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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. 



KL  NR  Besluts Ärende DNR Handlingar Föredragande/ 
  -organ   bifogas Kommentar 

 
17.00   Sammanträdets öppnande   Ordförande 

   Upprop   Nämndsamordnare 

   Val av justerare och tid för justering   Ordförande 

17.05 1 INFO Förvaltningen informerar -- -- Samhällsbyggnadschef 

17.20 2 KS Beslut om tecknande av avtal inför inträde i 
gränslös Räddningstjänst 

B 54/2021 X Räddningschef  

17.30 3 BMN Antagande av detaljplan för Lönnen B 30/2021 X Kommunarkitekt  



 NR  Meddelandeförteckning DNR Handlingar 
     bifogas 
 1 

 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
 

 GIS-strategi 
Beslut KS § 46/2021-03-22 
 
Geogataplan 
Beslut KS § 47/2021-03-22 
 
Samverksansavtal för miljöförvaltningarna i 
Sjuhärad  
Beslut KF § 37/2021-03-22  
 
 

Postlista B 4/2021 
 
 
Postlista B 5/2021 
 
 
M 72/2020 
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NR Delegeringsbeslut DNR Handlingar 
   bifogas 
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Miljöenheten 
Anmälan av delegationsbeslut 
under perioden 2021-03-17 – 2021-04-21 
 
Plan- och byggenheten 
Anmälan av delegationsbeslut 
under perioden 2021-03-17 – 2021-04-21 
 
Räddningstjänsten 
Anmälan av delegationsbeslut 
under perioden 2021-03-17 – 2021-04-21 

-- 
 
 
 
-- 
 
 
 
-- 
 
 

X 
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Beslut om tecknande av 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. Gränslös räddningstjänst syftar till att den hjälpsökande ska få så snabb hjälp som 
möjligt vid en olycka, oavsett kommungräns. Vidare syftar gränslös räddningstjänst till att de 
samlade resurserna används oavsett organisationstillhörighet, för att uppnå så effektiv 
räddningstjänst samt så god förmåga som möjligt att upprätthålla beredskapsproduktion och ett 
likvärdigt skydd till allmänheten. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-04-20 
Avsiktsförklaring 
Avtal om larmning och övergripande ledning 
Avtal samverkan vid räddningstjänst 
Riskanalys 
Kommunfullmäktige § 65/2020-05-11 
Bygg- och miljönämnden § 26/2020-03-25 
En effektivare räddningstjänst - Utredningsrapport i ärende daterad 2019-11-03 
Nationell utredning SOU 2018:54 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 
• Kommunfullmäktige föreslås godkänna Avtal om larmning och övergripande ledning 

samt Avtal avseende samverkan vid räddningstjänst mellan Räddningstjänsten 
Herrljunga kommun och räddningstjänsterna i Göteborgsregionen. 

• Kommunfullmäktige föreslås att uppdra åt Bygg- och miljönämnden underteckna 
avtalen. 

• Kommunfullmäktige föreslås uppdra åt Bygg- och miljönämnden att säkerställa att 
fördelningen av beslutanderätter inom det gemensamma ledningssystemet för 
Göteborgsregionen fastställs genom räddningschefens vidaredelegation i särskilt 
upprättat styrdokument.  
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Bakgrund 
Från årsskiftet 2021–2022 blir det lagkrav att räddningstjänsterna i Sverige ska ingå i ett 
större ledningssystem. Av grundläggande betydelse är att Räddningstjänsterna vid 
omfattande och komplexa räddningsinsatser snabbt och effektivt samverkar med varandra 
för att möjliggöra samordnade och så effektiva räddningsinsatser som möjligt. Herrljunga 
räddningstjänst har därför identifierat ett behov av ett formalisera ett samarbete med annan 
räddningstjänst om insatsledning. Under hösten 2019 gjordes ett par jämförelser och den 
ledningscentral som idag drivs av Räddningstjänsten Storgöteborg har kunnat presentera ett 
innehåll som både ekonomiskt och beredskapsmässig inte går att få med andra 
samarbetsparter just nu.  
 

Kommunfullmäktige beslutade den 11 maj 2020 (KF § 65) att uppdra åt Bygg- och 
miljönämnden att omgående påbörja förhandling och avtalstecknande avseende operativt 
ledningssystem med Räddningstjänsten Storgöteborg. I enlighet med kommunfullmäktiges 
beslut så har en avsiktsförklaring lämnats till Räddningstjänsten Storgöteborg under hösten 
2020. Räddningstjänstorganisationerna i Göteborgsområdet verkar i en region som är 
ständigt föränderlig med en varierande riskbild, vilket ställer stora krav på 
räddningstjänsternas förmåga att samordna och organisera sig för att kontinuerligt kunna 
åstadkomma ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor, enligt Lag (2003:778) 
om skydd mot olyckor (LSO), för människor som bor och vistas i regionen. Mot bakgrund 
av ett alltmer ökat behov av samverkan har Räddningstjänsterna fördjupat ett ömsesidigt 
förtroendefullt samarbete för att så bra som möjligt nyttja varandras förmågor med syfte att 
värna om det skyddsvärda inom Göteborgsområdet som helhet. 

I arbetet med att utveckla en Gränslös Räddningstjänst har Räddningstjänsten Storgöteborg 
haft en projektledarroll gentemot övriga deltagande kommuner. Herrljunga räddningstjänst 
deltar i alla olika projektdelar för att bevaka kommunens intressen. Beräknat inträdde i den 
gränslösa räddningstjänsten är planerad till 21-10-05. 

 
Ekonomisk bedömning 
Avtal om larmning och övergripande ledning. 
Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) erhåller årlig ersättning från Räddningstjänsten 
Herrljunga Kommun för räddningsintervju, larmning och övergripande ledning. Till grund 
för beräkning av ersättningen ska ligga antal kommuninvånare enligt SCB per den 30 juni 
föregående år. Kostnaden per invånare ska under avtalstiden justeras i enlighet med 
förändringen av arbetskostnadsindex. 
 
Avtal avseende samverkan vid räddningstjänst. 
Vid hjälp vid räddningstjänst ersätts kostnader, för faktisk användningstid, för personal och 
fordon enligt SRVFS 2004:11, med undantag för specialresurser som hanteras i särskild 
ordning. Beträffande personalkostnader är det endast den direkta lönekostnaden (inklusive 
sociala avgifter, personalomkostnader och i förekommande fall semestersättning) enligt 
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gällande avtal som ersätts. Uppkomna större kostnader för materiel regleras separat enligt 
överenskommelse i varje enskilt fall.  
 
Årlig ersättning för räddningsintervju, larmning och övergripande ledning ska vara 17,68 
SEK per kommuninvånare med år 2019 som basår för beräkningen.  

Till grund för beräkning av ersättningen ska ligga antal kommuninvånare enligt SCB per 
den 30 juni föregående år. 

 
Juridisk bedömning 
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 

 
§ 16 Träder i kraft I:2021-01-01/  
Kommunen ska ha ett ledningssystem för räddningstjänsten, där en övergripande ledning 
ständigt ska upprätthållas. Om flera kommuner samverkar för att åstadkomma en 
övergripande ledning ska den utövas gemensamt för kommunerna. 
 
Samverkan 
Löpande dialog har skett med fackliga parter.  
 
Motivering av förslag till beslut 
Kommunfullmäktige har beslutat om inriktningsbeslut gällande inträde i gränslös 
Räddningstjänst (KF § 65/2020-05-11). För att efterleva fullmäktigebeslut behöver avtalen 
tecknas mellan Herrljunga kommun och Räddningstjänsterna i Göteborgsregionen. Detta 
för att reglera de övergripande formerna för samverkan mellan parterna för gränslös 
räddningstjänst. De förslagna avtalen bedöms uppfylla ställda lagkrav.  
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Avtal samverkan vid räddningstjänst 

 

 

Upprättad Giltighetstid 
2021-04-13 Giltig fr o m 
Daniel Gillesén 2021-10-05 resp. 2021-12-01 
Bitr. avdelningschef Giltig t o m 
Marc Lindberg 
Jurist 

Tillsvidare 

  
  

Avtal samverkan vid räddningstjänst 

PARTER 
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund, 222000–2535 (”AVRF”) 

Tomasgårdsvägen 1, 441 83 Alingsås 

 
Bohus Räddningstjänstförbund, 222000–3194 (”BORF”) 

Enbärsvägen 2, 442 42 Kungälv 

 

Räddningstjänsten i Herrljunga kommun, 212000–1520 (”Herrljunga”) 

Box 201, 524 23 Herrljunga 

 

Räddningstjänsten i Strömstads kommun, 212000–1405 (”Strömstad”) 

Ringvägen 112, 452 35 Strömstad 

 

Räddningstjänsten i Sotenäs kommun, 212000–1322 (”Sotenäs”) 

Parkgatan 46, 456 31 Kungshamn 

 

Räddningstjänsten i Tanums kommun, 212000–1348 (”Tanum”) 

Riksvägen 143 B, 457 31 Tanumshede 

 

Räddningstjänsten i Öckerö kommun, 212000–1280 (”Öckerö”) 

Box 1035, 475 80 Öckerö 

 

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, 222000–0752 (”RSG”) 

Box 5204, 402 24 Göteborg 

 

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund, 222000–3194 (”SBRF”) 

Gesällgatan 6, 444 32 Stenungssund 

 

Parterna benämns ensamt för ”part” och gemensamt för ”parter” eller ”parterna”. 

 

Detta dokument kallas hädanefter för ”huvudavtalet”. 
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 AVTALSTID OCH UPPSÄGNING 
Parterna tillträder detta avtal vid den tidpunkt som anges nedan och gäller därefter 

tillsvidare med ömsesidig uppsägning om ett (1) år. Uppsägning av avtalet ska ske 

skriftligen för att ha bindande verkan. 

Part Tillträdesdag 

AVRF 2021-10-05 

BORF 2021-10-05 

Herrljunga 2021-10-05 

RSG 2021-10-05 

SBRF 2021-10-05 

Strömstad 2021-12-01 

Sotenäs 2021-12-01 

Tanum 2021-12-01 

Öckerö 2021-10-05 

 

På tillträdesdagen för AVRF, BORF, RSG, Öckerö och SBRF upphör det tidigare avtalet 

om samverkan vid räddningstjänst, som trädde ikraft 2019-10-01, att gälla utan 

föregående uppsägning. 

 UPPDATERINGSHISTORIK 
Följande förändringar/förlängningar är genomförda. 

Datum Förändring i korthet Handläggare 

2019-09-12 Denna version ersätter tidigare avtal och innehåller 
mindre justeringar främst avseende arbetsmiljö, 
regelhänvisningar och tillämpning gällande 
fakturering. 

Johanna Björnfot 
Marie Caldenby  
Erik Cedergårdh 
Daniel Gillesén 

2021-04-13 Denna version är ändrad huvudsakligen beträffande 
antalet parter och att avtalet ersätter tidigare avtal. 

Daniel Gillesén 
Marc Lindberg 

 BAKGRUND  
Räddningstjänstorganisationerna i Västra Götalandsregionen verkar i en miljö som är 

ständigt föränderlig. Över hela ytan finns en varierande riskbild vilket ställer stora krav 

på räddningstjänsternas förmåga att samordna och organisera sig för att kontinuerligt 

kunna leverera ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor, enligt lagen 

(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), för människor som bor och vistas där. Mot 

bakgrund av ett alltmer ökat behov av samverkan mellan räddningstjänsterna, träffas 

härmed följande avtal om samverkan vid räddningstjänst. 

 AVTALSINNEHÅLL OCH RANGORDNING  
Detta avtal utgör huvudavtalet mellan parterna som reglerar samverkan övergripande. 

Till detta avtal kan underavtal avseende specifika frågor knytas som tilläggsavtal 

löpande under avtalstiden. Underavtal ska vara skriftliga och undertecknade av 

berörda parter för att få bindande verkan. Parternas fullständiga åtaganden gentemot 

varandra avseende samverkan vid räddningstjänst utgörs av detta huvudavtal och 

eventuellt tillkommande underavtal till lika delar.  

För det fall det skulle förekomma innehållsmässiga motstridigheter mellan detta 

huvudavtal och underavtal, gäller huvudavtalet framför underavtalen. För det fall det 
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förekommer motstridigt innehåll i underavtalen gäller företräde till senast 

undertecknat underavtal. 

 AVTALETS HUVUDSAKLIGA SYFTE  
Syftet med detta avtal är att reglera de övergripande formerna för samverkan mellan 

parterna för gränslös räddningstjänst. Gränslös räddningstjänst syftar till att den 

hjälpsökande ska få så snabb hjälp som möjligt vid en olycka, oavsett kommungräns. 

Vidare syftar gränslös räddningstjänst till att de samlade resurserna används oavsett 

organisationstillhörighet, för att uppnå så effektiv räddningstjänst samt så god förmåga 

som möjligt att upprätthålla beredskapsproduktion och ett likvärdigt skydd till 

allmänheten. 

Genom avtalet skapas ett effektivt resursutnyttjande på varandras geografiska 

områden utan formell framställan i stunden enligt LSO. Genom att hjälpa varandra vid 

vanligt förekommande olyckor stärks förmågan att tillsammans hantera större och 

komplexa olyckor.   

Genom detta avtal förbinder sig parterna härmed att i överensstämmelse med 

bestämmelserna i LSO samt i enlighet med vad som i det följande närmare anges, i mån 

av möjlighet, biträda varandra vid räddningstjänst inom respektive parts geografiska 

uppdragsområde.   

 OMFATTNING AV SAMVERKAN 
6.1 SAMARBETET 
Genom detta avtal ska parterna genom samverkan verka för att snabbt och 

resurseffektivt förmås att tillsammans lösa uppgifter vid räddningstjänst samt uppdrag 

inom ramen för IVPA-avtal (i väntan på ambulans). Med räddningstjänst avses de 

räddningsinsatser som parterna ansvarar för enligt LSO. Genom detta avtal ska även 

parterna genom samverkan verka för att upprätthålla beredskapsproduktion vid 

pågående räddningsinsatser. Samverkan vid andra uppdrag kan ske efter dialog mellan 

parterna.  

Genom detta avtal träffas överenskommelse om att uppgifter som respektive part har 

enligt lag, i den omfattning som anges i detta avtal, ska utföras av de andra parterna 

enligt 9 kap. 37 § första stycket kommunallagen (2017:725). Genom Avtalet ges 

parterna rätt att medverka i varandras räddningsinsatser vid räddningstjänst (1 kap. 

2 § LSO). Avtalet inkluderar även användning av ledningsfunktioner med avseende på 

rollen som räddningsledare och därmed även beslutsfattande på andra kommuners 

vägnar. För att möjliggöra ett sådant beslutsfattande när behov uppstår omfattar 

avtalet därför även att respektive part ger anställda rätt att fatta beslut på den andra 

organisationens vägnar enligt 9 kap. 37 § andra stycket kommunallagen.  

Avtalet reglerar att nyttjandet av resurserna kan ske proaktivt och direkt med 

förutbestämda arbetssätt (instruktioner). Avtalet gör att formell begäran om 

medverkande i annan kommuns räddningsinsats inte behöver göras vid varje tillfälle 

och minimerar därmed risken för fördröjning av insatsen.  

I tid närmsta resurs, förstärkande resurser och ledningsenheter larmas enligt 

gemensamma instruktioner. Beredskapsproduktion beslutas av vakthavande befäl 

(tidigare benämnt stabschef) eller vakthavande räddningschef (räddningschef i 

beredskap) enligt gemensamma instruktioner. Enligt detta avtal kan parternas 

ledningsfunktioner nyttjas i hela området.  
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6.2 RÄDDNINGSLEDARE VID RÄDDNINGSINSATS 
Räddningsledarmandat har i normalfallet den som företräder högst organisatorisk nivå 

och i normalfallet befinner sig på skadeplatsen. Respektive parts räddningschef utser 

behörig person i annan organisation att agera som räddningsledare i det egna området. 

6.3 ARBETSMILJÖANSVAR VID RÄDDNINGSINSATS 
Arbetsmiljöansvar enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) kan vara fördelat på olika sätt 

inom de olika räddningstjänsterna i räddningsregionen. När de arbetar på samma 

arbetsställe ska arbetsledningarna samarbeta för att ordna säkra arbetsförhållanden. 

Samtliga parter är skyldiga att se till att deras verksamhet inte utsätter någon annan för 

risker för ohälsa eller olycksfall. Gemensamma förväntningar på räddningsledaren 

regleras i särskild instruktion. Arbetsledare/befäl för biträdande räddningstjänst ska 

genom sin arbetsmiljöuppgift säkerställa arbetsmiljön för den egna räddningsstyrkan i 

de arbetsuppgifter som tilldelats befälet av räddningsledaren. 

Parterna har genom detta avtal kommit överens om att utse samordningsansvar enligt 

arbetsmiljölag vid gemensamt arbete vid räddningsinsats. Förutsättningarna för detta 

regleras i gemensam instruktion. Att det finns en samordningsansvarig arbetsgivare 

gör inte att de andra arbetsgivarna undantas det normala ansvaret för de egna 

arbetstagarnas arbetsmiljö. Samordningsansvaret gäller bara samordningen och är inte 

något totalansvar för alla inblandade organisationers skyddsarbete. De andra 

räddningstjänsterna ska normalt följa de anvisningar som den samordningsansvarige 

ger.  

Det vilar inte enbart på högsta arbetsledare/befäl att ta ansvar för säkra 

arbetsförhållanden. Det åligger på personal i samtliga nivåer att söka och värdera 

information, kontinuerligt genomföra riskbedömningar och kommunicera väsentlig 
information som rör säkerheten för samtliga arbetsgivares personal. 

6.4 UPPFÖLJNING AV AVTAL  
Respektive parts räddningschef ansvarar för årlig gemensam uppföljning av avtalet och 

bedömning av behov om justering av samverkan.  

 PARTERNAS GEMENSAMMA ÅTAGANDEN 
Respektive part ansvarar för att tillse att delegationsbeslut fattas så att alla 

beslutsfattare är behöriga att fatta beslut som behövs för uppfyllandet av detta avtal.  

Räddningschef ansvarar för att utse räddningsledare vilket innefattar att personerna 

har behörighetsgivande utbildning, är lämpliga samt genomgått introduktion och 

fortbildning. Uppföljning av lämplighet och varaktighet i en persons utnämning åvilar 

ordinarie räddningschef. Vilka befattningshavare som har blivit utsedda framgår av 

respektive parts räddningschefsbeslut.  

Parterna ska lämna nödvändig information till varandra och i övrigt vara varandra 

behjälpliga, utifrån eget initiativ eller på begäran från endera parten, för att möjliggöra 

uppfyllelse av detta avtal.  

Respektive part/räddningstjänst åtar sig att upprätthålla de förmågor som framgår av 

handlingsprogrammen och som finns med utgångspunkt i respektive kommuns 
grundläggande riskbild.  
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7.1 DOKUMENTATION 
Dokumentation från räddningsinsats och IVPA-uppdrag upprättas av respektive part i 

händelserapport. 

7.2 FORCE MAJEURE 
Part är fri från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från skyldighet att erlägga 

skadestånd till motparten om dennes åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög 

kostnad kan fullgöras på grund av force majeure såsom exempelvis krig eller upplopp, 

arbetsinställelse, blockad, ingrepp av offentlig myndighet som part inte råder över och 

heller inte kunnat förutse. Uppräkningen är inte uttömmande.  

Parterna kan åberopa force majeure. Den part som avser åberopa force majeure som 

befrielsegrund ska, så snart som möjligt, underrätta motparten därom samt minimera 

följden av force majeure. När situation för force majeure har upphört ska parterna åter 

fullgöra sina åtaganden enligt avtalet. 

 PERSONUPPGIFTSBEHANDLING 
Vid fullgörande av förpliktelser enligt detta Avtal kommer behandling av 

personuppgifter att ske av och mellan Parterna för särskilt angivna ändamål. Grund för 

behandling av personuppgifter är för fullgörande av rättslig förpliktelse samt avtal 

mellan Parterna, enligt artikel 6 i den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 

2016/679 av den 26 april 2016 (dataskyddsförordningen). Syfte för behandling av 

personuppgifter är för fullgörande av åtagande avseende larmning och ledning av 

räddningsinsatser.   

Respektive Part är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som 

Part utför för egen räkning samt som ett led vid larmning och ledning av 

räddningsinsatser.  

Mellan Parterna har träffats ett Avtal om gemensamt personuppgiftsansvar enligt 

artikel 26 i dataskyddsförordningen.  

Avtal om gemensamt personuppgiftsansvar inklusive dess bilagor, kompletterar detta 

Avtal och eventuellt tillhörande underavtal och bilagor avseende villkor för behandling 

av personuppgifter.  

 EKONOMI 
9.1 RÄTT TILL ERSÄTTNING 
Vid hjälp vid räddningstjänst (basresurser, ledningsresurser) enligt detta avtal ersätts 

kostnader för faktisk användningstid. Kostnaden för fordon ersätts enligt SRVFS 

2004:11. Kostnaden för användning av personal beräknas enligt vid var tid gällande 

RiB-avtals ersättning som gäller vid tjänstgöring från och med andra timmen (i RiB 19 § 

5 mom. 2 b). Sociala avgifter, personalomkostnader och i förekommande fall 

semesterersättning tillkommer. Undantag från ovanstående gäller för specialresurser 

som hanteras i särskild ordning. Uppkomna större kostnader för materiel regleras 

separat enligt överenskommelse i varje enskilt fall. Hjälp vid IVPA-uppdrag ersätts 

enligt vid var tid gällande IVPA-avtal för respektive part. Kostnadskalkyl upprättas av 

vardera part.  

9.2 FAKTURERING 
Fakturering av uppkomna kostnader sker halvårsvis, efter avstämning av nyttjade 

resurser. 
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9.3 BETALNING 
Betalning ska ske inom 30 dagar mot faktura. Dröjsmålsränta debiteras enligt 

räntelagen.  

 GÄLLANDE RÄTT 
För tolkning och tillämpning av detta avtal gäller svensk rätt. 

 TVIST 
Tvist med anledning av detta avtal ska i första hand avgöras av parterna i samråd. I 

andra hand ska tvist med anledning av detta avtal avgöras i svensk allmän domstol. 
 

_________________________________ 

 

I bekräftelse härav, har detta avtal upprättats i nio (9) likalydande exemplar varav 

parterna har tagit varsitt. 

 

Alingsås och Vårgårda 
Räddningstjänstförbund 

Bohus 
Räddningstjänstförbund 

…………………………………………… 

(ort och datum) 

 

…………………………………………… 

Linda Ottosson 
Förbundsdirektör 

…………………………………………… 

(ort och datum) 

 

…………………………………………… 

Susanne Jönsson  
Ordförande Förbundsdirektionen 

Räddningstjänsten i 
Herrljunga kommun 

Räddningstjänsten i 
Strömstads kommun 

…………………………………………… 

(ort och datum) 

 

…………………………………………… 

Hans Malmquist 
Ordförande Bygg och miljönämnden 

…………………………………………… 

(ort och datum) 

 

…………………………………………… 

Mats Brocker  
Kommundirektör 

…………………………………………… 

(ort och datum) 

 

…………………………………………… 

Johan Fors, Räddningschef                                       
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Räddningstjänsten i 
Sotenäs kommun 

Räddningstjänsten i 
Tanums kommun 

…………………………………………… 

(ort och datum) 

 

…………………………………………… 

Maria Vikingsson, Kommundirektör 

…………………………………………… 

(ort och datum) 

 

…………………………………………… 

Liselotte Fröjd  
Kommunstyrelsens ordförande 

 

…………………………………………… 

(ort och datum) 

 

…………………………………………… 

Gunnar Ohlén  
Räddningschef 

Räddningstjänsten i 
Öckerö kommun 

Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg 

…………………………… 

(ort och datum) 

 

…………………………… 

Malin Tisell 
Förvaltningschef 

…………………………… 

(ort och datum) 

 

…………………………… 

Lars Klevensparr  
Förbundsdirektör 

Södra Bohusläns 
Räddningstjänstförbund 

 

…………………………………………… 

(ort och datum) 

 

…………………………………………… 

Agneta Pettersson Bell 
Ordförande Förbundsdirektionen 
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Upprättad Giltighetstid 
2021-04-13 Giltig fr o m 
Daniel Gillesén 2021-10-05 
Bitr. avdelningschef Giltig t o m 
Marc Lindberg 
Jurist 

Tillsvidare 

  
  

Parter 

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, org.nr 222000–0752, Box 5204, 402 24 

Göteborg, och 

Räddningstjänsten i Herrljunga kommun, org.nr 212000–1520, Box 201, 524 23 

Herrljunga, har vid datum för undertecknade ingått Avtal om larmning och 

övergripande ledning för utryckningsverksamheten genom anslutning till gemensamt 

ledningssystem inklusive ledningscentral med RSG som driftsansvarig. 

Parterna benämns ensamt för ”Part” och gemensamt för ”Parter/Parterna”. 

Avtalstid 

Avtal om larmning och övergripande ledning gäller med start den 5 oktober 2021 

klockan 12:00 vid undertecknande av båda Parternas respektive behöriga företrädare 

och gäller därefter tillsvidare.  

Uppsägning 

Avtalet kan sägas upp av endera Part med ett (1) års uppsägningstid. Uppsägning ska 

ske skriftligen för att få bindande verkan. 

Uppdateringshistorik 

Följande förändringar/förlängningar är genomförda. 

Datum Förändring i korthet Handläggare 

2019-09-13 Detta avtal är nytt och ersätter avtal 
larmning (giltigt from 2019-01-01). 
Innehållet om larmning i tidigare avtal 
har förts över till detta avtal. 

Marie Caldenby  
Erik Cedergårdh 
 

2021-04-13 
 

Denna version innehåller en ny punkt 
17 i anledning av ändrad lagstiftning på 
räddningstjänstområdet. 

Daniel Gillesén  
Marc Lindberg 

 

  

Ärende 2



AVTAL OM LARMNING OCH ÖVERGRIPANDE LEDNING 
 

2(18) 
 

 

 

Avtal om larmning och övergripande ledning 

Avtalsvillkor 

 Bakgrund 
Räddningstjänstorganisationerna i Göteborgsområdet (nedan Räddningstjänsterna) 

verkar i en region som är ständigt föränderlig med en varierande riskbild, vilket ställer 

stora krav på räddningstjänsternas förmåga att samordna och organisera sig för att 

kontinuerligt kunna åstadkomma ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot 

olyckor, enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), för människor som bor och 

vistas i regionen. Av grundläggande betydelse är att Räddningstjänsterna vid 

omfattande och komplexa räddningsinsatser snabbt och effektivt samverkar med 

varandra för att möjliggöra samordnade och så effektiva räddningsinsatser som 

möjligt. Mot bakgrund av ett alltmer ökat behov av samverkan har Räddningstjänsterna 

fördjupat ett ömsesidigt förtroendefullt samarbete för att så bra som möjligt nyttja 

varandras förmågor med syfte att värna om det skyddsvärda inom Göteborgsområdet 

som helhet. En gemensam avsiktsförklaring (Gränslös räddningstjänst och gemensam 

operativ ledning i göteborgsregionen, 2017-01-09) avseende samarbete har träffats 

mellan de ingående räddningstjänsterna.  

Kommunen har i uppdrag att enligt 1 kap. 2 § LSO bedriva räddningstjänst. För styrning 

av utryckningsverksamheten ska det finnas en räddningschef (RCH). Av 3 kap 16 § LSO 

framgår: ”I en kommun skall det finnas en räddningschef. Räddningschefen ansvarar för 

att räddningstjänsten är ändamålsenligt ordnad. Räddningschefen är räddningsledare 

men får utse någon annan som uppfyller de behörighetskrav som föreskrivs av regeringen 

eller den myndighet som regeringen bestämmer att vara räddningsledare.” Avtalet om 

larm och övergripande ledning utgår från räddningschefens ansvar och innebär tillgång 

till en övergripande ledningsfunktionalitet och med det avses en nivå med en eller flera 

befattningshavare där någon (gemensam räddningschef i beredskap) ytterst ansvarar 

för den kontinuerliga styrningen av utryckningsverksamheten enligt 1 kap 2 § LSO (att 

genomföra räddningsinsatser) och 3 kap 16 § LSO (beredskapshantering).  

Räddningstjänsterna i Göteborgsregionen har etablerat ett samarbete med en 

övergripande ledning med gemensam styrning av samtliga ingående parters 

utryckningsverksamhet i syfte att uppnå så god effekt som möjligt vid olyckor. 

 Utgångspunkter för detta avtal 
Av 3 kap 7 § LSO framgår att kommunerna ska ta till vara möjligheterna att nyttja 

varandras resurser för räddningstjänst. Möjligheten till samverkan genom avtal 

regleras i 3 kap 12 § LSO samt även i 9 kap 37 § Kommunallag (2017:725). Av nämnda 

bestämmelser om avtalssamverkan framgår att en kommun får träffa avtal med en 

annan kommun om att uppgifter som kommunen har enligt lag helt eller delvis ska 

utföras av den andra kommunen. Genom ett sådant avtal får en kommun tillhandahålla 

tjänster åt en annan kommun. Av bestämmelsen framgår även att en kommun, efter 

överenskommelse, får uppdra åt en anställd i den andra kommunen att besluta på 

kommunens vägnar i ett visst ärende eller i en viss grupp av ärenden.  
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Räddningstjänsterna reglerar samarbetet genom två avtal, ett om larmning och 

övergripande ledning och ett samverkansavtal, Samverkan vid räddningstjänst. 

Samverkansavtalet ingås mellan samtliga samverkande räddningstjänster och innebär 

ett ömsesidigt resursutnyttjande i hela det geografiska området. Samverkansavtalet 
inkluderar även användning av ledningsfunktioner avseende rollen som 

räddningsledare och därmed även beslutsfattande på andra kommuners vägnar.  

I detta avtal träffas härmed Avtal om larmning och övergripande ledning mellan 

Räddningstjänsten i Herrljunga kommun (hädanefter Herrljunga) och 

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (hädanefter RSG). Genom avtalet 

tillhandahåller RSG larm- och ledningstjänster till Herrljunga. Larmning enligt detta 

Avtal sker genom anslutning till RSG:s Ledningscentral (hädanefter LC). Övergripande 

ledning enligt detta Avtal sker genom anslutning till det av parterna gemensamt 

framtagna ledningssystemet – med RSG som driftansvarig. Enligt detta Avtal ges RSG 

rätt att larma (beslut enligt 1 kap 2 § LSO) och beslutanderätt för att utöva 

övergripande ledning av utryckningsverksamheten (delar av räddningschefens mandat 

enligt 3 kap 16 § LSO) i Herrljunga i enlighet med de utgångpunkter (finns i 

styrdokument) som tagits fram gemensamt. Detta avtal benämns hädanefter för 

”Avtal/Avtalet”.  

Ledningssystemet i Göteborgsregionen består av flera ledningsfunktioner med olika 

beslutsmandat som möjliggör att bedriva övergripande ledning för 

utryckningsverksamheten och genomföra räddningsinsatser. Dessa ledningsfunktioner 

nyttjas i olika roller för att utöva ledning och styrning samt att samverka med andra 

aktörer. Ledningssystemet består också av gemensamma instruktioner och metoder för 

att utöva ledning. Även tekniska system för beslutsstöd ingår i ledningssystemet.  I 

samarbetet mellan Räddningstjänsterna finns också gemensamma normer, syften, 

målsättningar, principer som utgör ledningsdoktrinen och som ligger till grund för de 

utryckningsbestämmelser och instruktioner som fastställs av räddningscheferna i 

Göteborgsregionen.   

Samtliga Avtal (mellan RSG och övriga Parter/andra räddningstjänster) om larmning 

och övergripande ledning och de olika räddningstjänsternas delegationsordningar 

utgör regleringen av ledningssystemet och är en förutsättning för utövandet av ledning. 

Utgångspunkten är att all offentlig makt utövas under lagarna (1 kap 1 § RF).  

Beslutanderätten beskrivs under rubriken Avtalets omfattning. Fördelningen av 

beslutanderätter inom ledningssystemet fastställs genom förbundsdirektörens 

(förvaltningschefens) vidaredelegation och av räddningscheferna i särskilt upprättat 

styrdokument.  

 Benämningar och förkortningar 
Herrljunga, Räddningstjänsten i Herrljunga kommun 

RSG, Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 

RCH, Räddningschef i Herrljunga. Kan vid semester ersättas av en tillförordnad (Tf ) 

eller ställföreträdande RCH.  

RCB, Räddningschef i beredskap 

CSR, Chef- och stabsresurs 

SC, Stabschef SC 

LC, Ledningscentral (bemannas av LC-ledare och LoLop) 
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LC-ledare, Arbetsledare i Ledningscentralen (i trafikrummet) 

LoLop, Larm- och ledningsoperatör 

IC, Insatschef 

IL, Insatsledare 

SE, Stabsenhet 

StL, Styrkeledare 

RL, Räddningsledare. Befattningshavare som bemannar den ledningsfunktion som 

leder enskild räddningsinsats med mandat enligt LSO. 

SOS Alarm, SOS Alarm Sverige AB 

Indexplan, Plan för grundläggande resurstilldelning för olika typer av händelser.  

Mandat 

Med mandat avses rätten att fatta beslut eller att vidta olika typer av åtgärder. När det 

gäller beslut måste man skilja mellan kommunala delegationsbeslut och beslut av 

räddningschef eller räddningsledare som är direkt grundade på LSO. Vidare kan mandat 

också innebära att agera och fatta s.k. verkställighetsbeslut, dvs. att bestämma och 

genomföra olika åtgärder för att omsätta olika delar av räddningstjänstens uppdrag 

genom vad som ofta benämns faktiskt handlande. Att någon har getts mandat innebär 

att någon har befogenhet, dvs en rätt att agera genom att fatta beslut eller vidta olika 

åtgärder och med dessa mandat följer även skyldigheten att agera när det behövs. 

Mandat innebär alltså såväl skyldigheter som befogenheter.  

Ram 

Med ram avses till vilken grad något får göras eller beslutas om. En given ram 

preciserar vilka befogenheter som utpekade befattningshavare har i en given situation. 

En ram kan därför innebära att man sätter en gräns för något. Innehållet i en ram kan 

beskrivas i olika teman (”sakområden”). Exempel på sådana kan vara, normativa 

utgångspunkter, ekonomi, avsikter och målsättningar med räddningsinsatser, 

resursramar för insatser och beredskap.  

 Principiella utgångspunkter för ledning 
I det följande beskrivs ledning enligt LSO. Vidare beskrivs också de förväntningar som 

finns på en övergripande ledning till följd av den nationella utvecklingen inom området. 

Avtalets innebörd och överföring av beslutanderätt utgår från dessa grunder och 

beskrivningen nedan utgör därför principiella utgångspunkter för ledning inom det 

gemensamma ledningssystemet i Göteborgsregionen.  

4.1 ÖVERGRIPANDE LEDNING OCH ATT INLEDA RÄDDNINGSINSATSER 
Den övergripande ledningen består organisatoriskt av räddningschef i beredskap 

(RCB), stabschefen (SC) och Ledningscentralen (LC). Även andra ledningsfunktioner 

kan ha uppgifter i denna funktionalitet. I det följande beskrivs vad den övergripande 

ledningen har för uppgift (innehåll i ledning) och vad den ska åstadkomma. 
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I ”En effektivare kommunal räddningstjänst” (SOU 2018:54)1 finns beskrivningar om 

och förslag på krav på upprätthållandet av en gemensam övergripande ledning. Vidare 

har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utformat ett PM med MSB:s 

uppfattning beträffande övergripande ledning av räddningstjänsten2. 

Den övergripande ledningen tillgodoser behovet av att utifrån rådande riskbild 

(disposition av resurser för beredskap och förberedande åtgärder för genomförande av 

räddningsinsatser), säkerställa att räddningstjänsten kontinuerligt blir ändamålsenligt 

organiserad enligt 3 kap 16 § LSO.  

I Ledning av räddningsinsatser i det komplexa samhället3,, Räddningsverket, 2006 kap 8. 

beskrivs innehållet i ett ledningssystem strukturerat i ett antal beslutsdomäner. 

Systemledning för att bedriva kommunal räddningstjänst (en av beslutsdomänerna) 

beskriver innehållet i övergripande ledning. Innehållet kan sammanfattas enligt 

följande: 

Systemledning syftar till att skapa inriktning och samordning för samtliga pågående 

räddningsinsatser och beredskapsproduktionen inom hela det geografiska 

ansvarsområdet, för att så optimalt som möjligt skapa effekt i syfte att rädda människor 

egendom och miljö, genom att besluta om och säkerställa följande: 

• Tolka och besluta om utryckningsverksamhetens roll och tillämpning av 

uppdraget. 

• Besluta om räddningsinsatsers ramar (avsikt, mål, resurs, tid och geografi). 

• Besluta om beredskapshållning.  

• Samordna mellan räddningsinsatser och beredskap. 

• Organisera och anpassa ledningsarbetet under händelser. 

Det ovanstående innebär att den övergripande ledningen beslutar om tillämpning av 

organisationens, dvs. utryckningsverksamhetens uppdrag och roll, för att tidigt kunna 

ta ställning till om räddningsinsats ska startas, värdera behov av såväl initiala 

resurstilldelningar som förstärkningar, fastställa avsikter, syften och mål för 

räddningsinsatserna, besluta om beredskapshållning och kunna prioritera mellan flera 

samtidiga behov av resursanvändning. Vidare kan det uppstå samtidiga 

räddningsinsatser momentant som leder till behov av att direkt prioritera den tidiga 

resurstilldelningen inklusive disposition av specialresurser (gränssättande förmågor). 

Vid ansträngande situationer är resursanskaffning och försörjning av resurser till 

räddningsinsatser över tid en viktig del av ledningsarbetet för att skapa proaktivitet. 

Vidare ska förmågan att följa upp och säkerställa måluppfyllelse (effekter för att rädda 

människor, egendom och miljö) för räddningsinsatserna över längre tid finnas. 

(forts. på nästa sida) 

  

 
1 SOU (2018:54) ”En effektivare kommunal räddningstjänst”. 
2 MSB;2019-04-03; MSB:s uppfattning  beträffande övergripande ledning av räddningstjänsten (MSB 
2019-04356) 
3 Cedergårdh, E och Winnberg, T, Utformning av ledningsorganisation i Lars Fredholm och Anna-Lena 

Göransson (red.), Ledning av räddningsinsatser i det komplexa samhället, Räddningsverket, 2006 
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Förmågan att samverka med andra aktörer är en väsentlig del och även förmågan till 

anpassningar av ledningsarbetet utgör en del av övergripande ledning. En annan del i 

den övergripande ledningen är att ”när det finns behov av ett överordnat befäls beslut 

och kontroll behövs det en gemensam högre chefsfunktion, en gemensam räddningschef i 
beredskap” (SOU 2018:54). Den övergripande ledningen (Systemledning för att bedriva 

kommunal räddningstjänst), ska vid samverkan mellan kommuner vara gemensam i 

syfte att uppnå så god effekt som möjligt vid olyckor (Se PM från MSB 2019-04356) i 

hela området som ingår i samverkan. 

I övergripande ledning ingår att besluta om att inleda räddningsinsatser och med detta 

följer även att besluta om att inte inleda en räddningsinsats (enligt 1 kap 2 § LSO). 

Mandat för beslut om att inleda räddningsinsats utgår från den kommunala nämnden 

och behöver därför framgå i kommunalt delegationsbeslut. Det föreligger vid detta 

Avtals skrivande ett förslag enligt utredningen ”En effektiv kommunal räddningstjänst” 

(SOU 2018:54, s 165) om att i LSO ändra regleringen om att inleda räddningsinsats till 

att vara ett operativt beslut som tillhör räddningstjänstverksamheten och 

räddningschefens ansvar i stället för nämnden. Även om LSO ändras så är Avtalet 

utformat på ett sådant sätt att Avtalet inte ska behöva skrivas om.  

4.2 RÄDDNINGSCHEF (RCH) – RÄDDNINGSCHEF I BEREDSKAP (RCB) 
Med räddningschef (RCH) avses den enskilde befattningshavare som respektive 

kommun (eller kommunalförbund) utsett och som har ett övergripande ansvar för att 

ordinarie utryckningsverksamhet ska vara ändamålsenligt organiserad (3 kap 16 § 

LSO) över tid och som ytterst ansvarar för styrningen av bedrivandet av kommunal 

räddningstjänst (1 kap 2 § LSO).  

Med räddningschef i beredskap (RCB) avses den funktion som ständigt finns tillgänglig 

(i beredskap dvs. geografiskt rörlig och inte ständigt i LC i Gårda) med räddningschefen 

(RCH) som uppdragsgivare i syfte att ett räddningschefsmandat ska finnas tillgängligt 

kontinuerligt. Räddningschef i beredskapsfunktionen (RCB) bemannas av olika 

befattningshavare vid olika tidpunkter enligt schema, men det finns endast en person i 

tjänst som RCB för ledningssystemet som helhet i stunden. Genom att uppdra åt en 

räddningschef i beredskap (RCB) att ombesörja den kontinuerliga hanteringen behöver 

inte ordinarie räddningschef (RCH) ha samma krav på sin tillgänglighet med direkta 

kontaktmöjligheter i tidskritiska situationer.  

Räddningschefen (RCH) som enskild befattningshavare har hela tiden ett övergripande 

ansvar och Avtalet omfattar därmed inte hela RCH:s uppdrag. En räddningschef i 
beredskap (RCB) ombesörjer den delen av räddningschefsuppdraget som innebär en 

ständig tillgänglighet för att kontinuerligt säkerställa att verksamheten bedrivs 

ändamålsenligt gentemot det som pågår i samhället för stunden. I praktiken innebär 

detta att räddningschef i beredskap (RCB) svarar för den kontinuerliga styrningen och 

har normalt ett fokus på de kommande sju dagarna (dvs. det pågående och med en 

framförhållning på ca 7 dagar – benämns ”innevarande vecka”). Den kontinuerliga 

styrningen utförs av räddningschef i beredskap (RCB) med hjälp av SC och LC. Även 

representanter för respektive Part/räddningstjänst samt insatschefen (IC) deltar i 

ledningsarbetet inklusive stabsarbete. Räddningstjänsten (berörd part) kan vid behov 

bemanna särskild Chef- och stabsresurs (CSR) som representant i den övergripande 

ledningen. 

Avtalet reglerar att RSG:s RCB har Herrljungas RCH som uppdragsgivare för den 

kontinuerliga styrningen av utryckningsverksamheten dvs. hanteringen av pågående 

räddningsinsatser och beredskapshållning, inom de ramar som RCH givit i styrande 

dokument eller ger till RCB vid förändringar i risk- och hotbild eller vid olyckor eller 
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andra händelser. Uppdraget omsätts också genom beslutsmandat (styrdokument) till 

övriga ledningsfunktioner.  

I räddningschef i beredskaps (RCB:s) uppdrag ingår att säkerställa att tillräckliga 

förberedelser vidtas då annalkande risk- och hotbilder leder till att det kan vara nära 
förestående att händelser av en viss art inträffar. Kompletterande åtgärder, utöver det 

som finns förberett av respektive Part/räddningstjänst, kan behövas för sådana typer 

av räddningsinsatser som kan uppstå till följd av den specifika risk- och hotbilden som 

är nära förestående. Genom att säkerställa att åtgärder vidtas för dessa förhållandevis 

akut uppkomna behov av förberedelser blir utryckningsverksamheten ändamålsenligt 

organiserad i förhållande till det aktuella behovet i stunden.  

Tillgången till en räddningschef i beredskap (RCB) fråntar inte att räddningschefen 

(RCH) har ett överordnat ansvar vilket bland annat innebär att räddningschefen (RCH) 

behöver skapa förutsättningar för räddningschef i beredskap (RCB) att bedriva ledning 

och uppföljning av räddningsinsatserna. Med detta följer att räddningschefen (RCH) vid 

behov har att besluta om inriktning och följa upp räddningschef i beredskaps (RCB:s) 

agerande. I vissa situationer kan räddningschefen (RCH) behöva justera i de ramar som 

givits i förväg. Vid exempelvis ansträngda situationer över tid behöver ordinarie 

räddningschef (RCH) särskilt följa upp ramar och förutsättningar för ledningssystemets 

funktionalitet. Exempelvis klarar inte den övergripande ledningen framförhållningen 

på ca 7 dygn (se ovan) i dessa situationer och berörda räddningschefer (RCH) behöver 

då i större utsträckning ta ansvar för förberedelser de näst kommande dygnen, vilket 

lämpligen sker i samråd mellan samtliga Parters räddningschefer (RCH) för 

samverkande räddningstjänster. Dessa situationer hanteras vanligtvis via dialog med 

samtliga räddningschefer (RCH) som företräder de Parter/Räddningstjänster som 

ingått Avtal om larm och övergripande ledning. I det fall RCB behöver ha en inriktning 

för hanteringen från samtliga räddningschefer som ingått avtalssamverkan behöver 

dessa komma överens om den gemensamma inriktningen för att samtliga 

räddningstjänsters utryckningsverksamhet ska kunna ledas gemensamt. Vidare kan 

ledningsorganisationen behöva utökas (”skalas upp”) och försörjas med 

ledningspersonal för att säkra funktionaliteten över tid. Avlösning för de som tjänstgör 

i övergripande ledning svarar respektive Part/räddningstjänst för. 

Räddningschef kan vid semester eller annan frånvaro ersättas av en tillförordnad (Tf  

RCH) eller ställföreträdande räddningschef (Stf RCH). 

4.3 RÄDDNINGSCHEF I BEREDSKAP (RCB) – RÄDDNINGSLEDARE (RL) 
I det följande beskrivs bakgrunden till att räddningsledare (RL) agerar på uppdrag av 

RCB. För att sätta in detta i sitt sammanhang beskrivs utgångspunkter från LSO och 

dess proposition (Prop. 2002/03:119). Därav används begreppet räddningschef men 

ska enligt föregående rubrik läsas ”via räddningschef i beredskap (RCB)” beträffande 

tillämpning i ledningssystemet för Göteborgsregionen.   

Räddningschefens (RCH) ansvar att själv vara räddningsledare (RL) eller att ”utse 

räddningsledare” (LSO 3:16), innebär att styrningen av enskilda räddningsinsatser 

utgår från möjligheten att utse räddningsledare. Vid de flesta räddningsinsatser 

innehar annan befattningshavare än räddningschefen (RCH) räddningsledarrollen (RL).  

Vid räddningsinsatser då tillämpningen är att någon annan är utsedd att vara 

räddningsledare finns alltid en möjlighet för räddningschefen (RCH) att återta rollen att 

vara räddningsledare. Denna möjlighet tillämpas i praktiken inte speciellt ofta. Det 

finns heller inget behov av att ta tillbaks rollen fullt ut vid behov av styrning. Det är 

nämligen i denna ordning (”att utse”) som styrningen för pågående räddningsinsatser 

har sin utgångspunkt. Följande skrivning ligger till grund för tolkningen om denna 
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styrningsmöjlighet utan att behöva ta tillbaks RL rollen; ”Räddningschefen kan utse 

annan person att vara räddningsledare, men behåller då det övergripande ansvaret för 

verksamheten. Den utsedde räddningsledaren måste rätta sig efter de instruktioner och 

anvisningar som räddningschefen ger” (Ur prop. 2002/03:119). Avtalet reglerar denna 
styrning genom att ledningssystemets räddningschef i beredskap (RCB) har att utföra 

denna del (pågående styrning av räddningsinsatser) av räddningschefens (RCH:s) 

uppdrag.  

Räddningschefen (RCH) utser räddningsledare (presumtiva RL) i förväg som bemannar 

olika ledningsfunktioner och som vid start av räddningsinsats etableras och träder in i 

rollen som räddningsledare (RL) för enskild räddningsinsats. Den som leder en enskild 

räddningsinsats (RL) arbetar då på uppdrag av räddningschef i beredskap (RCB) och 

inom de ramar som denne ger, i det pågående genomförandet för att åstadkomma 

effekt. 

RCB ska skapa förutsättningar för genomförandet av räddningsinsatserna och följa upp 

dess effekt, vilket sker med hjälp av ledningsfunktionerna i ledningssystemet. Vid 

behov ska RCB inrikta, anpassa och prioritera samt anpassa ramen för de enskilda 

räddningsinsatserna för att så bra effekt som möjligt ska uppnås utifrån ett 

helhetsperspektiv i Göteborgsregionen. 

 Syfte 
Detta Avtal reglerar villkor avseende larmning och övergripande ledning för 

utryckningsverksamheten, genom anslutning till gemensamt ledningssystem inklusive 

ledningscentral med RSG som driftansvarig.  

Syftet med gemensam larmning och övergripande ledning av utryckningsverksamhet är 

att öka effektiviteten vid räddningsinsatser samt att säkerställa att 

räddningstjänstorganisationerna/parterna har en tillfredsställande förmåga att: 

• Hantera omfattande och komplexa räddningsinsatser eller flera samtidigt 

pågående räddningsinsatser.  

• Säkerställa att räddningsinsatserna bedrivs på ett godtagbart sätt och att tillse 

att beredskapen uppfyller rimliga förväntningar så att mål enligt handlings-

program (3 kap 8 § LSO) uppfylls. 

• Kontinuerligt och i tillräcklig grad optimera och prioritera 

utryckningsverksamhetens agerande gentemot samtliga pågående 

olycksförlopp/hjälpbehov och risk- hotbilder för att åstadkomma så god effekt 

som möjligt för människor, egendom och miljö samt övriga skyddsvärden i 

samhället då samtidiga behov inte kan tillgodoses.  

Det gemensamma ledningssystemet med en ansvarig räddningschef i beredskap (RCB) 

möjliggör för räddningschefen (RCH) i Herrljunga att ständigt ha tillgång till en 

funktionalitet som direkt kan företräda räddningschefen (RCH) och ta ansvar för den 

pågående utryckningsverksamheten.  

Avtalet medverkar till att i förväg skapa förutsättningar för att påskynda hanteringen i 

tidskritiska lägen. Resurserna kan genom avtalet disponeras och nyttjas direkt utan att 

formella framställningar behöver ske i ansträngda lägen.  

 Avtalets omfattning 
Genom detta avtal träffas överenskommelse om nyttjande av RSG:s ledningsfunktioner 

och att uppgifter som Herrljunga har enligt lag, i den omfattning som anges i detta avtal 

Ärende 2



AVTAL OM LARMNING OCH ÖVERGRIPANDE LEDNING 
 

9(18) 
 

 

ska utföras av RSG enligt 3 kap 12 § 1 st LSO. Avtalet omfattar att Herrljunga ger RSG:s 

anställda, i avtalet utpekade befattningshavare (de som bemannar 

ledningsfunktionerna) rätten att fatta beslut och agera på Herrljungas vägnar enligt 3 

kap 12 § 2 st LSO. Samma möjlighet till avtalssamverkan återfinns numera även i 9 kap 
37 § Kommunallag (2017:725). 

6.1 NYTTJANDE AV LEDNINGSFUNKTIONER 
Avtalet innefattar nyttjande av ledningsfunktioner enligt följande:  

• RSG tillhandahåller funktionerna Räddningschef i beredskap (RCB), Stabschef 

(SC), Ledningscentral (LC) för övergripande ledning samt Insatschef (IC) och 

Stabsenhet (SE).  

• Herrljunga utser vid behov befattningshavare som ingår i ledningssystemet för 

att medverka till att den övergripande styrningen vägs av gentemot lokala 

behov. Räddningstjänsten kan vid behov bemanna särskild Chef- och 

stabsresurs (CSR). 

• IC tillhandahålls av RSG även i rollen som räddningsledare (RL) och i vissa 

specifika uppgifter i den övergripande ledningen. IC och SE tillhandahålls i den 

mån det är möjligt med avseende på rådande riskbild och pågående 

räddningsinsatser inom RSG:s område.   

• Vidare regleras också att ledningsfunktioner (StL och IL) nyttjas ömsesidigt 

mellan Parterna/räddningstjänsterna i rollen som räddningsledare (RL), se 

även samverkansavtalet; Samverkan vid räddningstjänst.  

• Ledningsfunktionerna enligt punkterna ovan ska också kunna inneha operativa 

roller och utföra uppdrag enligt instruktioner. Detta gäller för samtliga 

räddningstjänstorganisationer som ingått avtal om larmning och övergripande 

ledning och som arbetar i det gemensamma ledningssystemet. Tillämpningen 

avser hela det geografiska området som täcks av samtliga dessa 

räddningstjänstorganisationer.  

6.2 REGLERING AV BESLUTANDERÄTT FÖR GEMENSAMT LEDNINGSYSTEM 
RSG är driftansvarig för ledningssystemet inklusive RCB-funktionen och ska säkerställa 

att den överförda beslutanderätten hanteras av RCB. För att möjliggöra utövande av 

övergripande ledning utformas delegeringarna så att samtliga Parters/räddningschefer 

(RCH) som ingår i avtalssamverkan är uppdragsgivare för RCB och att räddningschefen 

i respektive kommun därigenom kan påverka ramen för genomförandet av uppdraget. 

Genom denna ordning kan räddningschefen (RCH) påverka hanteringen vilket är en 

förutsättning för dennes möjligheter att ta ansvar för verksamheten i den kommun som 

denne är räddningschef i.  

Respektive Parts/räddningstjänsts räddningschef (RCH) ska ha mandat för det som 

berör bedrivandet av utryckningsverksamheten. Utöver det som  regleras genom 

räddningschefens (RCH) ansvar behöver mandatet innefatta att även kunna besluta om 

de delar som avser kommunal delegation i LSO och där det av LSO framgår att det är 

kommunen som har beslutanderätt och inte räddningschefen eller räddningsledaren. 

Förbundsdirektören eller annan förvaltningschefs vidaredelegering (av nämndens 

delegation enligt 7 kap 1 § och 6 § kommunallagen) ska därför tillgodose att 

räddningschefen har mandat att även besluta om de delar som avser kommunal  

delegation i LSO och som berörs av detta avtal. Räddningschefen får på detta sätt även 

delegation att besluta om styrande dokument och möjligheter att följa upp och påverka 

ramarna för räddningschef i beredskap (RCB). Genom denna reglering skapas ett 
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gemensamt ledningssystem med ett anpassningsbart arbetssätt gentemot behovet i 

stunden. 

Fördelning och precisering av beslutanderätten (mandat och ramar) inom 

ledningssystemet anges i särskilt upprättat styrdokument som fastställs av alla 
Parters/räddningstjänsters räddningschefer som ingått Avtal om larm och 

övergripande ledning. 

Arbetsordningen mellan de olika ledningsfunktionerna i ledningssystemet fastställs  

i styrdokument.  

6.3 BESLUTANDERÄTT FÖR LEDNINGSSYSTEMET 
Den kontinuerliga styrningen av räddningsinsatser och beredskapshanteringen sker 

genom räddningschef i beredskaps (RCB:s) försorg med hjälp av ledningsfunktionerna i 

det gemensamma ledningssystemet.  

Enligt Avtalet (och kommunala delegationsbeslut) är räddningschefen (RCH) i 

Herrljunga uppdragsgivare till räddningschef i beredskap (RCB) som leder den 

pågående utryckningsverksamheten för samtliga räddningstjänster som ingått Avtal 

om larm och övergripande ledning.  

Räddningschefen (RCH) kan återta sina mandat helt eller delvis från räddningschef i 

beredskap (RCB).  

Beslutanderätten omfattar de mandat som RSG behöver för att kunna larma och utöva 

övergripande ledning av utryckningsverksamheten enligt LSO i enlighet med avtalet, 

såsom att besluta om:  

• tillämpning av organisationens roll, (exv. utryckningsverksamhetens uppdrag) 

• medverkan i annan myndighets uppdrag enligt 6 kap 7 - 8 §§ LSO, eller annan 

aktörs uppdrag enligt direktiv från respektive Part,  

• att räddningsinsats ska startas eller inte startas, 

• såväl initiala resurstilldelningar som förstärkningar för räddningsinsatser, 

• avsikter, syften och mål för räddningsinsatserna, 

• att begära och bevilja hjälp till och från annan aktör,  

• att företräda gentemot annan aktör (samverka),  

• prioriteringar mellan flera samtidiga behov av resursanvändning,  

• beredskapshållning,  

• förberedande åtgärder vid förhöjd riskbild i området, 

• tillämpning av ingående avtal om uppdrag som utförs av respektive 

Part/räddningstjänst.  

Räddningschefen ansvarar för att i förväg utse räddningsledare (RL).  

Räddningsledare (RL) leder genomförandet av enskild räddningsinsats på uppdrag av 

räddningschef i beredskap (RCB). Vilka funktioner som är räddningsledare vid olika 

tillfällen fastställs av räddningscheferna i styrdokument.  

Genom LSO har räddningsledaren (RL) mandat (skyldigheter och befogenheter) vid 

genomförande av räddningsinsats och även räddningschef i beredskap (RCB) har dessa 

mandat med utgångspunkt i att räddningsledare utgår från räddningschef (RCH) (se 

tidigare text).   
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RCH, RCB, SC, behöriga befattningshavare i LC (styrdokument) och samtliga presumtiva 

räddningsledare hos parterna/räddningstjänsterna har mandat att besluta om att 

inleda räddningsinsats inom hela det geografiska området.  

Räddningschef i beredskap har mandat att organisera och anpassa ledningsarbetet 
under händelser. Räddningschef i beredskap (RCB) kan vid behov även bemanna 

ledningsorganisationen med ytterligare befattningshavare med RCB-kompetens och 

fördela delar av uppdraget för att anpassa ledningsarbetet gentemot behovet i stunden. 

Den övergripande ledningen ska bedriva omvärldsbevakning för att vid behov vidta 

åtgärder vid förhöjd riskbild i området.  

Den övergripande ledningen svarar också för samordning mellan pågående 

räddningsinsatser och beredskapshållningen. 

Den övergripande ledningen ska hantera information enligt styrande dokument.  

6.4 LARMNING OCH LEDNING I INLEDNINGSSKEDE  
Genom detta Avtal ska inkommande 112-samtal till SOS Alarm medlyssnas av larm- och 

ledningsoperatörer i LC. Utifrån händelsevärdering och bedömning av om 

räddningsinsats ska inledas, larmas därefter erforderliga räddningsresurser med stöd 

av styrande dokument och dirigeras utifrån given information. Bedömning enligt ovan 

utförs av larm- och ledningsoperatör i LC.  

 Behandling av personuppgifter  
Vid fullgörande av förpliktelser enligt detta Avtal kommer behandling av 

personuppgifter att ske av och mellan Parterna för särskilt angivna ändamål. Grund för 

behandling av personuppgifter är fullgörande av rättslig förpliktelse samt avtal mellan 

Parterna, enligt artikel 6 i Dataskyddsförordningen. Syftet med behandling av 

personuppgifter är fullgörande av åtagande avseende larmning och ledning av 

räddningsinsatser.  

Respektive Part är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som 

Part utför för egen räkning samt som ett led vid larmning och ledning av 

räddningsinsatser.  

Mellan Parterna har träffats ett Avtal om gemensamt personuppgiftsansvar enligt 

artikel 26 i Dataskyddsförordningen. 

Avtal om gemensamt personuppgiftsansvar inklusive dess bilagor, kompletterar detta 

Avtal och eventuellt tillhörande underavtal och bilagor avseende villkor för behandling 

av personuppgifter.  

 Avtalets handlingar och fullständighet 
Avtalet och eventuellt tillhörande underavtal och bilagor samt Avtal om gemensamt 

personuppgiftsansvar utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som berör 

åtaganden avseende larmning och ledning genom anslutning till RSG:s ledningscentral 

och operativa ledningssystem.  

Om det skulle uppstå en konflikt i informationen mellan avtalens olika delar gäller 

avtalshandlingar i följande ordning med undantag för Avtal om gemensamt 

personuppgiftsansvar som äger företräde framför Avtalet och eventuellt tillhörande 

underavtal och bilagor avseende villkor om behandling av personuppgifter. 

1. Tillägg/ändring till Avtal 

2. Avtal 
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3. Tillägg/ändring till underavtal 

4. Underavtal 

5. Tillägg/ändring till bilagor 

6. Bilagor 

Part är skyldig, att på begäran av motparten, uppta förhandlingar om tillämpning av 

detta Avtal och eventuellt tillhörande underavtal och bilagor samt att förhandla om 

sådan ändring av desamma under avtalstiden som betingas av väsentligt ändrade 

förhållanden eller av omständigheter utanför någondera Parts kontroll. Exempel på 

detta kan vara ändringar i tvingande lagstiftning.  

Alla skriftliga och muntliga åtaganden och utfästelser som föregått detta Avtal ersätts 

av innehållet i detta Avtal inklusive dess eventuella underavtal och bilagor. 

 Parternas åtaganden  
För säkerställande av erforderlig kvalitet enligt detta Avtal och överenskomna riktlinjer 

(instruktioner etc.) ska en organisation skapas för förvaltning och utveckling av det 

gemensamma ledningssystemet och övriga förutsättningar för 

utryckningsverksamheten. Parterna är skyldiga att medverka i arbetet. Lämpligen 

utgör samtliga räddningschefer som ingått larm- och ledningsavtal med RSG styrgrupp 

och en eller flera kvalitetsuppföljning- och utvecklingsgrupper skapas, med 

medlemmar från i ledningssystemet samverkande parter.  

Räddningscheferna förväntas initiera en uppföljning och översyn av detta avtal varje 

mandatperiod. 

9.1 GEMENSAMMA ÅTAGANDEN 
Respektive Part/räddningstjänstorganisation ansvarar för att tillse att 

delegationsbeslut fattas av respektive kommun/Räddningstjänst så att alla 

beslutsfattare är behöriga att fatta beslut som behövs för uppfyllandet av detta avtal.  

Tillämpning av mandat preciseras i instruktioner som beslutas av samtliga 

räddningschefer som företräder de Parter/räddningstjänster som ingår i samarbetet 

med larm och övergripande ledningsavtal. Dessa kan komma att ändras över tid.   

Räddningschefen ansvarar för att utse RL och andra befattningshavare i 

ledningsorganisationen vilket innefattar att personerna har behörighetsgivande 

utbildning, är lämpliga samt genomgått introduktion och fortbildning. Uppföljning av 

lämplighet och varaktighet i en persons utnämning åvilar ordinarie RCH. Vilka 

befattningshavare som har blivit utsedda framgår av respektive organisations 

räddningschefsbeslut.  

Respektive organisations räddningschef (RCH) tillser att de som är behöriga personer i 

annan organisation att agera som räddningsledare också blir behöriga i den egna 

kommunen. Räddningschefen ska tillse att ha en ersättare tillgänglig (beredskap ej 

nödvändig) som räddningschef (Tf RCH). 

I det fall RCB behöver ha en inriktning för hanteringen från samtliga räddningschefer 

som ingått avtalssamverkan åtar sig dessa att i möjligaste mån komma överens om den 

gemensamma inriktningen. För de fall överenskommelse inte nås i det enskilda fallet 

ansvarar berörd räddningschef för ledningen av räddningsinsatser och beredskap i sin 

organisation.  
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Respektive part/räddningstjänst åtar sig att upprätthålla de förmågor som framgår av 

handlingsprogrammen och som finns med utgångspunkt i respektive kommuns 

grundläggande riskbild. Om avvikelser uppkommer ska RCB informeras.  

Avtalet är skrivet med utgångspunkten att Herrljunga utöver StL på respektive styrka 
innehar en IL – funktion.  

9.2 RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET STORGÖTEBORGS ÅTAGANDE 
Genom avtalet tillhandahåller RSG larm- och ledningstjänster till andra 

räddningstjänster. För det första tillhandahålls funktionerna Räddningschef i 

beredskap (RCB), Stabschef (SC), Ledningscentral (LC), Insatschef (IC) och Stabsenhet 

(SE). För det andra tillhandahåller RSG utövande av larmning och övergripande 

ledning.  

RSG säkerställer drift och bemanning av funktionen räddningschef i beredskap (RCB) 

som ska ha motsvarande räddningschefsbehörighet. Utöver samtliga räddningschefers 

(RCH) möjlighet att  förändra mandatet för RCB, åtar sig RSG, genom räddningschefens 

(RCH i RSG) försorg, att RCB utför uppdraget i enlighet med förväntningar från övriga 

räddningschefer (RCH) som ingått avtal om larm och övergripande ledning. 

Räddningschefen i RSG är skyldig att säkerställa RCB-funktionaliteten och med detta 

följer att RSG:s räddningschef äger rätt att byta ut befintlig RCB eller själv gå in som 

RCB. 

Utöver ständig bemanning i det gemensamma ledningssystemet ska RCB (som är i 

beredskap) vara ständigt anträffbar via SC/LC.  

IC och SE tillhandahålls av RSG i den mån det är möjligt med avseende på rådande 

riskbild inom RSG:s geografiska område och pågående räddningsinsatser inom RSG:s 

område.   

RSG ska dygnet runt och året runt, larma Herrljungas räddningsresurser och utöva 

övergripande ledning utifrån de instruktioner som angivits och överenskommits.  

RSG ska, i samråd med Herrljunga, ansvara för framtagande och genomförande av 

grundläggande utbildning i larmning och ledning som personalen i Herrljungas 

utryckningsorganisation behöver för att kunna fullgöra åtaganden enligt detta Avtal, 

såväl inför starten av åtaganden som kontinuerligt under hela avtalsperioden.  

RSG ska ansvara för kvalitetsuppföljning och utveckling av samarbetet med SOS Alarm 

samt det gemensamma systemet för larmning (teknik och rutiner).  

RSG ska arbeta kontinuerligt med kvalitetsuppföljning och utveckling och ska vidare 

tillhandahålla personal som ska ingå i de med Herrljunga gemensamt bildade grupper 
för kvalitetsuppföljning- och utveckling av larmning och ledning.  

RCB med hjälp av de övergripande ledningsfunktionerna förväntas optimera 

verksamheten i samtliga avtalsparters områden med ett helhetsperspektiv för hela GR-

området. Samtidigt förväntas RCB väga av dispositionen med utgångspunkt i att det 

inte allvarligt påverkar möjligheten till räddningsinsatser i respektive kommun som 

ingår i det gemensamma ledningssystemet. 

9.3 RÄDDNINGSTJÄNSTEN I HERRLJUNGAS ÅTAGANDE 
Herrljunga ska, i samråd med RSG, ansvara för framtagande och genomförande av 

grundläggande utbildning för berörd ledningspersonal, beträffande Herrljungas 

verksamhet. Utbildningen ska omfatta handlingsprogram, resursförmågor, riskbild, 

geografisk kännedom, organisation och förutsättningar beträffande samverkan med 

andra aktörer. Berörd ledningspersonal ska utbildas kontinuerligt under hela 
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avtalsperioden i den omfattningen som behövs för fullgörande av åtaganden enligt 

detta Avtal.  

Herrljunga ska upprätta och uppdatera underlag för indexplaner/larmplaner samt 

tillse att relevant information för genomförandet av larmning och övergripande ledning 
av Herrljungas utryckningsverksamhet kommer RSG tillhanda. Herrljunga förväntas 

omvärldsbevaka och rapportera in lokala påverkansfaktorer och informera den 

övergripande ledningen vid förändrad riskbild. Förberedelser för 

utryckningsverksamheten med en längre framförhållning (riktvärde; längre än 

veckoperspektivet) utförs av Herrljunga (exv. lokala evenemang).  

Herrljunga förväntas vid behov av utökad kapacitet i ledningsorganisationen (exv. 

stabsarbete, ledningsfunktioner) i möjligaste mån bemanna med ledningspersonal. 

Herrljunga förväntas ha tekniska möjligheter att bemanna funktionen IL för nya 

räddningsinsatser vid en ansträngd situation.  

Herrljunga ska tillhandahålla personal som ska ingå i de med RSG gemensamt bildade 

grupper för kvalitetsuppföljning- och utveckling av larmning och ledning.  

 Ansvar 
10.1 FÖRSÄKRING 
Parterna ansvarar för att inneha adekvat försäkringsskydd för egen verksamhet, 

personal och egendom.  

10.2 UTRUSTNING 
Vardera Parten ansvarar för drift och underhåll av egen utrustning, inklusive inköp och 

försäkring. Eventuell gemensam utrustning regleras i bilaga till detta Avtal och 

samfinansieras såväl avseende inköp som försäkringsskydd, drift och underhåll.  

10.3 ARBETSMILJÖ 
Ansvaret för arbetsmiljön i Räddningscentralen (LC och stabsutrymmen) åligger chefer 

och operativa ledningsfunktioner i RSG enligt RSG:s regelverk. Ansvar för arbetsmiljö 

för egen personal, såväl uttryckande som administrativ, åligger vardera Parten.  

10.4 ARBETSMILJÖANSVAR VID RÄDDNINGSINSATS 
Arbetsmiljöansvar enligt Arbetsmiljölag (1977:1160) kan vara fördelat på olika sätt 

inom de olika räddningstjänsterna i Göteborgsregionen. När de arbetar på samma 

arbetsställe ska arbetsledningarna samarbeta för att ordna säkra arbetsförhållanden. 

Samtliga parter är skyldiga att se till att deras verksamhet inte utsätter någon annan för 

risker för ohälsa eller olycksfall. Gemensamma förväntningar på räddningsledaren 

regleras i särskild instruktion. Arbetsledare/befäl för biträdande räddningstjänst ska 

genom sin arbetsmiljöuppgift säkerställa arbetsmiljön för den egna räddningsstyrkan i 

de arbetsuppgifter som tilldelats befälet av räddningsledaren. 

Parterna har genom detta avtal kommit överens om att utse samordningsansvar enligt 

Arbetsmiljölag (1977:1160) vid gemensamt arbete vid räddningsinsats. 

Förutsättningarna för detta regleras i gemensam instruktion. Att det finns en 

samordningsansvarig arbetsgivare gör inte att de andra arbetsgivarna undantas det 

normala ansvaret för de egna arbetstagarnas arbetsmiljö. Samordningsansvaret gäller 

bara samordningen och är inte något totalansvar för alla inblandade organisationers 

skyddsarbete. De andra räddningstjänsterna ska normalt följa de anvisningar som den 

samordningsansvarige ger.  

Det vilar inte enbart på högsta arbetsledare/befäl att ta ansvar för säkra 

arbetsförhållanden. Det åligger personal i samtliga nivåer att söka och värdera 
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information, kontinuerligt genomföra riskbedömningar och kommunicera väsentlig 

information som rör säkerheten för samtliga arbetsgivares personal. 

10.5 PERSONUPPGIFTSBEHANDLING  
Ansvarsbegränsning mellan Parterna beträffande skador hänförliga till 

personuppgiftsbehandling och dataskyddsförordningen framgår i Avtal om gemensamt 

personuppgiftsansvar.  

 Ekonomi 
11.1 RÄTT TILL ERSÄTTNING 
Årlig ersättning för räddningsintervju, larmning och övergripande ledning ska vara 

17,68 SEK per kommuninvånare med år 2019 som basår för beräkningen. Den angivna 

ersättningen ska under avtalstiden vara föremål för justering med hänsyn till 

förändringarna i arbetskostnadsindex enligt nedan.  

Ersättning för räddningsintervju avser den tjänst som RSG för Herrljunga avtalat med 

SOS Alarm AB.  

Ersättning för larmning och ledning avser: 

• Räddningschef i beredskap (RCB),  

• Stabschef (SC),  

• Ledningscentral (LC) med larm- och ledningsoperatörer,  

• Insatschef (IC)  

• Stabsenhet (SE). 

De tekniska stödsystem som behövs för arbetet i ledningscentralen är normerande för 

övriga parter.  

Kostnader för anpassning av teknik som utförs av Herrljunga för inkoppling till system 

i LC ska bäras av Herrljunga. Teknikutveckling som anses ligga inom ramen för naturlig 

utveckling av LC för larm och ledning ska delas mellan Parterna. 

Eventuella lokala anpassningar i befintlig teknik eller metodik i LC bekostas av 

Herrljunga. Lokala anpassningar är endast möjliga om de inte försvårar arbetet i LC. 

Om antalet larm över tid, alternativt annan belastning ökar vid LC vilket medför att LC:s 

personalresurser behöver ökas eller medför annan kostnadsökning eller om kostnaden 

för räddningsintervjun som utförs av SOS Alarm AB ökar, ska ersättningen enligt detta 

Avtal omförhandlas. Om Parterna, vid en sådan omförhandling, inte kan enas om ny 

ersättning är det grund för uppsägning av avtalet.  

11.2 INDEXREGLERING 
Till grund för beräkning av ersättningen ska ligga antal kommuninvånare enligt SCB 

per den 30 juni föregående år. 

Kostnaden per invånare ska under avtalstiden justeras i enlighet med förändringen av 

arbetskostnadsindex. Det index som gäller i avtalet är ”Tidsserie AKI för tjänstemän 

preliminära siffror, SNI 2007 25-30, 33”, per augusti månad.  
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11.3 FAKTURERING 
Ersättning för räddningsintervju, larmning och ledning ska utges till RSG kvartalsvis i 

förskott. Ersättning för tilläggstjänst Fullinformation faktureras separat. Övriga 

kostnader faktureras löpande. 

11.4 BETALNING 
Mervärdesskatt tillkommer enligt gällande skattelagstiftning. Betalning ska ske inom 

30 dagar mot faktura. Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen.  

 Övrigt 
12.1 DOKUMENTATION  
Dokumentation från räddningsinsatser upprättas av respektive Part i vars geografiska 

verksamhetsområde insatsen utförs. Respektive part är skyldig att bidra med 

upplysningar som är av vikt för dokumentation och uppföljning. Ansvar för och 

förvaring av allmänna handlingar, såväl offentliga som sekretessbelagda åligger den 

Part där handlingen upprättats, inkommit eller förvaras, enligt 2 kap. 3 § 

Tryckfrihetsförordningen (1949:105), (TF).   

12.2 SEKRETESS 
Parterna lyder under Offentlighet- och sekretesslag (2009:400), (OSL). 

Ansvar för prövning av utlämnande av allmän handling åligger den Part där handlingen 

upprättats, inkommit eller förvaras, 2 kap. 3 § TF.    

För uppgifter om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden hänförliga till 

räddningsinsatser och undersökningar av olyckor gäller sekretess enligt 32 kap. 8 § 

OSL. Om sekretess gäller för en uppgift och eller handling gäller sekretessen såväl inom 

respektive Part, i egenskap av myndighet, som mellan Parterna och till andra externa 

aktörer.  

I den mån Part får del av information som omfattas av sekretess eller annan 

kommersiell information från motparten eller dess IT-system, förbinder sig Part att 

inte utnyttja sådan information för egen del eller avslöja den för tredje man, såvida Part 

inte är förpliktigad till det enligt tvingande lag, förordning eller beslut av domstol.  

 Förhinder  
Parterna ska befrias från att fullgöra åtaganden enligt detta Avtal och eventuellt 

tillhörande underavtal och bilagor om fullgörandet helt eller delvis förhindras genom 

omständighet som ligger utanför Partens kontroll, exempelvis (ej uttömmande) en 

arbetsrättslig konflikt. 

Den Part som ser att denne har förhinder och inte kan fullgöra sina åtaganden ska så 

snart möjligt skriftligen underrätta den andra Parten om detta.  

När ett sådant förhinder har upphört och inte längre föreligger ska Parterna återuppta 

sitt arbete och fullgöra sina åtaganden enligt detta Avtal. 

 Överlåtelse av avtalet 
Ingen av Parterna får överlåta Avtalet, delar av Avtalet, eller förpliktelser enligt Avtalet, 

utan den andra Partens skriftliga medgivande. Vad som här anges om överlåtelse av 

avtalet gäller även underavtal samt Avtal om gemensamt personuppgiftsansvar.  
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 Gällande rätt  
För tolkning och tillämpning av detta avtal, underavtal och Avtal om gemensamt 

personuppgiftsansvar gäller svensk rätt. 

 Tvistelösning 
Tvist med anledning av detta Avtal, underavtal och Avtal om gemensamt 

personuppgiftsansvar ska i första hand avgöras av Parterna i samråd och i andra hand 

avgöras i svensk allmän domstol. 

 Tillägg i anledning av lagändringar efter 2019 m.m. 
RSG har tidigare, under 2019, ingått avtal om larm och ledning med andra kommunala 

räddningstjänster i Västra Götalandsregionen (hädanefter nämnda ”Tidigare avtal”).  

Sedan 2019 har det skett vissa lagändringar. Kommunallagen har tillförts en allmän 

bestämmelse om kommunal avtalssamverkan (9 kap. 37 § kommunallagen) och en 

tidigare bestämmelse i LSO om avtalssamverkan mellan räddningstjänster (3 kap. 12 § 

LSO) har upphört att gälla. Vidare har 3 kap. 8 och 8 a §§ samt 16 och 16 a §§ LSO 

ändrats respektive tillkommit. Parterna bedömer att dessa lagändringar inte påverkar 

tillämpningen av Tidigare avtal. 

Därutöver har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) den 20 januari 

2021 remitterat ett förslag till nya föreskrifter om ledning av kommunal 

räddningstjänst (dnr MSB 2020-15102). Parterna bedömer att nya föreskrifter på 

området inte påverkar tillämpningen av Tidigare avtal på något avgörande sätt. 

Parterna är överens om att när flera räddningstjänster utövar ett gemensamt 

ledningssystem ska styrande dokument gälla för alla berörda räddningstjänster. 

Avvikande avtal mellan berörda räddningstjänster bör därför inte förekomma. Parterna 

är även överens om att KL, LSO, föreskrifter från MSB och annan lagstiftning på 

räddningstjänstområdet har företräde framför avtal mellan räddningstjänster. 

Mot denna bakgrund ingås detta avtal med villkor som motsvarar Tidigare avtal, dvs. 

med avtalstext som togs fram innan ovan nämnda lagändringar. Vid svårighet att 

tillämpa Avtalet till följd ny eller ändrad lagstiftning ska parterna skyndsamt och i 

samverkan med övriga berörda räddningstjänster göra nödvändiga ändringar i 

styrdokument för det gemensamma ledningssystemet, se bland annat under punkterna 

2 och 9.1 ovan, eller annars omförhandla detta avtal. 

Beträffande punkten 11 ovan om ersättning antecknas följande. Den årliga ersättningen 

för räddningsintervju, larmning och övergripande ledning med 2019 som basår är 

bestämd till 17,68 SEK per kommuninvånare. För 2021 uppgår denna ersättning, efter 

vederbörliga justeringar enligt avtalet, till 18,54 SEK per kommuninvånare. 

______________________________ 

(undertecknande på nästa sida) 

 

  

Ärende 2



AVTAL OM LARMNING OCH ÖVERGRIPANDE LEDNING 
 

18(18) 
 

 

I bekräftelse härav, har detta Avtal upprättats i två (2) likalydande exemplar varav 

Parterna har tagit varsitt.  

 

Räddningstjänsten i 
Herrljungas kommun 

Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg 

…………………………… 

(ort och datum) 

 

…………………………… 

Hans Malmquist 
Ordförande Bygg och Miljönämnden  

 

…………………………… 

(ort och datum) 

 

…………………………… 

Johan Fors 
Räddningschef 

 

 

 

…………………………… 

(ort och datum) 

 

…………………………… 

Lars Klevensparr  
Förbundsdirektör 
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2020-06-30

Dnr: KF § 65/2020-05-11

Avsiktsförklaring

Bakgrund

Den statliga räddningstjänstutredning som presenterades våren 2018 tog bland annat upp en bristande
förmåga till att leda såväl komplexa som långvariga räddningsinsatser för många mindre
räddningstjänster. Det är inte tillräckligt att varje kommun bygger sin egen ledningsförmåga.
Utredningens förslag är att det införs en bestämmelse i LSO (lagen om skydd mot olyckor) som
ålägger kommuner att samverka i större kluster för att hantera ledningen. Räddningstjänsten i
Herrljunga Kommun uppfyller i dagsläget inte lagstiftarens kommande intentioner med avseende på
ledningsförmåga vid såväl komplexa som långvariga räddningsinsatser.

Avsikt

Räddningstjänsten i Herrljunga Kommun har för avsikt att senast 2022-01-01 ansluta sig till
Räddningstjänsten storgöteborgs, här kallad RSG, gemensamma ledningscentral och ledningssystem.

Syftet är att RSG genom larmning och övergripande ledning disponerar kommunens resurser för
räddningsinsatser och beredskap så optimalt som möjligt med utgångspunkt i olyckornas dynamik och
tidsförlopp. Arbetet med att anpassa Herrljungas operativa organisation till det gemensamma
ledningssystemet kan påbörjas direkt efter sommaren 2020.

Herrljunga Kommun datum:

..M@ ...=x...+..
Hans Malmqvist
Ordförande Bygg- och Miljönämnden

Johan Fors

Räddningschef
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FÖRVALTNINGEN 
Emil Hjalmarsson 

 
Tjänsteskrivelse 

2021-04-27 
DNR B 30/2021 FASTR     

Sid 1 av 2    
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Ändring av detaljplan för kvarteren lönnen 3 
 
Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att upphäva tomtindelning 19220510 för Lönnen 3 för att 
möjliggöra ny fastighetsbildning. 

 
Tomtindelningar är en tidigare använd administrativ bestämmelse från den upphävda 
byggnadslagen från 1947. Fastighetsplaner är en liknande bestämmelse från den upphävda 
plan- och bygglagen från 1987. Dessa bestämmelser, tomtindelningar och fastighetsplaner, 
hade till syfte att fastlägga hur kvartersmark skulle indelas i tomter och var tidigare 
obligatoriska för att kunna bilda fastigheter inom stadsplanelagda kvarter. 
 
Herrljunga Bostäder AB äger marken inom planområdet 

 
Planförslaget innebär inga förändringar avseende byggrätt eller utformning. Planförslaget 
innebär att den gällande tomtindelningen upphävs för att möjliggöra en fastighetsreglering. 
 
Upphävande av tomtindelningarna innebär ingen ändrad användning eller ändrade 
fastighetsbeteckningar, kvartersnamn eller fastighetsgränser. Upphävandet blir ett tillägg 
till gällande detaljplan och innebär ingen ändring av de i detaljplanen angivna 
bestämmelserna.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-04-27 
Planbeskrivning 
Plankarta 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Bygg- och miljönämnden antar ändring av detaljplan för kvarteren Lönnen 3 enligt 
plan- och bygglagen 5:27. 

  
 
 
Emil Hjalmarsson 
Kommunarkitekt 
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BYGG- OCH MILJÖ- 
FÖRVALTNINGEN 
Emil Hjalmarsson 

 
Tjänsteskrivelse  

2021-04-27 
DNR B 30/2021 FASTR  

Sid 2 av 2 
 

Bakgrund 
Bygg- och miljönämnden har 2021-02-04 BE-2021-21 gett positivt planbesked för 
upphävande av tomtindelning för Lönnen 3. 
 
Syftet med detaljplanen är att upphäva tomtindelning 19220510 för Lönnen 3 för att 
möjliggöra ny fastighetsbildning. 
 
Tomtindelningar är en tidigare använd administrativ bestämmelse från den upphävda 
byggnadslagen från 1947. Fastighetsplaner är en liknande bestämmelse från den upphävda 
plan- och bygglagen från 1987. Dessa bestämmelser, tomtindelningar och fastighetsplaner, 
hade till syfte att fastlägga hur kvartersmark skulle indelas i tomter och var tidigare 
obligatoriska för att kunna bilda fastigheter inom stadsplanelagda kvarter. 
 
Upphävandet av tomtindelningarna bedöms förenligt med gällande översiktsplan. Inga andra 
detaljplanebestämmelser ändras eller upphävs. Detta planarbete är ett steg i riktningen mot att 
uppnå ambitionen om en långsiktig och hållbar samhällsplanering som beskrivs i 
översiktsplanen. 
 
Ekonomisk bedömning 
Planavtal har skrivits med fastighetsägare som reglerar plankostnaderna. 

 
Motivering av förslag till beslut 
Upphävandet av tomtindelningarna bedöms förenligt med gällande översiktsplan. Inga andra 
detaljplanebestämmelser ändras eller upphävs. Detta planarbete är ett steg i riktningen mot att 
uppnå ambitionen om en långsiktig och hållbar samhällsplanering som beskrivs i 
översiktsplanen. 
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DETALJPLAN 

Upphävande av tomtindelning för Lönnen 3 

Herrljunga kommun, Västra Götalands län 
 

Planbeskrivning 
 

Samrådshandling 2021-04-07 

HANDLINGAR  
Planbeskrivning med genomförandebeskrivning 

Bilaga: Tomtindelning 
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PLANENS UPPDRAG OCH SYFTE  
 

Bygg- och miljönämnden har 2021-02-04 BE-2021-21 gett positivt planbesked för upphävande av 

tomtindelning för Lönnen 3. 

Syftet med detaljplanen är att upphäva tomtindelning 19220510 för Lönnen 3 för att möjliggöra ny 

fastighetsbildning. 

Tomtindelningar är en tidigare använd administrativ bestämmelse från den upphävda byggnadslagen från 

1947. Fastighetsplaner är en liknande bestämmelse från den upphävda plan- och bygglagen från 1987. Dessa 

bestämmelser, tomtindelningar och fastighetsplaner, hade till syfte att fastlägga hur kvartersmark skulle 

indelas i tomter och var tidigare obligatoriska för att kunna bilda fastigheter inom stadsplanelagda kvarter.  

 

Från och med den 2:a maj 2011 gäller tomtindelningar och fastighetsplaner som 

fastighetsindelningsbestämmelser i detaljplan. Eftersom det inte är möjligt att fastighetsbilda i strid mot 

gällande tomtindelning/fastighetsplan kan de därför försvåra och förhindra för fastighetsbildningsprocesser 

och plan- och byggärenden. 

PLANPROCESSEN 
Planändringen har stöd i översiktsplanen, är inte av stor vikt eller har principiell betydelse, medför inte en 

betydande miljöpåverkan och är inte av betydande intresse för allmänheten. Planen bedöms därmed enligt 5 

kap 7 § PBL genomföras med begränsat/förenklat förfarande. Bygg- och miljönämnden kan besluta om 

antagande. 

 

 
 

FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MB  

Den aktuella detaljplanen bedöms vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- 

och vattenresurser enligt Miljöbalken. 

Inga riksintressen eller områden med särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten berörs av 

den planerade förändringen av fastigheten inom planområdet. 

 

PLANDATA 

Läge och areal 

Planförslaget omfattar fastigheten Lönnen 3 (2190kvm) som ligger centralt i Herrljunga tätort. 
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Markägoförhållanden 

Herrljunga Bostäder AB äger marken inom planområdet 

 

Gällande tomtindelning 

För Lönnen 3 gäller tomtindelning fastställd 1922-05-10, akt 15-HES-731 

 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan 

Upphävandet av tomtindelningarna bedöms förenligt med gällande översiktsplan. Inga andra 

detaljplanebestämmelser ändras eller upphävs. Detta planarbete är ett steg i riktningen mot att uppnå ambitionen 

om en långsiktig och hållbar samhällsplanering som beskrivs i översiktsplanen. 
 

Detaljplan 

Detaljplan för området är centrum, storgatan ET1 1981-04-22 och anger användningen till ”Bostäder”,  

Detaljplanen har ingen återstående genomförandetid. 

 

Behovsbedömning och miljökonsekvensbeskrivning 

Detaljplanen bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan att särskild 

miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken krävs. En behovsbedömning har inte tagits fram för det 

aktuella planområdet då planen genomförs med ett förenklat förfarande vilket innebär att planen inte kan 

antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Enligt plan- och bygglagen (PBL) 2:2 ska miljökvalitetsnormer enligt Miljöbalken (MB) 5:3 iakttas vid 

planering och planläggning. Planen bedöms inte leda till att miljökvalitetsnormerna överskrids.                                                                                                                     
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Miljökvalitetsnormer (MKN)  
Vid planering ska miljökvalitetsnormer (MKN) enligt miljöbalkens 5:e kapitel säkerställas. Ett genomförande av 

detaljplanen bedöms inte påverka MKN. 

 

 

PLANFÖRSLAG 
Planförslaget innebär inga förändringar avseende byggrätt eller utformning 

Planförslaget innebär att den gällande tomtindelningen upphävs för att möjliggöra en fastighetsreglering 

Upphävande av tomtindelningarna innebär ingen ändrad användning eller ändrade fastighetsbeteckningar, 

kvartersnamn eller fastighetsgränser. Upphävandet blir ett tillägg till  

gällande detaljplan och innebär ingen ändring av de i detaljplanen angivna bestämmelserna. Användningen 

av marken, fastigheterna och byggnaderna regleras även fortsättningsvis genom detaljplan. Upphävandet 

innebär att förändringar vid fastighetsbildning och att administrationen vid ny planläggning minskar.  

Eventuell ny fastighetsbildning ska prövas enligt villkoren i fastighetsbildningslagen. Bebyggelsen regleras 

även i fortsättningen av underliggande gällande detaljplan. 
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR 
Upphävande av tomtindelning innebär ingen ändring av vare sig fastighetsbeteckningar, kvartersnamn eller 

fastighetsgränser. Bebyggelsen regleras även fortsättningsvis genom detaljplan. Upphävandet innebär ingen 

ändring av gällande detaljplan i övrigt. Eventuell ny fastighetsbildning ska prövas enligt villkoren i 

fastighetsbildningslagen.  

Efter upphävandet, när beslut om ändring vunnit laga kraft, kan önskad fastighetsbildning ske. 

 

Tidplan-planprocessen 
Upphävande av tomtindelningar behandlas enligt plan- och bygglagens regler om förenklat planförfarande. 

Plan- och bygglagen PBL (2010:900)  

Processen består av ett begränsat samråd, samrådsredogörelse beslut om ändring samt laga kraft.  

Kommunen samråder med Lantmäteriet, Länsstyrelsen samt berörda sakägare inom planområdet.  

Kommunen bedömer att inga sakägare utom planområdet berörs samt att planändringen endast berör 

sakägare inom planområdet. 
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Preliminär tidplan  

Samråd kvartal 2 2021 

Antagande kvartal 2 2021 

 

Genomförandetid   

Upphävandet av tomtindelningen får igen genomförandetid kopplat till sig 

 

Huvudmannaskap, ansvarsfördelning. 

Planområdet innefattar ingen allmänplats mark 

 

Fastighetsrättsliga frågor  

Allmänt  

Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande fastighetsförteckningen.  

All mark inom planområdet ägs idag av Herrljunga bostäder AB. 

                                                                                                                                                                                                         

Fastighetsbildning  

Upphävandet av gällande tomtindelning möjliggör ny fastighetsbildning. 

Ansökan om fastighetsbildning, anläggningsförrättning m.m. söks hos Lantmäteriet, Göteborg. 

Avtal  

Herrljunga kommun träffar planavtal med Herrljunga Bostäder AB. 

 

Ekonomiska frågor 

Plankostnadsavtal har upprättats med berörda fastighetsägare. 

 

MEDVERKANDE  

Planen har upprättats av kommunarkitekt Emil Hjalmarsson  

Bygg- och miljöförvaltningen  

Herrljunga kommun. 
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Besöksadress  Telefon E-post 
HERRLJUNGA KOMMUN 0513-170 00 bygg@admin.herrljunga.se 
Torget 1 (Box 201) Fax Internet 
524 23 HERRLJUNGA 0513-171 33 www.herrljunga.se 

 

 

Till sakägare, myndigheter och intressenter 

Samråd 
 
Detaljplan, upphävande av tomtindelning för Lönnen 3, Herrljunga kommun 
 

Bygg- och miljönämnden har 2021-02-04 BE-2021-21 gett positivt planbesked för 
upphävande av tomtindelning för Lönnen 3. 

Syftet med detaljplanen är att upphäva tomtindelning 19220510 för Lönnen 3 för att 

möjliggöra ny fastighetsbildning. Planförslaget innebär inga förändringar avseende byggrätt 

eller utformning 

Tomtindelningar är en tidigare använd administrativ bestämmelse från den upphävda 
byggnadslagen från 1947. Fastighetsplaner är en liknande bestämmelse från den upphävda 
plan- och bygglagen från 1987. Dessa bestämmelser, tomtindelningar och fastighetsplaner, 
hade till syfte att fastlägga hur kvartersmark skulle indelas i tomter och var tidigare 
obligatoriska för att kunna bilda fastigheter inom stadsplanelagda kvarter.  
 
Du/ni inbjuds härmed att lämna synpunkter på bifogade förslag till detaljplan. 
 
Handlingar för detaljplanen finns tillgänglig på Plan- och byggenheten samt på Herrljunga 
kommuns hemsida www.herrljunga.se. Bo, bygga och 
miljö/samhällsplanering/detaljplaner/pågående detaljplaner 
 
Ytterligare information om detaljplanen lämnas av: 
Emil Hjalmarsson, kommunarkitekt 0513-171 80  
 
Om du har synpunkter på förslaget ska dessa lämnas skriftligt senast 23 april 2021 till:  
 
Herrljunga kommun 
Plan- och Byggenheten 
Box 201 
524 23 Herrljunga 
 
Mail: bygg@admin.herrljunga.se 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Emil Hjalmarsson 
Kommunarkitekt 
För Plan- och byggenheten 
emil.hjalmarsson@admin.herrljunga.se 
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-22
Sid 8

KS § 46 DNR KS 39/2021 343

GIS-strategi

Sammanfattning
För att GIS-verksamheten i kommunen ska kunna utvecklas och drivas på ett
hållbart sätt krävs en förvaltningsövergripande GIS-strategi. GIS-strategin har nu
genomgått revidering med uppdaterade mål samt budget- och kostnadshistorik.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-02-08
GIS-strategi

Förslag till beslut
Förvaltningen förslag till beslut:

• GIS-strategin antas som kommunens gemensamma plan och strategi för
GIS-verksamheten och ersätter den GIS-strategi som antogs 2018.

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

Kommunstyrelsens beslut
1. GIS-strategin antas som kommunens gemensamma plan och strategi för

GIS-verksamheten (bilaga 1, KS § 46/2021-03-22) och ersätter den GIS-
strategi som antogs 2018.

För kännedom till: Samtliga nämnder

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

/#F,

Meddelande 1
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SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-22
Sid 9

KS § 47 DNR KS 40/2021 343

Geodataplan

Sammanfattning
För att på ett effektivt sätt kunna utveckla GIS-användningen krävs att rätt
geodata finns tillgänglig i kommunens GIS-system. Med en geodataplan belyses
de behov av geodata som finns inom förvaltningarna och visar hur försörjningen
av geodata ska ske.

Beslutsunderlag
TjänsteskHvelse i ärendet daterad 2021 -02-08
Geodataplan

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:

• Geodataplanen antas som kommunens gemensamma plan för
geodataförsörjning.

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

Kommunstyrelsens beslut
1. Geodataplanen antas som kommunens gemensamma plan för

geodataförsörjning (bilaga 1, KS § 47/2021-03-22).

För kännedom till: Samtliga nämnder

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

/L(F
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SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021 -03-22
sid,

10

KF § 37
KS § 24

DNR KS 93/2020 601

Samverkansavtal för miljöförvaltningarna i Sjuhärad

Sammanfattning
Miljöförvaltningarna i Sjuhäradsområdet har tagit fram ett föreslag till kommunalt
samverkansavtal inom livsmedel, miljö- och hälsoskyddsområdet mellan
kommunerna i Sjuhärad. Syftet med avtalet är att kommuner som omfattas av
avtalet ska kunna kontakta någon av de andra kommunerna för att be om hjälp.
Avtalet ersätter det tidigare samverkansavtal med liknande innebörd som beslutades
av kommunfullmäktige den 2006-12-13. Det framtagna avtalet mellan kommuner
inom Sjuhärad är baserat på underlag från Sveriges kommuner och regioner (SKR).
Avtalet omfattar miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelsområdet. Målet
med avtalet är att kunna nyttja varandras personalresurser och därigenom öka
kapaciteten, minska sårbarheten och öka effektiviteten. Ärendet hanterades av
bygg- och miljönämnden under 2020, men på grund av juridiska felaktigheter måste
ärendet nu tas upp på nytt i alla kommuner. De kommuner som ingår är Bollebygd,
Borås, Herrljunga, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Bygg- och
miljönämnden hanterade ärendet på nytt 2021-02-03 och beslutade då att föreslå
kommunfullmäktige att godkänna avtalet på nytt.

Beslutsunderlag
Bygg- och miljönämnden § 4/2021-02-03
Bilaga 1, BMN § 4/2021-02-03

Förslag till beslut
Bygg- och miljönämndens förslag till beslut:

• Avtal för samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och
livsmedelsområdet mellan kommuner inom Sjuhärad godkänns. Avtalet
föreslås ersätta tidigare avtal som beslutades i kommunfullmäktige KF §
64/2020-11-05 (bilaga 1, BMN § 4/202 1-02-03).

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Avtal för samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och

livsmedelsområdet mellan kommuner inom Sjuhärad godkänns. Avtalet
föreslås ersätta tidigare avtal som beslutades i kommunfullmäktige KF §
64/2020-11-05 (bilaga 1, BMN § 4/2021-02-03).

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut
antas och finner att så sker.

Utdragsbestyrkande

./t(P
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021 -03-22
sid

11

Fortsättning KF § 37

KOMMUNFULLMÄKriGES BESLUT
1. Avtal för samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och

livsmedelsområdet mellan kommuner inom Sjuhärad godkänns. Avtalet
föreslås ersätta tidigare avtal som beslutades i kommunfullmäktige KF §
64/2020-11-05 (bilaga 1, BMN § 4/2021-02-03).

Expedieras till: Bygg- och miljönämnden
För kännedom till:

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

/4//4)

Meddelande 3



Delegationsbeslut - Byggenheten 

BE § 50 2021-03-17 
Slutbesked, Säm 3:11 (TOHO) 

B 174/20 

BE § 51 2021-03-18 
Startbesked, Sannum 2:12 (TOHO) 

B 27/21 

BE § 52 2021-03-22 B 42/21 
Tillbyggnad enbostadshus med inglasat uterum, Ängsklockan 1 (TOHO) 

BE § 53 2021-03-22 B 44/21 
Strandskyddsdispens, Mollaryd 5:20 (TOHO) 

BE § 54 2021-03-23 B 32/21 
Startbesked, Annelund 6:5 (TOHO) 

BE § 55 2021-03-25 B 43/21 
Nybyggnad enbostadshus, Grimmelycke  1:3 (TOHO) 

 
BE § 56 2021-03-26 
Startbesked, Mörlanda 2:25 (TOHO) 

B 25/21 

BE § 57 2021-03-26 
Förhandsbesked, Hultet 1:3 (TOHO) 

B 33/21 

BE § 58 2021-03-26 
Nybyggnad av mur, Ljung 1:182 (TOHO) 

B 46/21 

BE § 59 2021-03-29 B 41/21 
Nybyggnad av lagerhall/kontor samt 4 stugor, Ollestad 5:17 (TOHO) 

BE § 60 2021-03-31 B 38/21 
Tidsbegränsat bygglov, Ölltorp 1:20 (TOHO) 

BE § 61 2021-03-31 B 47/21 
Strandskyddsdispens, Mollaryd 6:7 (TOHO) 

BE § 62 2021-04-06 B 50/21 
Eldstad, Ängen 9 (TOHO) 
 
BE § 63 2021-04-12 B 45/21 



Tillbyggnad enbostadshus med skärmtak, Prästbo 4 (TOHO) 

BE § 64 2021-04-12 B 49/21 
Nybyggnad av miljöhus, Falken 3 (TOHO) 

BE § 65 2021-04-13 B 60/21 
Nybyggnad enbostadshus och garage, Renfanan 3 (TOHO) 

 

BE § 66 2021-04-13 
Slutbesked, Horsby 3:12 (TOHO) 

B 105/20 

BE § 67 2021-04-13 
Startbesked, Sämsholm 2:4 (TOHO) 

B 4/21 

BE § 68 2021-04-14 B 52/21 
Tillbyggnad enbostadshus, Säryd 1:17 (TOHO) 

 

BE § 69 2021-04-16 
Startbesked, Sämsholm 2:1 (TOHO) 

B 36/21 

BE § 70 2021-03-19 
Slutbesked, Alboga 1:2 (TOHO) 

B 11/20 

BE § 71 2021-03-19 
Slutbesked, Säm 2:1 (TOHO) 

B 79/20 

BE § 72 2021-04-19 B 53/21 
Nybyggnad enbostadshus, Tarsleds-Holmen  1:15 (TOHO) 

 

BE § 73 2021-04-19 
Startbesked, Amundehult 1:32 (TOHO) 

B 59/21 

BE § 74 2021-04-19 
Avsluta ärende, Bergagärde 1:5 (TOHO) 

B 57/21 

BE § 75 2021-04-20 
Ändrad användning, Loke 1 (TOHO) 

B 55/21 

BE § 76 2021-04-20 B 56/21 
Tillbyggnad fritidshus, Sämsholm 2:1 (TOHO) 



Delegationsbeslut - Miljöenheten 

ME § 105 2021-03-16 M 138/21 
Tillstånd - små avlopp, Skölvene 1:3 (BIRAN) 

ME § 106 2021-03-22 M 70/21 
Tilldelning av årlig miljötillsynsavgift, Eken 1 (ELL) 

ME § 107 2021-03-22 M 95/21 
Tillstånd- uppehåll i avfallshämtning, Sämsholm 1:5 (ND) 

ME § 108 2021-03-22 M 137/21 
Tillstånd- gemensam avfallsbehållare, Svalered 3:1 (ND) 

ME § 109 2021-03-22 M 182/21 
Tillstånd-kompostering matavfall, Källeryd 1:3 (ND) 

ME § 110 2021-03-23 M 148/21 
Föreläggande med försiktighetsmått, Hallanda 2:29 (CE) 

ME § 111 2021-03-23 M 463/20 
Renhållning: dispens från renhållningsföreskrifterna, Sträte 10:4 (ND) 

ME § 112 2021-03-23 M 210/21 
Livsmedel: registrering av livsmedelsverksamhet, Trollabo 1:22 (CE) 

ME § 113 2021-03-23 M 100/21 
Tillstånd – enskilt avlopp, Ön 1:5 (ELL) 
 
ME § 114 2021-03-23 M 210/21 
Tilldelning av årlig livsmedelskontrollavgift, Trollabo 1:22 (CE) 

ME § 115 2021-03-23 M 439/20 
Försiktighetsmått - efterbehandling förorenat område,  (CA) 

ME § 116 2021-03-24 M 23/21 
Tilldelning av årlig miljötillsynsavgift, Ölanda 24:2 (CE) 

ME § 117 2021-03-24 M 22/21 
Tilldelning av årlig miljötillsynsavgift, Remmene 5:3 (CE) 



ME § 118 2021-03-26 M 175/20 
Tillstånd - små avlopp, Örum 1:11 (BIRAN) 

ME § 119 2021-03-27 M 307/20 
Tillstånd - små avlopp, Rissgärde 4:1 (ELL) 

ME § 120 2021-03-30 M 402/20 
Beslut om försiktighetsmått för fotvårdsverksamhet, Kullen 2:3 (ND) 

ME § 121 2021-03-30 M 225/21 
Tilldelning av årlig miljötillsyns avgift, Kullen 2:3 (ND) 

ME § 122 2021-03-30 M 227/21 
Rättelse - felaktigt beslut om årlig tillsynsavgift, Ulvstorp 1:3 () 

ME § 123 2021-04-01 M 199/21 
Tillstånd- utsräckt slamtömningsintervall, Boatorp 1:8 (ND) 

ME § 124 2021-04-01 M 134/14 
Omprövningsbeslut - små avlopp, Horsby 4:15 (BIRAN) 

ME § 125 2021-04-01 M 191/21 
Tilldelning av årlig miljötillsynsavgift, Älvastorp 2:7 (BIRAN) 

ME § 126 2021-04-07 M 399/20 
Föreläggande vid återanvändning av avfall för anläggningsändamål, 
Torpåkra 1:7 (ND) 

ME § 127 2021-04-09 M 208/21 
Försiktighetsmått vid inrättande av bergvärme, Tarsleds-Holmen  1:15 (ND)  
 
ME § 128 2021-04-09 M 212/21 
Föreläggande om försiktighetsmått, Tarsleds-Holmen 1:12 (ND) 

ME § 129 2021-04-09 M 86/21 
Försiktighetsmått vid utsläpp av oljehaltigt vatten (bdt), Stenunga 1:2 
(BIRAN) 

ME § 130 2021-04-09 M 218/21 
Tillstånd- kompostering matavfall, Vesene 2:13 (ND) 



ME § 131 2021-04-11 
Tillstånd - små avlopp, Sträte 8:4 (ELL) 

M 300/20 

ME § 132 2021-04-11 
Tillstånd - små avlopp, Gate 2:1 (ELL) 

M 299/20 

ME § 133 2021-04-15 M 239/21 
Föreläggande om försiktighetsmått- jordvärme, Svalered  2:3 (ND) 

ME § 134 2021-04-16 M 197/21 
Tillstånd- uppehåll avfallshämtning, Hyllered 1:6 (ND) 



Till nämnd 2021-05-05 

 

Delegationsbeslut – Räddningstjänsten 

 
LBE Tillstånd Altorpsskolan                                  2021–0026 

LBE Tillstånd golfrestaurangen                          2021–0032 

Egensotning Tillstånd Vesene 5:8                     2021-0036 
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