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BMN § 16
Förvaltningen informerar
Joakim Strömdahl, samhällsbyggnadschef, informerar nämnden om följande:
• Den nya organisationen för samhällsbyggnadsförvaltningen är på plats.
Kommunarkitekten är enhetschef över plan- och byggenheten från och
med 1 maj. Förvaltningen har också en utökad administratörtjänst med 50
% från 1 maj och året ut.
Emil Hjalmarsson, plan- och byggchef, informerar nämnden om följande:
• Det har kommit in bygglovsansökan från Pipelife som avviker från gällande detaljplaner. Sökanden avser att göra detaljplansändringar till ändamålet. Tillfälligt bygglov kommer att ges till sökanden då företaget är i
behov av att komma igång med byggnationen tidigare. Eftersom ansökan
avviker från detaljplaner kommer ordförande att fatta ordförandebeslut för
beviljande av tillfälligt bygglov.
Johan Fors, räddningschef och Lars Arnoldsson, stf räddningschef, informerar
nämnden om följande:
• Expansion av räddningsledningssystem, före detta räddningstjänsterna i
Göteborgsregionen (GR), till en ny växande räddningsregionen. Herrljunga kommun kommer att vara en del av det nya ledningssystemet. Anslutning till räddningsregionen sker den 5 oktober 2021. Herrljunga kommun kommer att behöva teckna 2 avtal inför inträdet.
• Det pågår olika utbildningar för många målgrupper inför det nya ledningssystemet.
• Förväntade effekter och riskbilder gås igenom.
• Expansion av ledningssystemet kommer att heta Västra räddningsregionen
(VRR). För Herrljunga kommun kommer det kosta ca 180 tkr om året i
centralavgift, vilket är fördelaktigt för kommunen.
Informationen läggs till handlingarna.
______
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B 54/2021 435

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 uppdra åt bygg- och miljönämnden att 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.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så
sker.
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BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN

Fortsättning BMN § 17
Bygg- och miljönämndens förslag till kommunfullmäktige
1. Avtal om larmning och övergripande ledning samt Avtal avseende samverkan
vid räddningstjänst mellan Räddningstjänsten Herrljunga kommun och räddningstjänsterna i Göteborgsregionen godkänns.
2. Bygg- och miljönämnden uppdras att underteckna avtalen.
3. Bygg- och miljönämnden uppdras att säkerställa att fördelningen av beslutanderätter inom det gemensamma ledningssystemet för Göteborgsregionen fastställs genom räddningschefens vidaredelegation i särskilt upprättat styrdokument.
______
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2021-05-05

B 30/2021 FASTR

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.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så
sker.
Bygg- och miljönämndens beslut
1. Ändring av detaljplan för kvarteren Lönnen 3 antas enligt plan- och bygglagen 5:27.
_____
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BMN § 19
Meddelanden
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet
NR

Meddelandeförteckning

1

GIS-strategi
Beslut KS § 46/2021-03-22

Postlista B 4/2021

2

Geogataplan
Beslut KS § 47/2021-03-22

Postlista B 5/2021

3

Samverksansavtal för miljöförvaltningarna i Sjuhärad
Beslut KF § 37/2021-03-22

M 72/2020

Bygg- och miljönämndens beslut
1. Meddelandena läggs till handlingarna.
______
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BMN § 20
Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden
2021-03-17 – 2021-04-21
Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet:
Nr

Delegeringsbeslut

DNR

2

Plan- och byggenheten
Anmälan av delegationsbeslut
under perioden 2021-03-17 – 2021-04-21

Lista på delegationsbeslut förvaras
hos samhällsbyggnadsförvaltningen,
kommunhuset, Herrljunga.

3

Räddningstjänsten
Anmälan av delegationsbeslut
under perioden 2021-03-17 – 2021-04-21

Lista på delegationsbeslut förvaras
hos samhällsbyggnadsförvaltningen,
Räddningstjänsten, Herrljunga.

1

Miljöenheten
Anmälan av delegationsbeslut
under perioden 2021-03-17 – 2021-04-21

Lista på delegationsbeslut förvaras
hos samhällsbyggnadsförvaltningen,
kommunhuset, Herrljunga.

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