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BMN § 30 

 
Förvaltningen informerar  

 
Joakim Strömdahl, samhällsbyggnadschef, informerar nämnden om det pågående 
målarbetet inför kommande året. Hela samhällsbyggnadsförvaltningen går just nu 
på utbildning i kund och servicemannaskap. 
 
Johan Fors, tillförordnad räddningschef, informerar nämnden om att avtal till 
gränslösräddningstjänst har nu tecknats och det fortsatta arbetet fortskrider enligt 
plan. Inträdet sker den 5 oktober enligt plan. Räddningschefen jobbar på att ta 
fram en plan över hur budskapet av den nya räddningstjänsten ska förmedlas på 
bästa sätt.  
 
Emil Hjalmarsson, plan och byggchef tillika kommunarkitekt, informerar nämn-
den om markanvisningstävling för kvarteret Lyckan. Det vinnande företaget i täv-
lingen är RE EQUITY FUND. Det som varit avgörandet till RE EQUITY FUNDs 
vinst är dess arkitektoniska utformning som tillför ett nytt och modernt inslag i 
Herrljungas tätort med en hög ambition och tydlig miljöprofil. 
 
Elaine Larsson, miljöchef, informerar nämnden om att till nästkommande nämnd 
kommer att nytt förslag till livsmedeltaxa som nämnden kommer att fatta beslut 
om.   
 
Informationen läggs till handlingarna. 
______ 
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BMN § 31   B 11/2021 306  

 
Månadsuppföljning per juli för bygg- och miljönämnden   

 
Sammanfattning 
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 progno-
sen 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 miljönämnden 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.  

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

1. Månadsuppföljning per juli godkänns. 
2. Förvaltningen återkommer med förslag på åtgärder för att kunna hålla sig 

inom ramen för tilldelat kommunbidrag. 
3. Avvikelsen rapporteras vidare till kommunstyrelsen.  

_____ 
 
 
 Expedieras till Kommunstyrelsen 
För kännedom till  
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BMN § 32  B 16/2021 301  

 
Attesträtt för controller 

 
Sammanfattning 
Revidering av attestordning för bygg- och miljönämnden avser tillägg av at-
testrätt. Nämnden har beslutanderätt i att bevilja attesträtt för verksamheter inom 
nämndens område. Behörigheten syftar till att förenkla hanteringen av rättningar i 
bokföringen.  
 
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. Attesträtten har ingen ekonomisk påverkan 
då rättelser och korrigeringar endast tillåts inom bygg- och miljönämndens  
område. 
 
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 rät-
telser i bokföringen för samtliga kostnadsställen under bygg och miljö-
nämnden (kst 6*). 
 

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

1. Controller Jenny Andersson får attesträtt för att göra korrigeringar och  
rättelser i bokföringen för samtliga kostnadsställen under bygg och miljö-
nämnden (kst 6*). 

_____ 
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BMN § 33  B 129/2021 176  

 
Begäran om utredningsuppdrag gällande Räddningstjänsten 
personalsituation  

 
Sammanfattning 
Räddningstjänsten är idag underbemannade av olika anledningar. Några anled-
ningar är rekryteringsproblem, uppsägningar och långtidssjukskrivna. Att rekry-
tera räddningstjänstpersonal i beredskap är ett inte bara ett Herrljunga problem, 
utan det är ett nationellt problem. Räddningstjänsten behöver se över nya möjlig-
heter att rekrytera och analysera konsekvens av uteblivet resultat vid rekrytering. 
 
Idag ersätts vakanspass med 100% beredskapsersättning vilket i längden är en dyr 
lösning och kommer att ha en påverkan på budgeten. Herrljunga bör därför  
genomlysa möjligheterna till att hitta nya hållbara rekryteringar. En åtgärdsplan 
bör upprättas för att det inte ska bli för stora budgetavvikelse. Detta för att  
undvika åtgärder som går i mot handlingsprogrammet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-08-24 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Räddningschefen ges i uppdrag att göra en utredning gällande personalsi-
tuationen på räddningstjänsten. 
 

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

 
Bygg- och miljönämndens beslut 

1. Räddningschef ges i uppdrag att göra en utredning gällande personalsitua-
tionen på räddningstjänsten.  

______ 
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BMN § 34  M 346/2021 109  

 
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 pande-
min (KS § 93/2021-05-31). 
 
Bygg- och miljönämnden har utrett frågan och kommit fram till att det saknas le-
galt utrymme att avstå från att ta ut årlig avgift för kontrollen, men att kontrollbe-
hovet kan se annorlunda ut för de verksamheter som har stora förändringar i sin 
verksamhet under pandemin och att detta kan hanteras genom att ändra verksam-
heternas riskklassning. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-06-07 
Utredning i ärendet daterad 2021-06-07 
Kommunstyrelsen § 93/2021-05-31 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Kommunstyrelsen föreslås godkänna utredningen. 
• Bygg- och miljönämnden ger förvaltningen i uppdrag att i samband med or-

dinarie kontroll informera livsmedelsverksamheter om att de har möjlighet att 
se över sin årliga kontrollavgift utifrån förändringen. 
 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 
 
Bygg- och miljönämndens förslag till kommunstyrelsen 

1. Utredningen godkänns (bilaga 1, BMN § 34/2021-09-01).  
 
Bygg- och miljönämndens beslut 

1. Förvaltningen ges i uppdrag att i samband med ordinarie kontroll informera 
livsmedelsverksamheter om att de har möjlighet att se över sin årliga kon-
trollavgift utifrån förändringen. 

 
_____ 

Expedieras till Kommunstyrelsen 
För kännedom till  



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
  Sammanträdesdatum    

 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2021-09-01 
  

 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
BMN § 35  M 470/2021 LIV  

 
Åtgärdsplan med utgångspunkt 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 revisions-
rapporten framgår att: 
Länsstyrelsen ser positivt på att avvikelsen från revisionen 2016 är åtgärdad enligt 
plan, att myndigheten har genomtänkta rutiner och beredskapsplan, att livsme-
delsinspektörerna har deltagit i BTSF-utbildningar, att myndigheten har en ge-
nomtänkt 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 Sjuhäradssamver-
kan 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 förslag till beslut: 

• Bygg- och miljönämnden godkänner åtgärdsplanen.  
 

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

1. Åtgärdsplanen godkänns (bilaga 1, BMN § 35/2021-09-01).  
_____ 

 
 

Expedieras till Länsstyrelsen  
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BMN § 36 
   
Meddelanden 
 
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 

 
NR Meddelandeförteckning DNR 
   
1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
6 
 
 
7 
 

Avtal inför inträde i gränslös Räddningstjänst 
Beslut KF § 90/2021-06-22 
 
Rambeslut för budget 2022–2024 för Herrljunga 
kommun  
Beslut KF § 86/2021-06-22 
 
Fastighetsreglering: Herrljunga 2:123 och Eds-
maren 5:1 
 
Fastighetsreglering: Kullen 2:2, Källunga 8:10 
och Sibbarp 4:1 
 
Fastighetsreglering: Avstyckning från Lönnen 3 
 
Fastighetsreglering: Avstyckning från Björstorp 
1:5 
 
Fastighetsreglering: Heden 1:2 och 
Heden 1:3 

B 54/2021 
 
 
B 9/2021 
 
 
 
B 6/2021 
 
 
B 6/2021 
 
 
B 6/2021 
 
B 6/2021 
 
 
B 6/2021 

  
Bygg- och miljönämndens beslut 

1. Meddelandena läggs till handlingarna. 
______ 
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BMN § 37 
 
Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden  
2021-05-27 – 2021-08-19 

 
Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

______ 
 
 
 

    
Nr Delegeringsbeslut DNR  
1 Miljöenheten 

Anmälan av delegationsbeslut 
under perioden 2021-05-27 – 2021-08-19 
 

Lista på delegationsbeslut förvaras 
hos samhällsbyggnadsförvaltningen, 
kommunhuset, Herrljunga.  

2 Plan- och byggenheten 
Anmälan av delegationsbeslut 
under perioden 2021-05-27 – 2021-08-19 
 

Lista på delegationsbeslut förvaras 
hos samhällsbyggnadsförvaltningen, 
kommunhuset, Herrljunga. 

   



UTREDNING 2021-06-07 

Postadress Besöksadress Telefon E-post
HERRLJUNGA KOMMUN Torget 1 0513-170 00 miljo@herrljunga.se 
Box 201 Fax Internet 
524 23 HERRLJUNGA 0513-171 33 www.herrljunga.se 

Sida 1 av (1) 

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 

Bilaga 1, BMN § 33/2021-09-01



ÅTGÄRDSPLAN 2021-08-17 

Postadress Besöksadress Telefon E-post
HERRLJUNGA KOMMUN Torget 1 0513-170 00 miljo@herrljunga.se 
Box 201 Fax Internet 
524 23 HERRLJUNGA 0513-171 33 www.herrljunga.se 

Sida 1 av 1 

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. 

Bilaga 1, BMN § 35/2021-09-01
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