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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.
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Verksamhetsberättelse 2020-12-31 bygg- och miljönämnden.
Sammanfattning
Bygg- och miljönämndens utfall för 2020 uppgick till 15 098 tkr. Den totala budgeten för
året uppgick till 14 266 tkr. En negativ avvikelse om 832 tkr motsvarande 6 %.
Nämndenheten redovisar ett underskott om 32 tkr. Underskottet beror bland annat på högre
personal- och arvodeskostnader än budgeterat inom enheten.
Miljöenheten redovisar ett underskott om 223tkr. Underskottet beror till största delen på att
man betalat tillbaka halva årskostnaden för miljö- och livsmedelskontroller, som man inte
kunnat genomföra på grund av Coronapandemin.
Byggenheten redovisar överskott om 703 tkr. Överskottet beror på högre intäkter från
bygglovsavgifter samt lägre personalkostnader än budgeterat inom enheten.
Räddningstjänsten redovisar ett underskott om 1 280 tkr. Underskottet beror bland annat på
minskade intäkter för externa utbildningar och tillsynsavgifter också på grund av
Coronapandemin.
Bygg- och miljönämnden redovisar totalt ett investeringsutfall om 697 tkr, där största
inköpet under året har varit införskaffandet av 44st nya larmställ.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2021-02-08.
Verksamhetsberättelse 2020-12-31 bygg- och miljönämnden.
Förslag till beslut
Verksamhetsberättelse 2020-12-31 bygg- och miljönämnden godkänns.
Håcan Lundqvist
Controller
Expedieras till:
För kännedom
till:

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

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

Besöksadress Torget 1, Herrljunga
org.nummer 212000-1520  www.herrljunga.se
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Ärende 2
Inledning/Sammanfattning

Årsbokslut för Bygg- och Miljönämnden är upprättat. Budget, inriktningsmål och prioriterade
mål har följts upp per den 2020-12-31.
Bygg- och miljöförvaltningen redovisar för perioden totalt ett underskott om 832 tkr för
verksamhetsåret 2020. Underskottet beror bland annat på lägre avgiftsintäkter för kontroller och
tillsyn och uteblivna intäkter för externa utbildningar på grund av Coronapandemin men också
diverse ökade kostnader så som för fordon och tjänster. Räddningstjänsten har under året också
haft kostnader för en obudgeterad hyreshöjning från tekniska nämnden.
2020 var ur många perspektiv ett speciellt år för alla i och med Covid 19 och den omställning
och prövning det inneburit för Herrljunga kommun och inom Bygg o Miljöförvaltningen. Under
året har tf. räddningschef kommit på plats från den 1 juni och ny förvaltningschef den 1
september 2020.
Inriktningsmål och prioriterade mål redovisas i färgerna rött, gult och grönt beroende på hur väl
målen uppnås. Utfallen för helåret visar att fördelningen mellan mål som uppnås helt överväger,
i jämförelse med mål som delvis eller inte alls uppnås.
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Ärende 2
Ansvar och uppdrag

Bygg- och miljönämndens uppdrag omfattar myndighetsutövning enligt miljöbalken,
livsmedelslagen, plan- och bygglagen samt räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor.
Förvaltningens uppgift är att på nämndens uppdrag vara kommunens tillsynsmyndighet enligt
miljöbalken och livsmedelslagen, handlägga ansökningar om tillstånd/bygglov, bedriva fysisk
detaljplanering och räddningstjänst. Nämnden svarar även för kart- och mätverksamhet,
adressregister, energirådgivning och för GIS.

Organisationsskiss
Bygg- och miljönämnd

Bygg- och miljöförvaltning
Nämndsekreterare 20%

Förvaltningschef
Förvaltningsadministratör 100 %

Räddningschef
Chef o beredskap

Plan- och byggenheten
Kommunarkitekt 100%
Kart- o byggdmin/
Bygglovshandläggare 100%
GIS-samordnare 50%
Energisamordnare 20%

Miljöenheten
Miljöchef 50%
Miljöinspektörer 350%

Räddningstjänsten
Stf räddningschef
Brandmästare 200%
Brandman dagtid 80%
8 deltidsanställda styrkeledare
24 deltidsbrandmän
+
Deltidsbrandmän i pool
Säkerhetssam./krisberedskap 80%
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Miljöenheten
Nämnden har i uppdrag att övervaka efterlevnaden av framför allt miljöbalken och
livsmedelslagen och dess föreskrifter. Detta ansvar omfattar delområdena miljöskydd (inklusive
förorenade områden, lantbruk och renhållning), hälsoskydd, livsmedel, små avlopp och
klagomål/tips. Förutom tillsynsansvaret har nämnden också informationsansvar inom sitt
arbetsområde gentemot företag och allmänhet.
Miljöskydd
Tillsyn av efterlevnad av miljöbalken och dess föreskrifter sker inom t ex lantbruk,
industriföretag, bensinstationer, avloppsreningsverk, kylanläggningar, små avlopp m fl. Inom
miljöskyddsområdet ligger också tillsynsansvar för förorenade områden med pågående
verksamhet och tillsyn vid sanering i samband med miljöolyckor. Nämnden handlägger också
anmälningar och ansökningar av de verksamheter som har anmälnings- eller tillståndsplikt och
handlägger eventuella klagomål riktade mot företag och privatpersoner inom detta område.
Inom renhållning ansvarar nämnden för att handlägga ärenden om dispenser från kommunens
renhållningsföreskrifter.
Hälsoskydd
Tillsyn av efterlevnad av miljöbalken och dess förordning sker inom t ex skolor, förskolor,
daghem, simhallar, verksamheter med risk för blodsmitta, solarier, hyresbostäder m fl. Nämnden
handlägger också ansökningar av de verksamheter som har anmälningsplikt.
Livsmedel
Kontroll av efterlevnad av livsmedelslagen sker inom restauranger, skolkök, dagligvaruhandeln
m fl. Nämnden handlägger också registreringar av livsmedelsverksamheter.
Små avlopp
Nämnden utför tillsyn av små avloppsanläggningar, som förser hus som inte är anslutna till de
kommunala stora reningsanläggningarna. I kommunen finns ungefär 2 600 st enskilda
avloppsanläggningar och nämnden utför tillsyn av dessa ungefär vart tionde år.
Klagomål/tips
Nämnden tar emot och följer upp klagomål och tips som kommer in. Klagomålen/tipsen kan
handla om något av ovanstående område eller om någon annat som rör miljöbalken. Om det
genom handläggningen av ärendet framkommer att det föreligger risk för olägenhet för
människors hälsa eller miljön och nämnden bedömer att det är skäligt, fattar nämnden beslut om
att verksamhetsutövaren ska göra åtgärder för att undanröja olägenheten.
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Plan- och byggenheten
Nämndens uppdrag är bland annat att sörja för kommunens detaljplanering. Bygg- och
miljönämnden är även beslutande myndighet i frågor, som regleras i plan- och
bygglagstiftningen.
Planverksamhet
Bygg- och miljöförvaltningen verkställer framtagandet av detaljplaner även övergripande t.ex.
översiktsplaner. Handläggning av detaljplaner är reglerad i lag. Omfattningen är beroende av
byggandet och beslut av kommunstyrelsen. En del detaljplaner betalas av externa brukare. När
det gäller detaljplaner för exploateringsprojekt svarar kommunstyrelsen direkt för externa
kostnader. Plankommitté och samhällsutvecklingsgrupp för kommunövergripande frågor ingår i
planeringsarbetet.
Bygglov och Bygganmälan
Denna verksamhet är reglerad i lag. Omfattningen styrs av byggandet och kan variera mellan
olika år.
Tillsyn
Förutom byggande omfattar nämndens tillsynsansvar obligatorisk ventilationskontroll,
skyddsrum och hissar samt tillämpningen av bestämmelserna om strandskydd.
MBK-verksamhet
Inom nämndens ansvar ligger ajourföring av primärkartan samt av byggnads- och adressregister
enligt avtal med Lantmäterimyndigheten. Dessa register är en del av en för hela riket gemensam
databas. Lantmäteriet delger kommunen alla fastighetsregleringar för att kunna ajourföra
tillhörande byggnader på rätt fastighet.
Rådgivning och Service
Plan- och bygghandläggare tillhandahåller rådgivning i frågor som gäller detaljplaner,
lokalisering, utformning, färgsättning, arkitektur, planlösning, byggnadsteknik och
byggnadsjuridik samt energirådgivning.
Rådgivningen är en viktig verksamhet med syfte att förebygga dåliga lösningar, fel, konflikter
och tvister, som i förlängningen ger onödiga kostnader för både kommunen och den enskilde.
GIS
Ansvaret för underhåll och utveckling av system som ger tillgänglighet till databaser och
information med geografisk anknytning ligger på nämnden.
Energirådgivning
Uppehålls med projektpengar från Energimyndigheten period 2018–2020.
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Räddningstjänsten Herrljunga Kommun
Nämnden ansvarar för räddningsinsatser vid olyckshändelse och verkar för att hindra
överhängande fara för olyckshändelse samt för att hindra och begränsa skador på människor,
egendom eller miljö enligt lagen LSO. Man ansvarar även för frågor om tillstånd till hantering
av brandfarliga varor som hanteras i kommunen. Ansvaret ligger under kommunchefen och
kommunstyrelsen.
Den kommunala räddningstjänsten regleras av Lagen om skydd mot olyckor, Lagen om
extraordinära händelser, Lagen om brandfarlig vara, samt av kommunfullmäktige fastställda
handlingsplaner, förebyggande dels operativt. Lagstiftningen styr hur samhällets räddningstjänst
ska organiseras och bedrivas.
Förutom den övergripande verksamheten, som främst syftar till administrativa arbetsuppgifter i
egenskap av en politisk styrd kommunal verksamhet, kan Räddningstjänstens uppdrag delas i tre
kategorier.
Förebyggande
En stor del av det förebyggande arbetet är myndighetsbaserat i form av tillståndsgivning och
tillsynsarbete enligt Lag om skydd mot olyckor samt lagen om brandfarliga och explosiva varor.
En annan del är länken mellan kommunens sotningsentreprenör, där Räddningstjänsten ger
medgivande till egen sotning samt övrig samverkan med andra kommunala förvaltningar och
myndigheter, främst i brandskyddsrelaterade frågor. Det viktigaste i det förebyggande arbetet är
att stötta den enskilde i att leva upp till dennes skyldigheter enligt lagen. Det sker främst genom
rådgivning, riktade kampanjer och utbildning.
Operativt
Räddningstjänsten Herrljunga Kommun upprätthåller en beredskap i kommunen, dygnet runt
årets alla dagar. Räddningstjänsten åker på uppdrag enligt Lagen om skydd mot olyckor och
IVPA (i väntan på ambulans) totalt ca 175 uppdrag 2020. Räddningstjänsten har även en teknisk
beredskap för fastighetsavdelningen på tekniska förvaltningen. Beredskapen innebär ett ansvar
för brandlarmanläggningarna. I uppdraget har Räddningstjänsten även en chefsberedskap för
socialförvaltningen där det kan handla om att ta beslut som till exempel beordra in personal.
Antalet insatser varierar från år till år men målet är att de ska minska.
Efterföljande åtgärder
Räddningstjänsten ska dokumentera alla insatser som man är ute på och i skälig omfattning ta
reda på orsakerna till olyckan, olycksförloppet samt hur insatsen har genomförts.
Övrig verksamhet
Avtal finns även gällande prov av brandlarmanläggningar. Räddningstjänsten tillhandahåller
brandskyddsutbildning för kommunanställda och näringslivet i kommunen.
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Verksamhetsbeskrivning tom 2020-12-31
Nämnd

Nämnden har haft regelbundna sammanträden under året som följer kommunens årsplanering av
nämndmöten. Under året har arbete med framtagande av nya Visions Mål för budget 2021–2023
utförts. Från och med i år så har förvaltningen en gemensam förvaltningsadministratör som
servar alla tre enheterna. Arbetet med GDPR (EU:s Dataskyddsförordning) sker löpande där vi
gemensamt arbetar i informationssäkerhetsprojektet tillsammans med hela kommunen. I och
med ny förvaltningschef för Samhällsbyggnadsförvaltningen har kommit på plats har ett ökat
samarbete med Tekniska förvaltningen påbörjats genom bland annat gemensam kick-off under
hösten med syfte att komma varandra närmare inför framtida sammanslagning med start from 1
januari 2021.

Miljöenheten

Vid utgången av december månad hade miljöenheten genomfört 84 % av alla ärenden som var
planerade för året. All obligatorisk tillsyn (dvs. C-verksamheter inom miljöskydd,
anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter och alla livsmedelsverksamheter) har genomförts
som planerat.
Planeringen för livsmedelstillsynen fick omvärderas under året, på grund av pandemin.
Tillsynstiden halverades och hälften av avgifterna betalades tillbaka. Förvaltningen har utfört en
stor del av tillsynen via telefonsamtal med verksamhetsutövare. Tillsynen har bestått av
rådgivning per telefon med fokus på rengöring och personalhygien. Nyregistreringar, klagomål
och kontroll av verksamheter som tidigare haft många avvikelser har ändå gjorts genom fysiska
besök.
Antal avloppstillstånd har varit något färre än planerat eftersom något färre ansökningar har
kommit in. Samma situation gäller för anmälan om värmepump. Antal renhållningsärenden har
däremot varit betydligt fler än planerat, vilket sannolikt beror på att renhållningsavdelningen har
jobbat med att aktivera abonnemang på bebodda fastigheter som tidigare saknat abonnemang.
Klagomålsärenden har ökat jämfört med planerat, vilket verkar vara en genomgående trend. Det
har under 2020 kommit in flera ärenden som gäller invasiva arter, vilket är en ärendetyp som vi
inte har jobbat med tidigare. Miljöenheten är inte formell tillsynsmyndighet för dessa, men gör
ändå en informationsinsats när sådana ärenden uppkommer. I vissa fall lämnas ärenden över till
Länsstyrelsen.
Distanstillsyn enligt den tillfälliga lagen om trängsel vid serveringsställen har genomförts i
samband med livsmedelstillsynen. Fysiska platsbesök enligt trängsellagstiftningen har gjorts i
några fall.
Miljöenheten har under det sista halvåret 2020 tagit fram en ny taxa för miljötillsynen och
samtidigt utarbetat en modell för ett nytt arbetssätt, där alla tjänstepersoner jobbar med alla typer
av ärenden, istället för att jobba med individspecifika ansvarsområden. Enheten har sedan april
2020 varit fullt bemannade.
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Plan- och byggenheten

En detaljplan har varit ute på samråd under våren och fyra stycken har antagits under 2020
vilket gör att vi uppnår måluppfyllelsen att öka byggnationen i centrala Herrljunga genom
möjligheter att söka bygglov. Arbetet med olika projekt och framtidsplanering sker parallellt
med detaljplanearbetet. Alla kommunens detaljplaner är digitaliserade. Bygglovsärendena
fortsätter att öka och även bygglov avseende enbostadshus. Handläggningstiden är snitt från två
veckor upp till en månad. Den reglerade handläggningstiden som gäller är 10 veckor.
Uppdateringar sker regelbundet av primärkartan, avtal finns gällande DRK (Digitalregister
karta) med Alingsås kommun. GIS funktionen utvecklas stadigt, kommunlicensen är på plats
och kommer att ge oss fördelar för utveckling för aktuell kartinformation till kommuninvånarna
när det gäller lediga tomter, gällande detaljplaner och bygglovsansökningar. Vi delar tjänsten
med Vårgårda kommun. Utsikten för måluppfyllelse under året ser bra ut.

Energirådgivare

Arbetet fortgår som tidigare d.v.s. att Herrljunga kommun söker bidraget från
Energimyndigheten och har underliggande avtal med sex andra kommuner i Västra Götaland.
Det innebär att vi kan ha kvar energirådgivning på 20% i kommunen utan försämrad
tillgänglighet och har kunnat hålla en fortsatt god service till företag och enskilda hushåll.

Räddningstjänsten

Våren 2020 har präglats av två saker inom räddningstjänstens verksamhet. Dels den turbulens
som uppstod efter räddningschefen redovisat sin rapport om framtiden, som lett till en rad olika
insatser för att förbättra arbetsmiljön. Dels det hela Sverige har drabbats av pandemi.
Konsekvenserna av pandemin är att den förebyggande verksamheten gjort mindre tillsyner och
ett begränsat antal brandskyddsutbildningar. I maj tog också Räddningschefen beslut om att
sluta och ny Tf. räddningschef började juni. Under 2020 har det gjorts ca 40 tillsyner och 175
räddningstjänstuppdrag.

Framtid
Nämnden

Nämndens mål och uppföljningsindikatorer beslutades tillsammans med budget för 2021–2023,
på bygg- och miljönämnden under hösten 2020. Med utgång ifrån Vision och nämndsmål löper
arbete på med framtagning och implementering av aktiviteter som skall bidra till måluppfyllelse,
kommer att bedrivas under 2021. Arbetet med sammanslagning till en gemensam
samhälsbyggnadsförvaltning from 2021-01-01 är påbörjat och fortsatt implementering kommer
löpa vidare under året.

Miljöenheten

Enheten kommer att inleda året med att fatta beslut baserade på den nya taxan. Ungefär 40
beslut kommer behöva fattas under årets första månader. Därefter kommer enheten börja jobba
enligt det nya arbetssättet, där alla tjänstepersoner jobbar med alla ärendetyper. I första skedet
ska personalen utföra 60 livsmedelskontroller under februari månad.
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Under 2021 förväntas intäkterna på enheten bli lägre eftersom antalet ärenden som avser
nyanläggning av enskilda avlopp förväntas minska avsevärt. Det finns indikationer från statligt
håll om att livsmedelskontrollen behöver organiseras så att minst tre personer jobbar heltid med
livsmedelstillsyn vid varje myndighet innan 2022. Olika samarbetslösningar håller på att ses
över. Miljöenheten har inför 2021 en besparingspost på 190 tkr och förhoppningen är att kunna
hantera detta genom färre arbetade timmar.

Plan- och byggenheten

Arbetet med detaljplaner för fler bostäder, industriområden och aktiv planering för tillväxt i
kommunen prioriteras. Detta kan innebära ett ökat byggande om marknaden är gynnsam
framöver. Intäkterna kommer då att öka och även handläggningen av ärenden som i sin tur gör
att vi får se på lösningar vad gäller administrationen på enheten. ett kommande projekt
tillsammans med kommunarkivarien.
Det geografiska informationssystemet GEOSECMA for ArcGIS utvecklas ständigt i samarbete
mellan Vårgårda och Herrljunga kommun. Kommunlicensen gör att nya användningsområden
görs tillgängliga och framöver kommer vi att jobba med att dra nytta av dessa.
Energi- och klimatrådgivningen kommer att fortsätta med samma omfattning. Bidraget från
Energimyndigheten sträcker sig fram till 2020-12-31. Inriktningen är solel och hållbart resande
under 2018–2019, men rådgivning och service finns kvar för alla energifrågor.

Räddningstjänsten

Hösten 2020 så påbörjas ett arbete med att ansluta sig till GR, en gränslös räddningstjänst med
inriktning mot ledningscentralen i Göteborg. Beräknat inträde under 2021. Eventuella effekter
av detta beslut är ännu inte klargjorda. Utöver detta så kvarstår utmaningarna med att rekrytera
personal till deltid.
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Ärende 2
Mål
Inriktningsmål och prioriterade mål

1. Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva!
Prioriterat mål

Utfall
2020

Kommentar

1:1 Serviceföretag ska vara säkra ur
hälsoskyddssynpunkt

Prioriteras löpande vid tillsyn. Det finns
goda chanser att klara den planerade
tillsynen för 2020.

1:2 Herrljunga kommun ska ha en
fungerande räddningstjänst

Räddningstjänsten har pga. pandemin inte
kunnat utföra sitt förebyggande uppdrag
fullt ut.

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!
Prioriterat mål
2:1 1 Antal bostäder inom 1 km från
Herrljunga tågstation ska öka

Utfall
2020

Kommentar
I nya Horsbyområdet byggs flera
enbostadshus Detaljplan Aspen 8o9
avseende nytt hyreshus, där pågår
byggnation av 18 nya lägenheter. På stora
Skolgatan har 4 nya lägenheter
färdigställts.
Förutsättningar för att bygga enbostadshus
och flerbostadshus finns i kommunen
genom planlagd mark. Kommunen kan
dock inte påverka hur många som väljer
att bygga nytt eller flytta till Herrljunga
men kan skapa förutsättningar genom
planlagd mark och avstyckade tomter.

2:2 Gödande ämnen i mark och vatten ska
inte ha någon negativ inverkan på
människors hälsa eller den biologiska
mångfalden

Antalet enskilda avlopp som åtgärdas är
fortsatt högt. Målet på 150 avlopp för
2020 uppnås inte fullt ut, men 110 nya
avlopp har ändå handlagts.
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3. Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande Vi-känsla!
Prioriterat mål

Utfall
2020

Kommentar

3:1 Antalet bostäder i kommunen ska öka

Antalet har ökat under 2020, men
ökningen är inte riktigt lika stor som
målet. Totalt 23 stycken

3:2 Antalet attraktiva bostadsområden i
kommunen ska öka

Antagande har skett för detaljplaner i
Herrljunga tätort. Detaljplan för förskola
ute på samråd. Fyra stycken detaljplaner
har antagits varav en är på industrimark.
Totalt nya möjliga bostäder som planlagts
ca 120 stycken.

4. Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv!
Prioriterat mål

Utfall
2020

Kommentar

4:1 Underlätta för företag att följa
miljöbalken

Det finns möjlighet att klara den
planerade tillsynen av verksamheter som
betalar årlig avgift, men inte övriga.

4:2 Underlätta för företag att använda
förnybar energi och att använda energi
effektivare

Energirådgivning sker genom samordning
med 6 andra kommuner och har utförts
med god service.

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!
Prioriterat mål

Utfall
2020

Kommentar

5:1 Det årliga resultatet ska under en
rullande treårsperiod uppgå till 2 % av
kommunens intäkter, skatter och generella
bidrag.

Bygg-och miljönämnden redovisar ett
underskott för 2020.

5:2 Investeringarna ska över en rullande
femårsperiod finansieras med
avskrivningsmedel samt årens resultat.

Följs endast upp kommunövergripande

5:3 För att undvika urholkning av det egna
kapitalet ska soliditeten inte understiga
70%.

Följs endast upp kommunövergripande.

Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare.
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Ärende 2
6. Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
personalpolitiska programmet.
Prioriterat mål

Utfall
2020

Kommentar

6:1 Sjukfrånvaro ska minska.

Sjukfrånvaron har minskat från 1,7 %
2019 till 1,5 % för 2020

6:3 Antalet medarbetare med önskad
sysselsättningsgrad ska öka.

Det finns inga mål fastställda.
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Ärende 2
Ekonomi
Drift
RESULTATRÄKNING
(tkr)
1 Intäkter
Summa intäkter
3 Personalkostnader
4 Lokalkostnader, energi, VA
5 Övriga kostnader
6 Kapitalkostnad
Summa kostnader
Summa Nettokostnader
Kommunbidrag
Resultat

Bokslut
2018
-5 987
-5 987
13 397
705
4 556
1 110
19 768
13 782
-14 355
-573

Bokslut
2019
–6 135
–6 135
13 405
873
4 883
1 025
20 186
14 051
-14 361
–310

Budget
2020
–5 984
–5 984
14 817
970
3 400
1 063
20 250
14 266
-14 266
0

Utfall Avvikelse
2020
2020
–5 425
559
–5 425
559
14 568
–249
1 054
84
3 839
439
1 063
0
20 523
273
15 098
832
-14 266
0
832
832

Bokslut
2018
187
1 320
1 489
10 785
13 782

Bokslut
2019
248
1 359
1 682
10 762
14 051

Budget
2020
704
1 095
1 564
10 903
14 266

Utfall Avvikelse
2020
2020
736
32
1 318
223
861
-703
12 183
1 280
15 098
832

-5 987
19 768
13 782

–6 135
20 186
14 051

–5 984
20 250
14 266

Organisatorisk fördelning
RESULTAT NETTO
(tkr)
Nämnd
Miljö
Bygg
Räddningstjänst
Summa verksamhet
Intäkter
Kostnader
Nettokostnad

–5 425
20 523
15 098

559
273
832

Kommentar till utfall drift
Nämndenheten
Nämndenheten redovisar för perioden ett underskott om 32 tkr för helåret. Underskottet beror på högre
personal- och arvodeskostnader samt IT-kostnader än budgeterat inom enheten.
Miljöenheten
Miljöenheten redovisar för perioden ett underskott om 223 tkr för helåret. Underskottet beror på att man
betalat tillbaka halva årskostnaden för miljö- och livsmedelskontroller som man inte kunnat genomföra
på grund av Coronapandemin. Avgiftsintäkterna från tillstånd för avloppsanläggningar har också varit
något lägre än budgeterat.
Byggenheten
Byggenheten redovisar för perioden ett överskott om 703 tkr för helåret. Överskottet beror på högre
intäkter från bygglovsavgifter samt lägre personalkostnader än budgeterat inom enheten.
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Räddningstjänsten
Räddningstjänsten redovisar för perioden ett underskott om 1 280 tkr för helåret. Underskottet beror
bland annat på minskade intäkter för externa utbildningar och tillsynsavgifter på grund av
Coronapandemin. Underskottet beror också på diverse ökade kostnader så som för fordon och tjänster.
Räddningstjänstens resultat belastas sedan tidigare av en obudgeterad hyreshöjning från tekniska
nämnden.

Personal
Redovisning av sjukfrånvaro i förhållande till ordinarie
arbetstid i procent

Total sjukfrånvaro
Total sjukfrånvarotid
för kvinnor
för män
Långtidssjukfrånvaro (>60 dagar)
Total sjukfrånvarotid
för kvinnor
för män
Andel heltid %
för kvinnor
för män

Aktuella Rehabärenden nove 2020

Antal pågående rehabärenden över 2 mån
Antal avslutade rehabärenden över 2 mån
Antal anställda med 5 eller fler
sjukfrånvarotillfällen

Orsak till sjukskrivning bland
pågående ärenden nov 2020

Muskel/ skelett
Hjärta, kärl, tumörer
Psykiskt
Övriga
Totalt

Nov
2019

Nov
2020

2,1
0,8
0,0

3,1
0,6
44,3

0,0
0,0
84,6
100,0
75,0

61,4
0,0
86,7
100,0
77,8

1,3

1,5

Kvinnor

Män

Totalt

0

0

0

Kvinnor

Män

Totalt

0
0
1
0
1

0
0
0
0
0

0
0
1
0
1

1
0

0
0

1
0
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Investeringar
Kommentar till utfall investeringar

Bygg och miljönämnden redovisar ett investeringsutfall om 697 tkr och det är 53 tkr mindre än vad som
var budgeterat för 2020. 44st nya larmställ är inköpta som planerat under året.

Investeringsprojekt
INVESTERINGAR

Ursprungs
budget

Tillägg/
ombudg

Summa
Budget

Utfall

Avvikelse

Belopp netto (tkr)

2020

2020

2020

2020

2020

Räddningsmateriel

250

0

250

191

-59

Larmställ

500

0

500

506

6

S:a investeringar egna

750

0

750

697

-53
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Ärende 2
Bilaga målindikatorer

1. Herrljunga kommun är en kommun där det är gott att leva!
Prioriterat mål

Målindikator

Boksl Boksl
2018 2019

Mål
2020

Utfall
2020

1:1 Företag ska vara säkra ur
hälsoskyddssynpunkt

Antal livsmedelsinspektioner

49

58

65

53

1:2 Företag ska vara säkra ur
hälsoskyddssynpunkt

Antal inspektioner på hygienlokaler

32

22

30

27

1:2 Herrljunga ska ha en
fungerande räddningstjänst

Insatstid till den mest avlägsna
bostaden

30

30

30

30

1:2 Herrljunga ska ha en
fungerande räddningstjänst

Antal som genomgått
brandskyddsutbildning

566

820

800

15

Mål
2020

Utfall
2020

2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!
Prioriterat mål

Målindikator

2:1 Antal bostäder inom 1 km
från Herrljunga tågstation ska
öka

Antalet nya bostäder inom 1 km
från Herrljunga tågstation

2:2Gödande ämnen i mark och
vatten ska inte ha någon negativ
inverkan på människors hälsa
eller den biologiska mångfalden

Antalet nya ansökningar för
enskilda avlopp

Boksl Boksl
2018 2019
9

16

15

12

108

126

150

110

Mål
2020

Utfall
2020

3. Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnande Vi-känsla!
Prioriterat mål

Målindikator

Boksl Boksl
2018 2019

3:1 Antalet bostäder i kommunen Antalet nybyggda bostäder
ska öka

11

20

25

23

3:1 Antalet bostäder i kommunen Antalet tillbyggda bostäder
ska öka
inkl uterum

19

29

18

10

16

Ärende 2
3:1 Antalet bostäder i kommunen Antalet invånare i kommunen
ska öka

9483

9541

9604

*

Boksl Boksl
2018 2019

Mål
2020

Utfall
2020

40

45

* Finns ingen aktuell siffra för 2020-12-31.
4. Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv!
Prioriterat mål

Målindikator

4:11Underlätta för företag att
följa miljöbalken

Antalet miljötillsyner hos
industrier

38

29

4:2Underlätta för företag att
använda förnybar energi och att
använda energi effektivare

Antal besök till företag och org.

6

4

4

10

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!
Prioriterat mål

Målindikator

5:1 Det årliga resultatet ska
under en rullande treårsperiod
uppgå till 2% av kommunens
intäkter, skatter och generella
bidrag.

Avvikelse från driftbudget.

Boksl Boksl
2018 2019

Mål
2020

Utfall
2020

5:2 Investeringarna ska över en
Avvikelse från
rullande femårsperiod finansieras investeringsbudget.
med avskrivningsmedel samt
årens resultat.
5:3 För att undvika urholkning av Följs endast upp
det egna kapitalet ska soliditeten kommunövergripande.
inte understiga 70%.
Herrljunga kommun i egenskap av att vara arbetsgivare.
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6. Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
personalpolitiska programmet.
Prioriterat mål

Målindikator

6:1 Sjukfrånvaron skall minska

Sjukfrånvaro i %

6:3 Andel heltidsanställda ska öka

Andel heltidsanställda ska öka

Boksl Boksl
2018 2019
0,44

1,7

-

-

Mål
2020
1,5
-

Utfall
2020
1,5
-
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Ärende 2
Bilaga halvårsuppföljning av miljöenhetens arbete

Vid utgången av december 2020 så har 84 % av de planerade ärendena genomförts. I princip all
obligatorisk tillsyn (C-verksamheter, H-verksamheter och L-verksamheter). Det finns flera
bidragande orsaker till att enheten inte uppnår 100 % för helåret:
-

Livsmedelstillsynen har halverats på grund av pandemin
Tillsyn som inte är obligatorisk (U-verksamheter) har prioriterats bort pga. pandemin
Mängden inkommande avloppstillstånd och värmepumpsanmälningar har varit lägre än
förväntat.
Statusen för året ser ut enligt följande:
Område

Planerat 2020

Genomförda ärenden

% av mål

150

110

73 %

83

53

64 %

C-industrier

23

23

100 %

UÅ-industrier

7

0

0%

Värmepumpar

50

34

68 %

Köldmedier

38

38

100 %

C-gårdar

18

12

67 %

UÅ-gårdar

6

0

0%

U-gårdar

10

0

0%

Skolor och förskolor

22

22

22 %

Övriga

4

4

100 %

44

69

157 %

Klagomålsärenden

36

45

125 %

Totalt

491

410

84 %

Små avlopp
Tillstånd
Livsmedel
Tillsyn
Miljöskydd

Lantbruk

Hälsoskydd

Renhållning
Dispenser
Klagomål
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Ärende 3
BYGG- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN
Joakim Strömdahl

Tjänsteskrivelse
2021-02-15
DNR B 33/2020
Sid 1 av 1

Uppföljning av internkontroll 2020 för bygg- och miljönämnden
Sammanfattning
Internkontroll har genomförts enligt den interkontrolplan som Bygg- och miljönämnden
antagit föregående år.
Bygg- och miljöförvaltningen har genomfört en interkontroll enligt den standard som
kommunfullmäktige beslutat om.
Kontrollerna har visat några brister i den interna kontrollen, men dessa är kopplade till
pandemin.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärende daterad 2021-02-15
Uppföljning av internkontrollplan 2020
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
Uppföljning av internkontrollplan 2020 godkänns.
Joakim Strömdahl
Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Expedieras till:
För kännedom
till:

Kommunstyrelsen

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

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

Ärende 3
Herrljunga Kommun
Uppföljning av Intern Kontrollplan 2020
Bygg- och miljönämnden
Plan- och byggenheten
Risk i process/ rutin/system

Kontrollmoment

Ej rättssäkra myndighetsbeslut

Uppföljning av överklagade beslut

Ej rimlig handläggningstid

Uppföljning av handläggningstid ur
Edp
Stickprov 2 ärenden/månad ur Edp

Felaktig diarieföring

Miljöenheten
Risk i process/ rutin/system

Hot och våld vid myndighetsutövning

Kontrollmoment

Ej rättssäkra myndighetsbeslut

Uppföljning av hot- och
våldssituationer
Uppföljning av överklagade beslut

Ej miljötillsyn i skälig omfattning

Antal miljöinspektioner

Risk- och
väsentlighetsbedömning

Ansvar för
kontroll och
rapportering

Uppnått resultat

3

Förvaltningschef Inga överklagande beslut

2

Förvaltningschef 174 ärenden, 10 st kollade, rimlig
handläggningstid.
Förvaltningschef Inga felaktigheter.

4

Risk- och
väsentlighetsbedömning

Ansvar för
kontroll och
rapportering

8

Förvaltningschef

4

Förvaltningschef

2

Förvaltningschef

Uppnått resultat

Inga hot- och våldssituationer
registrerade under 2020
Inga överklagade beslut.
Nästan all planerad tillsyn har
genomförts. Livsmedelstillsynen har
halverats på grund av pandemin.

Ärende 3
Räddningstjänsten
Risk i process/ rutin/system

Försämrad insatsförmåga
För lång insatstid

Kontrollmoment

Utbildnings- och övningsplan
genomförs och följ upp
Insatstid

Risk- och
väsentlighetsbedömning

Ansvar för
kontroll och
rapportering

Uppnått resultat

6

Räddningschef

Ej uppnått på grund av pandemin.

4

Räddningschef

Till största del uppnått under året.

Delegationsbeslut – Byggenheten tom2021-02-15

BE §
B 19/21
--- makulerad --- tillbyggnad enbostadshus med uterum, Skottstorp 4:4
(TOHO)
BE § 9
2021-01-18
B 3/21
Tillbyggnad av enbostadshus med uterum, Trollabo 5:19 (TOHO)
B 17/21
BE § 10
2021-01-19
Avsluta ärende, Trollabo 1:19 (TOHO)
BE § 11
2021-01-19
Startbesked, Skottstorp 4:4 (TOHO)
BE § 12
2021-01-19
Startbesked, Dahlian 7 (TOHO)
BE § 13
2021-01-19
Slutbesked, Jällby 3:15 (TOHO)
BE § 14
2021-01-19
Slutbesked, Bråttensby 7:19 (TOHO)

B 19/21

B 21/21

B 164/20

B 122/20

BE §
B 2/21
--- makulerad --- Nybyggnad enbostadshus och garage, Molla 1:2
(TOHO)
BE § 16
2021-01-26
B 20/21
Nybyggnad enbostadshus, Ängsklockan 2 (TOHO)

BE § 17
2021-01-29
Slutbesked, Falken 6 (TOHO)
BE § 18
2021-02-02
Startbesked, Broddarp 6:4 (TOHO)

B 36/18
B 162/20

BE § 19
2021-02-02
B 171/20
Nybyggnad enbostadshus, Harsyran 2 (TOHO)
BE § 20
2021-02-02
B 29/21
Planbeskedändring av detaljplan, del av ölltorp 1:12 samt del av Ölltorp
1:20, Ölltorp 1:12 (EH)
BE § 21
2021-02-02
B 30/21
Planbeskedupphävande av tomtindelning (1922-05-10) kv lönnen 3,
Lönnen 3 (EH)
BE § 22
2021-02-03
B 4/21
Nybyggnad enbostadshus, Sämsholm 2:4 (TOHO)
BE § 23
2021-02-03
Slutbesked, Käringtanden 7 (TOHO)

B 62/20

BE § 24
2021-02-04
B 22/21
Tillbyggnad garage, Vesene-Gudmundstorp 3:14 (TOHO)
BE § 25
2021-02-09
B 18/21
Tillbyggnad enbostadshus, Mosippan 3 (TOHO)
BE § 26
2021-02-09
B 2/21
Nybyggnad enbostadshus, Molla 1:2 (TOHO)
BE § 27
2021-02-10
Startbesked, Gallsoppen 5 (TOHO)

B 26/21

BE § 28
2021-02-10
Nybyggnad av upplag, Ljung 1:7 (TOHO)

B 24/21

BE § 29
2021-02-12
Tillbyggnad skola, Mörlanda 2:25 (TOHO)

B 25/21

Delegationsbeslut – Miljö tom 2021-02-15
BE § 9
2021-01-19
M 16/21
Tilldelning av årlig tillsynsavgift, Horsby 2:53 (CE)
BE § 10
2021-01-20
M 21/21
Tilldelning av årlig tillsynsavgift, Ljung 1:37 (CE)
BE § 11
2021-01-20
M 28/21
Tilldelning av årlig tillsynsavgift, Ljung 3:27 (CE)
BE § 12
2021-01-21
M 41/21
Tilldelning av årlig tillsynsavgift, Vreta 18:1 (CE)
BE § 13
2021-01-21
M 34/21
Tilldelning av årlig miljöavgift, Orrljunga 1:4 (CA)
BE § 14
2021-01-15
M 11/21
Tilldelning av årlig miljötillsynsavgift, Bastorp 3:4 (CA)

Delegationsnummer 15 finns inte

BE § 16
2021-01-21
M 29/21
Tilldelning av årlig miljötillsynsavgift, Duvered 1:3 (CA)
BE § 17
2021-01-21
M 40/21
Tilldelning av årlig tillsynsavgift, Molla 5:6 (CE)
BE § 18
2021-01-22
M 76/21
Tilldelning av årlig miljötillsynsavgift, Annelund 7:17 (ELL)
BE § 19
2021-01-22
M 45/21
Tilldelning av årlig miljötillsynsavgift, Knutse 1:25 (ND)
BE § 20
2021-01-22
M 46/21
Tilldelning av årlig miljötillsynsavgift, Eggvena 4:7 (ND)

BE § 21
2021-01-22
M 47/21
Tilldelning av årlig miljötillsynsavgift, Eriksberg 4:3 (ND)
BE § 22
2021-01-22
M 9/21
Tilldelning av årlig miljötillsynsavgift, Björken 8 (ELL)
BE § 23
2021-01-22
M 48/21
Tilldelning av årlig miljötillsynsavgift, Od 13:1 (ND)
BE § 24
2021-01-22
M 50/21
Tilldelning av årlig miljötillsynsavgift, Herrljunga 6:3 (ND)
BE § 25
2021-01-22
M 51/21
Tilldelning av årlig miljötillsynsavgift, Kyrke 1:2 (ND)

Delegationsnummer 26 finns inte

BE § 27
2021-01-22
M 52/21
Tilldelning av årlig miljötillsynsavgift, Mörlanda 2:25 (ND)
BE § 28
2021-01-22
M 53/21
Tilldelning av årlig miljötillsynsavgift, Herrljunga 6:4 (ND)
BE § 29
2021-01-22
M 54/21
Tilldelning av årlig miljötillsynsavgift, Horsby 12:1 (ND)
BE § 30
2021-01-22
M 55/21
Tilldelning av årlig miljötillsynsavgift, Liljekonvaljen 9 (ND)
BE § 31
2021-01-22
M 56/21
Tilldelning av årlig miljötillsynsavgift, Blåmesen 1 (ND)
BE § 32
2021-01-22
M 57/21
Tilldelning av årlig miljötillsynsavgift, Annelund 13:1 (ND)
BE § 33
2021-01-22
M 58/21
Tilldelning av årlig miljötillsynsavgift, Björken 10 (ND)

BE § 34
2021-01-22
M 59/21
Tilldelning av årlig miljötillsynsavgift, Eggvena 4:7 (ND)
BE § 35
2021-01-22
M 60/21
Tilldelning av årlig miljötillsynsavgift, Eriksberg 4:3 (ND) BE §
BE § 36
2021-01-22
M 62/21
Tilldelning av årlig miljötillsynsavgift, Horsby 12:1 (ND)
BE § 37
2021-01-22
M 64/21
Tilldelning av årlig miljötillsynsavgift, Knutse 1:22 (ND)
BE § 38
2021-01-22
M 66/21
Tilldelning av årlig miljötillsynsavgift, Björken 10 (ND)
BE § 39
2021-01-22
M 67/21
Tilldelning av årlig miljötillsynsavgift, Kyrke 1:2 (ND)
BE § 40
2021-01-22
M 68/21
Tilldelning av årlig miljötillsynsavgift, Mörlanda 2:25 (ND)
BE § 41
2021-01-22
M 69/21
Tilldelning av årlig miljötillsynsavgift, Od 13:1 (ND)
BE § 42
2021-01-25
M 517/20
Tillstånd- uppehåll i avfalshämtning, Svalered 2:3 (ND)
BE § 43
2021-01-25
M 30/21
Tilldelning av årlig miljötillsynsavgift, Gunntorp 1:2 (CA)
BE § 44
2021-01-25
M 33/21
Tilldelning av årlig miljötillsynsavgift, Hägdene 5:1 (CA)
BE § 45
2021-01-25
M 35/21
Tilldelning av årlig tillsynsavgift, Liden 1:4 (CA)
BE § 46
2021-01-25
M 63/21
Tilldelning av årlig miljötillsynsavgift, Svea 9 (ELL)
BE § 47
2021-01-25
M 72/21
Tilldelning av årlig miljötillsynsavgift, Blåsippan 1 (ELL)

BE § 48
2021-01-26
M 498/20
Beslut om försiktighetsmått, Ljung 1:21 (ND)
BE § 49
2021-01-26
M 83/21
Tilldelning av årlig miljötillsynsavgift, Björken 10 (ND)
BE § 50
2021-01-26
M 84/21
Tilldelning av årlig miljötillsynsavgift, Ljung 1:21 (ND)
BE § 51
2021-01-27
M 61/21
Tilldelning av årlig miljötillsynsavgift, Galtholmen 1:3 (ELL)
BE § 52
2021-01-27
M 519/20
Tillstånd-uppehåll i avfalsshämtning, Källunga 4:2 (ND)
BE § 53
2021-01-29
M 82/21
Tilldelning av årlig miljötillsynsavgift, Galtholmen 2:4 (BIRAN)
BE § 54
2021-01-29
M 7/21
Tilldelning av årlig miljötillsynsavgift, Stenunga 1:33 (BIRAN)
BE § 55
2021-01-29
M 87/21
Tilldelning av årlig miljötillsynsavgift, Lutebo 1:11 (BIRAN)
BE § 56
2021-01-29
M 90/21
Tilldelning av årlig miljötillsynsavgift, Lutebo 1:12 (BIRAN)
BE § 57
2021-01-29
M 89/21
Tilldelning av årlig miljötillsynsavgift, Trollabo 1:30 (BIRAN)
BE § 58
2021-01-22
M 85/21
Registrering av livsmedelsverksamhet, Duvered 1:2 (CE)
BE § 59
2021-02-02
M 85/21
Riskklassning och årlig kontrollavgift, Duvered 1:2 (CE)
BE § 60
2021-02-03
M 49/21
Tilldelning av årlig miljötillsynsavgift, Tarsled 1:1 (CA)
BE § 61
2021-02-04
M 8/21
Tillstånd- uppehåll i avfallshämtning, Ollestad 5:15 (ND)

BE § 62
2021-02-04
M 522/20
Tillstånd- slamtömningintervall, Örekulla 1:7 (ND)
BE § 63
2021-02-04
M 42/21
Tilldelning av årlig miljötillsynsavgift, Lönnhult 1:10 (CE)
BE § 64
2021-02-04
M 36/21
Tilldelning av årlig tillsynsavgift, Ulvstorp 1:3 (CA)
BE § 65
2021-02-05
M 71/21
Tilldelning av årlig miljötillsynsavgift, Annelund 5:5 (ELL)
BE § 66
2021-02-05
M 18/21
Tilldelning av årlig miljötillsynsavgift, Timotejen 3 (CE)
BE § 67
2021-02-08
M 99/21
Tilldelning av årlig miljötillsynsavgift, Ljung 3:27 (CE)
BE § 68
2021-02-08
M 24/21
Tilldelning av årlig miljötillsynsavgift, Spårabo 1:5 (CE)
BE § 69
2021-02-08
Tillstånd – enskilt avlopp, Grude 1:8 (ELL)

M 486/20

BE § 70
2021-02-09
M 31/21
Tilldelning av årlig miljötillsynsavgift, Ölltorp 1:25 (CE)
BE § 71
2021-02-12
M 91/21
tillstånd- uppehåll i avfallshämtning, Mollungten 1:8 (ND)
BE § 72
2021-02-12
M 44/21
Tilldelning av årlig miljötillsynsavgift, Herrljunga 5:39 (CE)
BE § 73
2021-02-15
M 101/21
Tilldelning av årlig livsmedelstillsynsavgift, Blåsippan 1 (ELL)

