommendation 1. (Resultat 5, 6, 7 och 8)
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Uppföljning
Artikel 5.1a i förordning (EU) nr 2017/625 och 3 f § i LIVSFS 2005:21.
Resultat

10. Nämnden följer upp årligen att anläggningarna får kontroll.
Slutsats

11. Nämnden följer endast upp att antalet kontroller utförs. (Resultat 10)

Finansiering
Artikel 78.1, 79, 80, 81, 82, 83.1, 83.2, 138.4 i till förordning (EU) 2017/625.
Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel. 3e§
LIVSFS 2005:21. 2§ LIVSFS 2009:13. 2 kap 6§ Kommunallagen 2017:725.
Resultat

12. Myndigheten betalade tillbaka hälften av kontrollavgifterna för 2020 till
aktörerna, utom till dricksvattenanläggningarna.
Slutsats

13. Myndigheten har betalat tillbaka kontrollavgifter. (Resultat 12)

Befogenheter
Artikel 5.1g, 138.1, 12.1 och kap II bilaga II i förordning (EU) 2017/625. 11§
Livsmedelslagen (2006:804). Livsmedelsförordningen (2006:813).
Resultat

14. Det framgår inte av delegationsordningen vem som fattar beslut om att ta
hand om en vara samt om att låta förstöra varan på ägarens bekostnad om
varans värde kan antas överstiga 1000 kronor.
Slutsats

15. Det finns inte möjlighet att fatta beslut när varors värde överstiger 1000 kr.
(Resultat 14)

Beredskap
Artikel 5.1 och 115 i förordning (EU) 2017/625 samt 3 d, h § i LIVSFS 2005:21
samt 6§ i LIVSFS 2009:13.
Resultat

16. Myndigheten har presenterat en beredskapsplan.
Slutsats

17. Beredskapsplanen är genomtänkt och det finns plan att öva nödvatten.
(Resultat 16)
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Kompetens
Artikel 5.1e och 5.4, kapitel I bilaga II i förordning (EU) nr 2017/625 och 3 g § i
LIVSFS 2005:21.
Resultat

18. Det är fem inspektörer som utför livsmedelskontrollen, inklusive
dricksvattenkontrollen.
19. Det finns en utförlig kompetensförsörjningsplan. Dricksvattenkompetensen
omfattas dock inte av planen.
20. Alla inspektörer innehar inte kompetens inom dricksvattenkontrollen.
Slutsats

21. Det föreligger risk att kontrollen av drickvattensanläggningar inte blir
verkningsfull då inte alla inspektörer innehar kompetens inom
kontrollområdet. (Resultat 19 och 20)
22. Plan finns att lämna över livsmedelsområdet till andra kommuner

Riskbaserad kontroll
Artikel 9.1, 9.2, 9.4 och 14 i förordning (EU) nr 2017/625 och 3 e, 3c §§ i LIVSFS
2005:21.
Resultat

23. Myndigheten genomförde kontroll i projektform under2020. Projektets
område ”Rengöring och städning på restauranger”.
24. Kontrollerna utfördes huvudsakligen digitalt. Kontrollerna tog mindre tid
än den planerade kontrolltiden.
Slutsats

25. Kontrollområdet för projektet har inte kunnat kopplas till mål och behov.
Kontrollen har därmed inte varit riskbaserad. (Resultat 23)
26. Myndigheten har byggt upp en kontrollskuld för 2020. (Resultat 24)

Rutiner och enhetlighet
Artikel 5.1b,12.1och 12.3b, kapitel II bilaga II i förordning (EU) nr 2017/625.
Resultat

27. Informationen om hur aktörerna ska underrättas/kommuniceras inför beslut
är otydlig/saknas i rutinen för ”Uppföljning och sanktion”.
28. Det saknas rutin för sanktionsavgift vid utebliven registrering.
Slutsats

29. Myndigheten har i stort genomtänkta rutiner, dock saknas rutin för beslut
för sanktionsavgift vid utebliven registrering av livsmedelsföretag och
rutin för kommunicering inför beslut (Resultat 27 och 28)
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Kontrollrapporter
Artikel 13.1 och 13.2 i förordning (EU) nr 2017/625.
Resultat

30. Det framgick inte av de granskade kontrollrapporterna att myndigheten
ställer krav på åtgärder.
31. Kontrollmetoden inspektion framgår inte av de granskade
inspektionsrapporterna. Kontrollmetoden revision framgår av den
granskade revisionsrapporten.
Slutsats

32. Den meddelade avvikelsen 2015 gällande att myndigheten ställde krav på
åtgärder i kontrollrapporten, och inte i form av ett beslut som gick att
överklaga är åtgärdad. (Resultat 30)
33. Kravet i kontrollförordningen om att kontrollmetoden ska framgå av
kontrollrapporten är inte alltid uppfyllt. (Resultat 31)

Åtgärder vid bristande efterlevnad
Artikel 137, 138 och 139 i förordning (EU) nr 2017/625. 22, 23, 30a §§ i
livsmedelslagen (2006:804). 39§ livsmedelsförordningen ((2006:813).
Förvaltningslagen (2017:900).
Resultat

34. Informationen om hur aktörerna ska underrättas/kommuniceras inför beslut
är otydlig/saknas i rutinen för ”Uppföljning och sanktion”.
35. Det saknas dokumentation om att kommunicering inför beslut, till exempel
vid föreläggande, har gjorts.
Slutsats

36. Myndigheten följer inte förvaltningslagens krav på kommunicering inför
beslut. (Resultat 34 och 35)

Sara Samuelsson
Detta dokument har godkänts digital och saknar därför signatur

Kopia


Livsmedelsverket, Utvärderingsavdelningen
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DNR KS 92/2020 601

KF § 90
KS § 100

Avtal inför inträde i gränslös Räddningstjänst
Sammanfattning
Herrljunga räddningstjänst har historiskt organiserat sin insatsledning i egen regi.
Vid årsskiftet 2021–2022 så måste alla räddningstjänster i Sverige vara i anslutning
till en ledningscentral som är i tjänst dygnet runt. Herrljunga har idag inte den
kapaciteten utan måste söka samarbetsparter. Syftet med detta avtal är att reglera de
övergripande formerna för samverkan mellan parterna för gränslös
räddningstjänst. Syftet med gränslös räddningstjänst är dels att den hjälpsökande
ska få så snabb hjälp som möjligt vid en olycka, oavsett kommungräns, dels att de
samlade resurserna används oavsett organisationstillhörighet, detta för att uppnå så
effektiv räddningstjänst samt så god förmåga som möjligt att upprätthålla
beredskapsproduktion och ett likvärdigt skydd för allmänheten.
Ärendet hanteradesav bygg- och miljönämnden 2021-05-05 som då beslutade att
föreslå kommunfullmäktige godkänna föreslagna avtal samt uppdra åt bygg- och
miljönämnden att dels underteckna avtalen, dels säkerställa att fördelningen av
beslutanderätter inom det gemensamma ledningssystemet för Göteborgsregionen
fastställs genom särskilt upprättat styrdokument.

Beslutsunderlag
Bygg- och miljönämnden § 17/2021-05-05

Avtal samverkanvid räddningstjänst
daterad2021-04-13
Avtal om larmning och övergripandeledning daterad2021-04-13
Avsiktsförklaring

daterad 2020-06-30

Förslagtill beslut
Bygg- och miljönämndens förslag till beslut:
• Avtal om lannning och övergripande ledning samt Avtal avseende
samverkan vid räddningstjänst mellan Räddningstjänsten Herrljunga
kommun och räddningstjänsterna i Göteborgsregionen godkänns.
Bygg- och miljönämnden uppdrasatt underteckna avtalen.
Bygg- och miljönämnden uppdrasatt säkerställaatt fördelningen av
beslutanderätter inom det gemensamma ledningssystemet för
Göteborgsregionen fastställs genom räddningschefensvidaredelegation i
särskilt upprättat styrdokument.
•

•

Beslutsgång
Ordföranden frågar om bygg- och miljönämndens förslag till beslut antasoch finner
att så sker.

+
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FortsättningKF § 90
FortsättningKS § 100
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Avtal om larmning och övergripande ledning samt avtal avseende
samverkan vid räddningstjänst mellan Räddningstjänsten Herrljunga
kommun och räddningstjänsterna i Göteborgsregionen godkänns.
2. Bygg- och miljönämnden uppdrasatt underteckna avtalen.
3. Bygg- och miljönämnden uppdrasatt säkerställa att fördelningen av
beslutanderätter inom det gemensammaledningssystemet för
Göteborgsregionen fastställs genom räddningschefensvidaredelegation i
särskilt upprättat styrdokument.

I kommunfullmäktige bifaller Mats Palm (S) kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordföranden frågar sedanom kommunstyrelsensförslag till beslut antas och finner
att så sker.
KOMMUNFULLMÄKriGES BESLUT
1. Avtal om larmning och övergripandeledning samtavtal avseende
samverkan vid räddningstjänst mellan Räddningstjänsten Herrljunga
kommun och räddningstjänstema i Göteborgsregionen godkänns.
2. Bygg- och miljönämnden uppdrasatt underteckna avtalen.
3. Bygg- och miljönämnden uppdrasatt säkerställa att fördelningen av
beslutanderätter inom det gemensammaledningssystemet för
Göteborgsregionen fastställs genom räddningschefensvidaredelegation i
särskilt upprättat styrdokument.
E:xpedieras till:

Bygg- och miljönämnden

Utdragsbestyrkande
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DNR KS 9/2021 942
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KS § 106

Rambeslut för budget 2022-2024 för Herrljunga kommun
Sammanfattning
Kommuner ska årligen upprätta en budget och verksamhetsmål för kommande tre

år, vilken skaredogöra för ekonomi och för verksamheten.Årets budgetarbetehar
likt föregående år försvårats på grund av pågående Corona pandemin. I stället för
ett fysiskt budgetmöte har ett digitalt budgetmöte genomförts. Ordförandens
förhoppning är att det goda samarbetetfortsätter mellan partierna gällande
kommunens ekonomi, trots att partierna i år valt att lämna olika budgetförslag för
perioden. Förvaltningen har varit behjälplig med att ta fram den information och de
underlag som efterfrågats i processen.

Beslutsunderlag
Skrivelse från ordförande och 1 vice ordförande i ärendet daterad 2021-06-02
BudgetförslagKD, KV, C och M
Budgetförslag S och L

Förslagtill beslut
Ordföranden och 1:e vice ordförandensförslag till beslut:
• I enlighet med framlagt budgetförslag föreslå kommunfullmäktige att
fastställa budget för 2022–2024:
1. Inriktningsmål och prioriterade mål
2. Resultatmål
3 . Balansräkning
4. Kommunbidrag
5. Investeringsmål
6. Skattesats
7. Nämnder och styrelser uppdras att fördela kommunbidragen samt arbeta
fram verksamhetsrnål
Mats Palms (S) och Håkan Körbergs (L) förslag till beslut
• I enlighet med budgetförslag från S och L.
Mats Palm (S) bifaller budgetförslag från S och L.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutar i enighet med ordföranden och 1:e vice ordförandens förslag till beslut.
Omröstning begärs.

Ordförande ställer följande propositionsordning:
Ja = i enlighet med ordföranden och 1:e vice ordförandens förslag till beslut.
Nej = i enlighet med Mats Palm (S) och Håkan Körbergs (L) förslag till beslut.
Justerandes sign

(

#
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FortsättningKF § 86
FortsättningKS § 106
Med 7 ja-röster och 4 nej-röster finner ordförande att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med ordföranden och 1:e vice ordförandens förslag till beslut
(Omröstningsbilaga

1, KS § 106/2021 -06- 14).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1

I enlighet med framlagt budgetförslag föreslå kommunfullmäktige att
fastställa budget för 2022–2024 (bilaga 1, KS § 106/2021-06-14):
1. Inriktningsmål och prioriterade mål
2. Resultatmål
3. Balansräkning
4. Kommunbidrag
5. Investeringsmål
6. Skattesats
7. Nämnder och styrelser uppdrasatt fördela kommunbidragen samt arbeta
fram verksamhetsmål.

Reservation
Mats Palm (S), Kari Hellstadius (S), Kerstin Johansson(S) och Håkan Körberg (L)
reserverar sig till förmån för eget förslag.

I kommunfullmäktige bifaller Gunnar Andersson (M) kommunstyrelsens förslag till
beslut
Mats Palm (S) bifaller budgetförslag från Socialdemokraterna (S) och Liberalerna
(L)
Jessica Pehrson (C) och Börje Aronsson (KV) bifaller kommunstyrelsens förslag
till beslut.
Ajournering begärs !

Bert-Åke Johansson(S), Anette Rundström (S), Håkan Körberg (L), Magnus
Jonsson(V) och Björn Wilhelmsson (S) bifaller budgetförslag från S och L.
Ove Severin (KD), Christina Glad (KV), Johnny Carlsson (C) och Jacob Brendelius
(SD) bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordföranden ställer kommunstyrelsensförslag mot budgetförslag från S och L och
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet kommunstyrelsens förslag till
beslut
Omröstning begärs.

Utdragsbestyrkande
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Fortsättning KF § 86

Ordförande ställer följande propositionsordning:
Ja = i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut

Nej = i enlighetmed budgetförslagfrån S och L
Med 17 ja-röster och 12 nej-röster finner ordförande att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med kommunstyrelsensförslag till beslut (Omröstningsbilaga 1,
KF § 86/2021-06-22).
KOMMUNFULLMÄKriGES
1

BESLUT

I enlighet med framlagt budgetförslag föreslå kommunfullmäktige att
fastställa budget för 2022–2024 (bilaga 1, KS § 106/2021-06-14):
1. Imiktningsmål och prioriterade mål
2. Resultatmål
3 . Balansräkning
4. Kommunbidrag
5 . Investeringsmål

6. Skattesats
7. Nämnder och styrelser uppdrasatt fördela kommunbidragen samt arbeta
fram verksamhetsmål

Reservation
Socialdemokraterna och Liberalerna reserverar sig till förmån för eget förslag.

Expedieras till:
För kännedom till:

r(

Samtliga nämnder
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HERRLJUNGA KOMMUN

BUDGET& MÅLDOKUMENT

2022-2024

Kristdemokraterna
Kommunens väl

Centerpartiet
Moderaterna

Meddelande 2
Bilaga 1, KS S 106/2021-06-14
Vi satsar hållbart och framåt
Att bygga en kommunal budget handlar om att göra prioriteringar, men också att bygga upp
en kommunal verksamhet som är hållbar övertid. Vi kan varken räkna med större ökade
skatteintäkter till följd av befolkningsökning,

då det är osäkra mått, likt så kan vi inte heller
göra investeringar eller ramhöjningar som vi inte klarar av under en överskådlig framtid.

Samtidigt som hållbarhet är viktigt så behöver vi också bygga en kommun som kan ge en bra
service till våra medborgare, vara en god arbetsgivare till våra anställda, lyfta och stötta

kommunens näringsliv och locka hit framtida medborgare. Detta gör vi genom att satsapå de
områden som mest behöver det, men också genom att se över hur vi kan effektivisera vår
verksamhet och leverera samma kvalit6, eller högre, till lägre kostnader. Här kan vi lära från
många andra kommuner i Sverige, men ocksåutveckla det som vi själva redan idag gör bra.
År 2020 och första delen av 2021 har varit speciellt ur många perspektiv. Utöver pandemins
påverkanpå verksamhet, personal och kommunens invånare har även statliga åtgärder gett
stor påverkan på det ekonomiska resultatet. Totalt visar Sveriges kommuner ett resultat som
är betydligt högre för år 2020-2021 än vad som förväntades för något år sedan. Som en del i
statenskompensation för minskat skatteunderlagpå grund av Covid- 19, tillförde regeringen
extra medel för budgetåren2020–2022. Kompensationen för 2022 blir cirka 3 mnkr för
Herrljunga, vilket motsvarar 0,5 % av kommunens resultatmål. Detta är tillfälliga medel och
kan såledesinte användasför permanenta ramhöjningar. Däremot kan tillfälliga satsningar
sompåverkar äamtida kvalitet och effektivitet genomföras.
De styrande partierna ser att det finns behov av tillskott i verksamheternasamtidigt som det
finns behov av att göra anpassningarutifrån volymförändringar. Denna budget hanterar både
direkta satsningar i verksamheterna, samtidigt som den pekar på områden där nödvändiga
anpassningaroch effektiviseringar behöver göras.

Socialnämnden
Socialnämnden har under 2019-2020 arbetat kraftfullt med att se över sina kostnader.

Föwaltningens ledning är sedan en tid fulltalig och har börjat bedriva ett arbetedär mycket nu
skeroch startat många processer där kvalit6, effektivisering och kostnadskontroll fått extra
stort fokus. De styrande partierna ser att det behövs satsningar inom socialnämnden
framförallt inom områdensom ligger utanför hemtjänstoch särskilt boende,och kommer
därför satsaextra på dessaverksamheter.
De styrande partierna väljer även att satsa på den anhörigsamordnare som nu under 2021
anställs och då finansieras via statligt bidrag. Denna tjänst kommer komma flera verksamheter
till del inom socialförvaltningen, men även fler delar av kommunens verksamhet så som
bildningsnämnden då funktionen ska stötta vårdnadshavaretill barn med NPF-diagnoser.
De styrande partierna satsar på följande till socialnämnden i form av permanent ramhöjning

och långsiktig satsning:

/
7

Utökade resurserför placeringar Individ och Familjeomsorgen
Finansiering för minskat heltidsmått kommunal, nattarbete

V

Utökad budget för tillkommande

/

rib

Satsning på boendestöd

NrpZ/

a/,,#

personlig assistansärende

1 500tk,
620 tk„

1 200tk,
500 tkr
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/
7

500tkr
500tkr

Utökad budget för sewicebostad LSS
Satsning på anhörigsamordnare

Totalt tillförs permanenta satsningar till socialnämnden med 4 820 tkr.

För att finansiera denna satsning behöver åtgärder genomföras för att få till en mer
kostnadseffektiv hemtjänst. De styrande partierna ser att det finns stora möjligheter till att
effektivisera hemtjänsten i Herrljunga kommun.
Hemtjänstkostnadernahar under de senastetre åren ökat och Herrljunga kommuns
hemtjänst är i dagsläget bland de dyraste i Sverige De styrande partiernas bedömning är
att vi har goda förutsättningar att minska kostnadernaför vår hemtjänst men bibehålla,
eller än hellre öka, kvalit6n för våra medborgare.
Hemtjänstkostnadenper invånare 80+ har mellan 2018 och 2019 ökat med hela 22 % och
under det senasteåret med ytterligare 8 %. Från 2018 års nivå 94 190 kr till 2020 års nivå
123 694 kr/invånare 80+. Redan 2021 tog förvaltningen initiativ till att lägga resurser för
att identifiera bakgrunden till kostnadsutvecklingen och vilka åtgärder som kan göras för
att få ner kostnaden för hemtjänsten och samtidigt bibehålla, eller öka, kvaliteten i
verksamheten.
En effektivisering av hemtjänsten är inlagd i budgeten med totalt 2 200 tkr år 2022 och

ytterligare 2 200 tkr år 2023. Det innebär en effektivisering om ca 5 % för hemtjänsten år
2022

2017

2018

2020

201

Kasand•r
&ntnnl hemtjänst lldrearuoq,

b/bIY 65+

Nsulad hemtJänstlidreomsorB, kr ' hv Kb

Jämförelse per kornmun

3

#

1

J ,df
Allakonrntuner

22757
90464

„','

HIM
v

Z020v

UIV•1:Alla kommuner/2020

Källa: Kolada, kostnad per invånare för Hemtjänst Herrljunga kommun i jämförelse med Sveriges kommuner

Bildningsnämnden
/
/

Satsning på utökad ram om 400 tkr för att bibehålla nuvarande kulturskola
Satsning på stöd om 510 tkr för att stötta elever med särskilda behov

Ett statsbidrag riktat till kulturskolan togs bort av regeringen inför budgetåret 202 1 och

Bildningsnämnden behöver tillskott i kommunbidrag för att kunna bibehålla samma kvalitet
och utbud som idag. Därför satsarvi 400 tkr på kulturskolan. Denna satsning är inte minst
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viktig i en tid då många barn och unga stått utan fritidsaktiviteter under år 2020 till följd av
pandemin, därför vill vi säkerställa att vi kan bibehålla samma verksamhet som tidigare för att
bidra till en aktiv fritid för barn och unga i vår kommun.

De styrandepartierna är stolta över att Henljungas skolor år efter år hamnar högt upp i den
nationella skolrankingen. En skola som ser och kan stötta elever med olika förutsättningar är
centralt för att hela skolan och sedermera kommunen ska lyckas. Därför väljer de styrande
partierna att även prioritera en satsning för elever i behov av särskilt stöd. Satsningen omfattar
510 tkr och är viktigför att ge fler barn en trygg och värdefull skolgång.
1Herrljunga kommun visar statistik att Bildningsnämnden behöver anpassasina verksamheter
utifrån minskad volym av barn och elever. Med denna minskning behöver också anpassningar
genomförasså att sammakvalitet kan bibehållasoch att kostnadernainte blir allt för högaper
elev/barn. För att ge Bildningsnämnden rätt förutsättningar till att anpassaner sin verksamhet
läggs extra resurser (utöver den vanliga demografitilldelningen) till Bildningsnämnden med
5 500 tkr 2022, 3 400 tkr 2023 och 1 400 tkr 2024.
Tillfälliga medel tillfördes Bildningsnämndens verksamheter för 2021 på totalt 8 400 tkr,
vilket innebär att Bildningsnämnden behöver anpassasin verksamhet med ca 3 000 tkr under
2022
De styrandepartierna ger därför Bildningsnämnden i uppdrag att seöver och anpassa
verksamheten utifrån verklig volym av barn och elever.

Tekniska nämnden och bygg- och miljönämnden
Rambudgeten för nämnderna lämnas oförändrad.

De styrandepartierna vill understryka att det överskott som tekniska nämnden gick med 2020
är något som nämnden behöver se över. En stor del av detta berodde på uteblivna åtgärder till
följd av Coronapandemin, vilket ingen kunde råda över. En budget i balans innebär emellertid
inte bara att inte gå över budget utan också att inte hamna för långt ifrån det budgeterade
beloppet
De styrandepartierna ser även ett behov av att tidplaner, kalkyler och riskanalyser inom
nämndernabehöver förfinas för att verksamheten ska kunna arbetamer riktat och göra
satsningarsom krävs vid rätt tidpunkt.

Övriga satsningar
E:jfektiviseringsprojekt
Framtidens demografi går mot att vi får allt fler äldre och även till viss del yngre i förhållande
till den förvärvsarbetande delen av befolkningen. För att kommuner ska kunna möta dessa
förändringar krävs ökade resurser, både i form av personal och pengar. Det krävs också att
verksamheterna fungerar så effektivt som möjligt så att vi kan nå så hög kvalitet vi bara kan
med de resurser vi har att tillgå. Att bli effektiv innebär inte att vi ska dra ner något utan att vi

ska kunna höja kvaliteten inom vissa områden för samma pengar, genomföra verksamhet för
samma pengar till fler personer och/eller minska våra kostnader för lika många personer i
verksamhetenutan att kvaliteten påverkas. Detta kräver att kommunensatsar på goda
exempel,pröva nya grepp,vågar pröva nytt ochjobba för att lyfta fram lyckosamma
lösningar.

Gg

/OZf Y{

%J /
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De styrande partierna tillför denna budget 2 700 tkr för att möjliggöra detta arbete i

kommunen.

Satsningenär tillfällig men vi tror att den kanmöjliggöra goda effekter sompåverkar framtida
budget positivt. Medlen ska kunna komma alla nämnder till del och De styrande partierna ser

även att detta kan fungera som en motivation till nämnderna att intensifiera arbetet i att
effektivisera sin verksamhet.

Utökade utvecklingsmedel

De styrandepartierna väljer att utöka KS utvecklingsmedel med 1 000 tkr för 2022.
Utvecklingsmedlen under KS är en viktig postför att kunna genomföra satsningar av mindre
karaktär somuppkommer under budgetåret och som bidrar till att utveckla vår kommun och
verksamhet.
Miljöstrateg
Herrljunga kommun har höga ambitioner att vara en hållbar kommun, inte minst miljömässigt
hållbart. Att arbeta aktivt med hållbarhet och miljö är dessutom en viktig satsning för att som
kommun marknadsföra sig, och visa att vi som kommun prioriterar detta arbete. Vi vet att
många, inte minst i den förvärvsarbetande åldern,prioriterar klimatfrågan och detta kan även
påverka valet av kommun när det gäller att bosätta sig. Därför är det viktigt även ur aspekten
att Herrljunga kommun ska växa att vi satsar på vårt miljöarbete. De styrande partierna
möjliggör de långsiktiga målen om att vara en hållbar kommun genomatt satsapå en
miljöstrategiskfunktion. Totalt omfattar satsningen340 tkr.

ch

Gunnar Andersson (M)

Jessica Pehrson (C)

Kommunstyrelsens ordf.

Kommunstyrelsens 1: vice ordf.

/q 1’
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Resultaträkning
Bokslut
2020
Verksamhetensnettokostnader
Avskrivningar

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generellastatsbidrag
Extra statsbidrag

Verksamhetens resultat
Finansiellaintäkter
Finansiellakostnader

-527 746
-21 284
-549 031
426 971
125384
19 871
23 196
1 556
-445

lg'udaet proanos
2021
2021

Budget
2022

Budget
2023

Budget

-527485

.562682
-33 432
596 114
465 566

-573 151
.39132
612 283
478 844
145526

-533661
-31 322
-564 983
433 330

-31 322
-558 807
442005

558930
-30617
589 547
455 142

139749

145496

144193

144 172

8 096
1 300

28 694
1 000

9 789
900

13 624
900

-800

-500

2024

-500

Finansiellkostnad införd pensionsskuld

Resultatefter finansiella poster

24 306

8 596

29 194

24 306

8 596

29 194

4,4c70

1,5cYo

5,0(Yo

-73 811
45 591
-28 220

-69 135

-68 635

39 918

60 516
-8 119

25 000

29 217

Extraordinäraposter

Årets resultat
Resultat i procent av skatteintäkter
Investeringsnivä

Egnatillförda medel
Finansielltöver- resp underskott
Ack Egna medel/Externa län

Kommunbidral
Återföring finansiella kostnader
Kapitalkostnad- avskrtvningar
Kapitalkostnad- Internränta
Gemensammaintäkter/kostnader
Avskrivningar
Verksamhetensnettokostnader

-545 636
-491
21 284
5 216
-8 121
-21 284
-549 031

-29 217

5 832

14 024

12 487

2,3%

-82 975
47 456
-35 519
120 188

-564 095 1 -560 045
31 322

10 189

31 322
5 832
-4 594

-6 720
-31 322
-564983

-31 322
-558807

-1 500

-1 500

-5 220

-5 220

.6 720

-4 594

.587 145

.595 142

611 768

30 617

33 432

39 132

4 598
.7 000
-30617

5 028
-6 000
-33 432

5 885
-6 400
-39 132

-589547

.596 114

-612283

1 500

1 500

1 500

'5 500

-4 500

-4 900

Gemensamma kostnader
DeponiTumberg
Försäljning mark, exploatering m.m.
Semesterlöneskuld och upplupna löner
Personalomkostnader:
Över/underskott PO-pålägg

Pensionskostnadfullfondering inkl särskild löneskatt
Övriga pensionskostnader
Övrigt

Gemensamma kostnader

Skattesats:21,94

r-:rb

/\4ro

137

2 567
-1 221
1 029
-7 385
-304
-2 944
-8 121

1 000

500

626
000
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Balansräkning
Bokslut
2020

2022

Budget
2023

Budget
2024

Budget Prognos Budget
2021

2021

431674 1

460 403

555 261

604804

595397

148725 1

148375

78450
633 711

28 500
633 304

623 947

2 000
40 000

2 000
40 000

2 000
40 000

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark,byggnadero tekn anläggn.

250

380

423 090
285 290

27 500

Maskinerochinventarier

110 300

Övrigamateriellaanläggn
Finansiellaanläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Bidrag till statlig infrastruktur

148310

571 779

28 550

580 399 1

609 027

2 124 1

2 000 1

2 000

3 013

1 850
30 000

2 000
40 000

10000
41 850

20 000
62 000

20 000

20 000

20 000

62 000

62 000

62 000

624249 1 673027

697 586

697 054

687 573

10 189

14 024
27 307
291 154
332 485

12487
27 307

170 100
21 200

Omsättningstillgångar
Förråd/exploatering

69 038

Fordringar

Kortfristiga placeringar

46 548

Kassaoch bank

Summa omsättningstillgångar

118 600

SUMMA TILLGÅNGAR

692503 1

EGFr KAPrrAL,
AVSÄTrNiNGAR OCHSKULDER
Eget kapital
Åretsresultat
Resultatugämningsreserv

Övrigt eget kapital
Summa eget kapital

24 306

8 596

27 307
227 464

15 427
250 808

29 194
27 307
251771

279 078

274 831

308 272

27 307
280 965
318 461

182400

176100

25 600
208 000

22 700
198 800

191 300

305 178
344 973

Avsättninga r

187900
26 735

Avsättningar för pension
Övriga avsättningar

214 635

Summa avsättningar

180370
18 000
198 370

164500
19 225
183 725

Skulder
Långfristiga skulder

27 621

10 000

50 000

Kortfristiga skulder

171 168

141048
151 048

106754
156 754

60 000
120325

60 000
113268

180 325

173 268

60 000
98 874
158 874

1 624249 1 673027

697 586

697 054

687 572

198 789

Summa skulder
SUMMA EGET KAPrrAL,
AVSÄTrNINGAR OCH SKULDER

(P\r\

/url''

gal/

692503
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Investeringar

Nämnd
BtFd@snamnden

IBenämning
nmventarier / Inventarier

m

Budgetl Budgetl Budget
2022
20231 2024

mI

2 000m2

l Lekplatser fsk/skola upprustning

3001

Bildningsnämnden

l Inventarier Mörlanda

300

Bildningsnämn-den

I Inventarier Od

Bildningsnämnden

llnventarier Horsby

Bitdningsnämnden

Bildningsnämnden l InventarierAltorp
Bildningsnämnden ] Renoveringlokal Altorp
DelsummaBildningsnämnden
o
Kommunstyrelsen

llnventaier kommunhus

Kommunstyrelsen

I Genomförande IT-strategi

Kommunstyrelsen

I Reinvestering server o lagring IT

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

I Reinvestering trådlöst nätverk Hlj
I Digitalisering Hlj

Kommunstyrelsen

IOmbyggnation Wifi Herrljunga bildning

Kommunstyrelsen
I Kommunövergripande förstudiemedel
DelsWkom mu nstyrelseär

m

o
Socia-lnäm n-den

I Hjälpmedel

Socialnämnden Itnfrastruktur
IT
S6cialnämndeÅ

llnventarier Hagen

Socialnämnden

I I nventarierHemgården

Socialnämnden

I Inventarier flyttdagträ ff/hemtjänst

Socialnämnden

I Förstudie framtidens LSSoch socialpsykiatri

Socialnämnden

I Inventariertvättenheten

SocialnärÄnder;

I LäkemedäI-och värdeskåp meddigital teknik säbo

Socialnämnden

I Läkemedel- och värdeskåp med digital teknik HSV

Socialnämnden

I Upphandling nytt verksamhetssystem

EEmnma Socialnämnden
Byggoch miljönämndec
Byggoch mitjönämndedInventarier

500

3001

300

500

500

2 000 15 0001 15 000
4 100 17 8001 17 800
3 0001 i 500l
2 000
501

sol

2 0001

2 0001

5001

5001

1

1

a7
m5

[®och

CITY-

miUönämnder]

441’VL ga,

500

1 000

1 000

ns

6 150

ns

500

200

200

200

2001

2001

200

200l

500
5001

500

300
200
200

600
150

1 000

m3
n2

2
2

150

Byggoch miljönämnded Lastväxlare inkl tank
Byggoch miljönämnded Digitalisering av bygglovsprocessen 2021

2 000
500

1 0001

1 000

150

r4

2

150
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Investeringar fortsättning
Nämnd

IBenämning

Budgetl Budgetl
2022
20231

Budget
2024

Todd

ni

Tekrii;1& r;ämnden
TbFnisiia r;ä-rÅrlcIbn
Tekniska nämnden

ISäkerhetshöjande åtgärder
I Reinvesteringar fastigheter
ITittgängtighetsanpassning

1 0001
500l

5001

1 000
800
9 3oo
500

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden

I Maskiner fastighetsskötsel
Itnköp utrustning kök

2001

2001

200

2001

600

Tekniska nämnden e

TekniskähäÅnhäen

IBrandskyddHemgården

felkb;ig
1ll näFnnclän

IHagen värrne och ventilationsstyrning

Tekniskä nämnään

I Hagen kök ventilation

Teki;kl iä-bnnden
täknigk;-rGrÄi;län

IGäsenegårdenattraktivare lägenheter
IRenoveringsimhall

Tekniska nämnden

I Renovering Hemgården

Tekniska nämnden
TeknIska nämnden
tiGiis–kl näFnnden

I Mindre gatuanläggningar/GC-vägar
IAs+ältering/reinveste ring gata
l Upprustning allmänna lekplatser

fei<r{igkanämnden

9 0001

IUpprustning parkering kyrkan+ Gcvägtill station

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden

I Cykelgarage järnvägsstationen
IStäd och tvättmaskiner

Ti[biskä nämnden

I Digitalt lokalvårdsprogram

tbFrkkä -näFr;ide;l '

jiya-bärmevagnar

Tekniska Åämn;iin

I Förpaci<ningsmaskin Matciistribution

Tekniskanämnden

1Tvättmaskiner och torktumlare

1 000
2 000

2 0001

200

2001

4 000
5 000
500
1 000
2 000
200

300l

3001

300

125

125

125

1 0001

2 500

TekÄi;& nämnden I Idrottsmaterial/redskap
Tekniska nämnden

I Materiel simhall

100

Tekniska nämnden
Tel;niskä nämnden

IÖversyn komplettering av utegym Herrljunga och Annelund
I Utveckling av Vandringsleder

350

Tekniska nämnden

1Översyn av skoghällas elljusspår

Täknisi<a
nämnden

I UtegymHerrljungatätort

Tekniska nämnden

I Möbler Herrljunga sportcenter

tiki-igk-;-ngrr;Åden

l Reinvestering löparspår tätort

T-eEÅig};; ÄämÅäeÅ

l i&investering

tekni;kä’Åämnden

l Resultattavlorsporthallar

Tekiiska nämnden

jombyggnad av Mörlanda förskola/skola

Tekniska nämnden

I Hagen orÅbyggnation samt nybyggnation

iiii;;;;investeringar

exkl exploatering

r

Exploatering

]Exploatering

Delsumma Exploatering
Summa totala investeringar

/vr’

400

300
100

skatebo a rdpa rk

De1Msnma Tekniska nämnden

(:3G\

500

5 000
5 0001
500l

1 0001

I Lekplatsen i Stadsparken

Te}{Älskanämndän

1 0001
9 dööl

10 000

60 000
89 425
26 275
104 675 l01 4751 52 225

nTTi
1 000

1 000

M

n8
m1

ml

1 000

1 000
53 225

Meddelande 2
Bilaga 1, KS § 106/2021-06-14

Växtkraft 10 0;00
Fokusområde

MMM©ä®

Ett-raktiv

kommun

kommun

Vi tar ansvarför vår

Vi arbetar för en trygg och

gemensamma framtid.
Hållbarhetsbegreppet
genomsyrar alla beslut och

stimulerandemiljö med
medborgare,
företagandeoch
besökarei fokus. En

aktiviteter.

småstadsidyll nära storstad och

MM
Vi skaparinfrastrukturer i
framkant, och tillsammans
uppnårvi tillväxt genom
nytänkande

fritid, du är i centrum!
Kommun-

1.

övergripande
mål
2

Herrljunga ska ta
miljöansvar och effektivt
hushålla med naturens
resurser. nu och i #amtiden.

4

Herrljunga kommun ska ha

5

en god ekonomisk
hushållning.
3

Att aktivt marknadsföra och

7.

lyfta fram Herrljunga
kommuns goda egenskaper
och företagande.

8.

god livskvalitet.
Herrljunga kommun
främjar ett aktivt och starkt

Herrljunga kommun är en
trygg plats att besöka,och
leva och verka i.

Oavsett ålder ges möjlighet
till livslångt lärande och

lokalt näringsliv
9,

Herrljunga kommun ska

Herrljunga kommun främjar

växa genom ett hållbart

socialt hållbara

samarbete mellan nämnder

samhällsbyggande

verksamheter som främjar
trygghet, inkludering och

företag, kommundelar och

Herrljunga kommun ska ha

6

föreningar.

jämställdhet.
Herrljunga kommunsfokusområden och övergripande mål.

11

/a '’

30#

Meddelande 3

Herrljunga kommun - Plan- och byggenheten B-2021-6 / 2021-06-03

Meddelande 4

Herrljunga kommun - Plan- och byggenheten B-2021-6 / 2021-06-07

Meddelande 5

Herrljunga kommun - Plan- och byggenheten B-2021-6 / 2021-06-03

Meddelande 6

Herrljunga kommun - Miljöenheten B-2021-6 / 2021-06-29

Meddelande 7

Herrljunga kommun - Plan- och byggenheten B-2021-6 / 2021-06-15

Meddelande 7

Herrljunga kommun - Plan- och byggenheten B-2021-6 / 2021-06-15

Meddelande 7

Herrljunga kommun - Plan- och byggenheten B-2021-6 / 2021-06-15

Delegationsbeslut - Byggenheten
BE § 114
2021-05-27
Fasadändring, Tranan 1 (TOHO)

B 86/21

BE § 115
2021-05-27
B 87/21
Nybyggnad av enbostadshus och garage, Vitsippan 3 (TOHO)
BE § 116
2021-05-27
Nybyggnad av mur, Tranan 1 (TOHO)

B 88/21

BE § 117
2021-05-31
Eldstad, Eggvena 5:12 (TOHO)

B 93/21

BE § 118
2021-06-02
Nybyggnad plank, Käringtanden 1 (TOHO)

B 97/21

BE § 119
2021-06-03
Avsluta ärende, Ljung 21:1 (TOHO)

B 100/21

BE § 120
2021-06-04
B 83/21
Nybyggnad enbostadshus och garage, Käringtanden 8 (TOHO)
BE § 121
2021-06-07
B 101/21
Nybyggnad enbostadshus och garage, Ängsklockan 4 (TOHO)
BE § 122
2021-06-07
B 103/21
Ändrad användning, Mosslanda 2:4 (TOHO)
BE § 123
2021-06-09
B 91/21
Nybyggnad av fritidshus, Sämsholm 2:1 (TOHO)
BE § 124
2021-06-10
B 105/21
Planbesked ölltorp 1:13 med flera, Ölltorp 1:13 (EH)
BE § 125
2021-06-15
Startbesked, Molla 1:2 (TOHO)

B 2/21

BE § 126
2021-06-15
Slutbesked, Aspen 9 (TOHO)

B 132/18

BE § 127
2021-06-16
Slutbesked, Skavetomten 2:4 (TOHO)

B 107/17

BE § 128
2021-06-16
Slutbesked, Ölltorp 1:20 (TOHO)

B 138/20

BE § 129
2021-06-16
Slutbesked, Oxeln 1 (TOHO)

B 67/21

BE § 130
2021-06-17
Slutbesked, Bjälkared 1:7 (TOHO)

B 68/21

BE § 131
2021-06-17
Slutbesked, Sannum 2:2 (TOHO)

B 35/21

BE § 132
2021-06-17
Slutbesked, Fårekulla 1:48 (TOHO)

B 28/20

BE § 133
2021-06-18
B 94/21
Nybyggnad transformatorstation, Horsby 2:60 (TOHO)
BE § 134
2021-06-18
B 95/21
Nybyggnad transformatorstation, Murum 1:3 (TOHO)
BE § 135
2021-06-18
B 96/21
Nybyggnad transformatorstation, Ljung 1:7 (TOHO)
BE § 136
2021-06-21
Slutbesked, Prästbo 4 (TOHO)

B 45/21

BE § 137
2021-06-21
B 92/21
Nybyggnad flerbostadshus, Ljung 1:19 (TOHO)
BE § 138
2021-06-21
Slutbesked, Sträte 10:5 (TOHO)

B 71/16

BE § 139
2021-06-22
Slutbesked, Käringtanden 1 (TOHO)

B 119/20

BE § 140
2021-06-22
B 53/21
Startbesked, Tarsleds-Holmen 1:15 (TOHO)

BE § 141
2021-06-22
Nybyggnad av förråd, Rödhaken 6 (TOHO)

B 90/21

BE § 142
2021-06-28
Fasadändring, Löparen 1 (TOHO)

B 112/21

BE § 143
2021-06-28
Fasadändring, Lönnen 3 (TOHO)

B 108/21

BE § 144
2021-06-29
Slutbesked, Harsyran 2 (TOHO)

B 171/20

BE § 145
2021-06-29
Startbesked, Ljung 3:27 (TOHO)

B 82/21

BE § 146
2021-06-30
Slutbesked, Sämsholm 2:4 (TOHO)

B 115/20

BE § 147
2021-06-30
Strandskydd, Sämsholm 2:1 (TOHO)

B 115/21

BE § 148
2021-07-01
Slutbesked, Horsby 12:1 (TOHO)

B 169/20

BE § 149
2021-07-01
B 169/20
--- makulerad --- slutbesked, Horsby 12:1 (TOHO)
BE § 150
2021-07-01
Slutbesked, Aspen 9 (TOHO)

B 132/18

BE § 151
2021-07-01
Slutbesked, Broddarp 6:4 (TOHO)

B 162/20

BE § 152
2021-07-02
Startbesked, Sämsholm 2:1 (TOHO)

B 91/21

BE § 153
2021-07-02
Slutbesked, Horsby 12:1 (TOHO)

B 168/20

BE § 154
2021-07-02
Startbesked, Sämsholm 2:20 (TOHO)

B 126/20

BE § 155
2021-07-13
Startbesked, Ljung 1:19 (TOHO)

B 92/21

BE § 156
2021-07-15
B 104/21
Ändrad användning från ladugård till evenemangsutrymme, Skällared 1:6
(TOHO)
BE § 157
2021-08-09
B 114/21
Nybyggnad av enbostadshus och garage, Daggkåpan 1 (TOHO)
BE § 158
2021-08-10
Slutbesked, Od 13:1 (TOHO)

B 65/20

BE § 159
2021-08-11
Slutbesked, Ollestad 5:12 (TOHO)

B 13/19

BE § 160
2021-08-11
Slutbesked, Rödhaken 6 (TOHO)

B 90/21

BE § 161
2021-08-11
Slutbesked, Rödhaken 6 (TOHO)

B 76/10

BE § 162
2021-08-11
Nybyggnad garage, Sämsholm 2:9 (TOHO)

B 109/21

BE § 163
2021-08-12
B 107/21
Tillbyggnad industri, Tokatorp 1:18 (TOHO)
BE § 164
2021-08-14
Slutbesked, Tallen 3 (TOHO)

B 28/21

BE § 165
2021-08-16
B 110/21
Tillbyggnad enbostadshus, Hudene-Björsbo 1:16 (TOHO)
BE § 166
2021-08-16
B 113/21
Nybyggnad enbostadshus, Ugglan 10 (TOHO)

Delegationsbeslut - Miljöenheten
ME § 153
2021-05-27
Tillstånd - små avlopp, Gate 2:3 (ELL)

M 304/20

ME § 154
2021-05-27
Tillstånd - små avlopp, Gate 1:7 (ELL)

M 311/20

ME § 155
2021-05-28
M 213/21
Tillstånd - enskilt avlopp, Ods-Holmen 1:4 (CE)
ME § 156
2021-05-28
M 272/21
Tillstånd - enskilt avlopp, Mollaryd 2:13 (CE)
ME § 157
2021-05-28
Tillstånd - små avlopp, Mollaryd 2:18 (CE)

M 265/21

ME § 158
2021-05-31
M 334/21
Beslut om komplettering av faroanalys för dricksvatten, Kyrke 1:2 (CE)
ME § 159
2021-05-31
M 38/21
Tilldelning av årlig tillsynsavgift, Jällby 2:3 (CA)
ME § 160
2021-06-01
M 336/21
Beslut om komplettering, Eriksberg 4:3 (CE)
ME § 161
2021-06-01
Tillstånd - små avlopp, Vesene 7:2 (CA)

M 269/21

ME § 163
2021-06-04
Tillstånd - små avlopp, Fagred 1:2 (CA)

M 267/21

ME § 164
2021-06-04
M 147/21
Försiktighetsmått - vid efterbehandling förorenat område, Björken 8 (ND)
ME § 165
2021-06-08
M 290/21
Tillstånd- kompostering matavfall, Kläckene 1:11 (ND)
ME § 166
2021-06-08
M 310/21
Tillstånd- gemensam avfallsbehållare, Klastorp 4:2 (ND)

ME § 167
2021-06-08
M 309/21
Tillstånd- gemensam behållsre, Sötestorp 1:7 (ND)
ME § 168
2021-06-08
M 299/21
Försiktighetsmått - anmälan bergvärme, Horsby 5:20 (ND)
ME § 169
2021-06-02
M 241/21
Försiktighetsmått och förbud spridning av gödsel i vso, Ölanda 22:1 (CA)
ME § 170
2021-06-10
M 335/21
Försiktighetsmått - anmälan bergvärme, Molla 1:2 (ND)
ME § 171
2021-06-10
M 359/21
Försiktighetsmått - anmälan bergvärme, Sebo 1:1 (ND)
ME § 172
2021-06-10
M 343/21
Försiktighetsmått - anmälan jordvärme, Korte 1:2 (ND)
ME § 173
2021-06-11
M 280/21
Tillstånd - små avlopp, Grimmelycke 1:3 (ND)
ME § 174
2021-06-11
Tillstånd - små avlopp, Fagred 1:10 (ND)

M 268/21

ME § 175
2021-06-15
Tillstånd - små avlopp, Fagred 1:5 (ND)

M 270/21

ME § 176
2021-06-17
Tillstånd - enskilt avlopp, Stenö 1:3 (CE)

M 322/21

ME § 177
2021-06-17
M 386/21
Registrering av lismedelsverksamhet, Nornan 1 (ELL)
ME § 178
2021-06-17
M 386/21
Beslut om riskklassning och årlig avgift för livsmedelsverksamhet, Nornan
1 (ELL)
ME § 179
2021-06-18
Tillstånd - enskilt avlopp, Grude 12:1 (CE)

M 321/21

ME § 180
2021-06-18
M 214/19
--- makulerad --- tillstånd - enskilt avlopp, Grude 3:2 (CE)

ME § 180
2021-06-18
Tillstånd - enskilt avlopp, Grude 3:2 (CE)

M 395/21

ME § 181
2021-06-18
M 399/21
Årlig avgift för livsmedelskontroll, Säm 3:5 (ELL)
ME § 182
2021-06-22
M 342/21
Försiktighetsmått - anmälan bergvärme, Annelund 7:33 (ND)
ME § 183
2021-06-22
M 403/21
Försiktighetsmått - anmälan bergvärme, Sämsholm 2:1 (ND)
ME § 184
2021-06-23
M 387/21
Försiktighetsmått - anmälan bergvärme, Muskås 1:2 (ND)
ME § 185
2021-06-24
M 347/21
Beslut - klassning erfarenhetsmodulen, Kyrke 1:2 (CE)
ME § 186
2021-06-24
M 361/21
Beslut - klassning erfarenhetsmodulen, Eriksberg 4:3 (CE)
ME § 187
2021-06-28
M 363/21
Beslut - klassning erfarenhetsmodulen, Eggvena 4:7 (CE)
ME § 188
2021-06-28
M 364/21
Beslut - klassning erfarenhetsmodulen, Od 13:1 (CE)
ME § 189
2021-06-29
M 338/21
Beslut - komplettering haccp, Eggvena 4:7 (CE)
ME § 190
2021-06-29
Beslut - komplettering haccp, Od 13:1 (CE)

M 339/21

ME § 191
2021-06-01
M 373/21
Tillstånd- uppehåll i avfallshämtning, Mimer 10: (ND)
ME § 192
2021-06-30
M 417/21
Försiktighetsmått - anmälan bergvärme, Hudene 1:7 (ND)
ME § 193
2021-06-30
M 394/21
Tillstånd- uppehåll i avfallshämtning, Molla 1:6 (ND)

ME § 194
2021-07-01
Tillstånd - små avlopp, Broddarp 6:4 (ELL)

M 411/21

ME § 195
2021-07-01
M 408/21
Tillstånd till djurhållning inom detaljplanelagt område, Ljung 1:94 (ELL)
ME § 196
2021-07-08
M 410/21
Försiktighetsmått - anmälan bergvärme, Ölanda 25:2 (ND)
ME § 197
2021-07-09
M 429/21
Tillstånd - små avlopp, Sötestorp 3:8 (BIRAN)
ME § 198
2021-07-09
M 430/21
Tilldelning av årlig miljötillsynsavgift, Katebo 1:12 (BIRAN)
ME § 199
2021-07-12
M 439/21
Försiktighetsmått - anmälan bergvärme, Örnen 19 (ND)
ME § 200
2021-07-12
M 366/21
Tillstånd - små avlopp, Muskås 1:2 (BIRAN)
ME § 201
2021-07-14
M 295/21
Tillstånd - små avlopp, Vesene-Gudmundstorp 3:8 (CA)
ME § 202
2021-07-14
M 365/21
Tillstånd - små avlopp, Vesene 2:16 (BIRAN)
ME § 203
2021-07-16
M 444/21
Tillstån- uppehåll slamtömning och avfallshämtning, Mjäldrunga-Lindåsen
2:2 (ND)
ME § 204
2021-07-16
M 443/21
Tillstånd-uppehåll slamtömning och avfallshämtning, Eket 1:2 (ND)
ME § 205
2021-07-16
M 457/21
Försiktighetsmått - anmälan bergvärme, Sämsholm 2:1 (ND)
ME § 206
2021-07-16
M 416/21
Tillstånd - små avlopp, Frinnestad 2:6 (BIRAN)
ME § 207
2021-07-21
Tillstånd - små avlopp, Skällared 1:5 (ELL)

M 274/20

ME § 208
2021-07-27
M 313/21
Försiktighetsmått - anmälan om korossning och sortering av grus, Horsby
2:60 (CE)
ME § 209
2021-07-28
M 456/21
Renhållning: dispens från renhållningsföreskrifterna, Fäbrobacken 1:2 (ND)
ME § 210
2021-07-28
M 442/21
Renhållning: dispens från renhållningsföreskrifterna, Sträte 10:5 (ND)
ME § 211
2021-08-06
M 461/21
Försiktighetsmått - anmälan bergvärme, Ljung 1:166 (BIRAN)
ME § 212
2021-08-05
M 337/21
Tillstånd - små avlopp, Marstorp 1:9 (BIRAN)
ME § 213
2021-08-10
Tillstånd - små avlopp, Muskås 1:3 (CA)

M 283/21

ME § 214
2021-08-10
M 455/21
Tillstånd - små avlopp, Krabbegärde 1:3 (BIRAN)
ME § 215
2021-08-11
Tillstånd - små avlopp, Horsared 1:10 (CA)

M 389/21

ME § 216
2021-08-11
M 362/21
Tillstånd - små avlopp, Vesene 3:1 (BIRAN)
ME § 217
2021-08-12
M 360/21
Tillstånd - små avlopp, Vesene 3:4 (BIRAN)
ME § 218
2021-08-13
M 311/21
Tillstånd - små avlopp, Sötestorp 2:8 (BIRAN)

