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BMN § 11

Förvaltningen informerar
Lena-Britt Björklund, förvaltningschef, informerar nämnden om följande:
• Rekrytering av ny bygglovsharldläggare är klar. Tjänsten har erbjudit till en
av sökanden och anställningsavtalhar tecknats.
• Arbetet med arbetsmiljökartläggning på räddningstjänsten fortlöper.
Resultat av enkätsvaren och intervjuerna kommer att ligga till grund för en
handlingsplan.
• Ett förtydligande beslutgällande “ En effektivare räddningstjänst i Herrljunga kommun“ behandladesvid bygg- och milj önämndens sammanträde
2020-01-29. En ny skrivelse har inkommit från Brandmännens Riksförbund
(BRF) efter sammanträdet. En ny förhandling har därefter ägt rum och
parterna är nu överens och klargjort frågetecken kring ärendet.
Carola Adolfsson, tillförordnad miljöchef, informerar nämnden om följande:
• Arbetet med samverkansavtal mellan kommunerna inom Sjuhärad är nu
färdigt. Avtalet kommer att skickas upp till kommunfullmäktige för godkännande.
•

Miljöcheferna i Sjuhärad har tagit fram ett förslag till politiken att göra en
utredning om fördjupad samverkan mellan sjuhäradskommunernas miljökontor. Exempelvis ett kommunalförbund med gemensam personal. Utredningen ska visa för- och nackdelar och kostanden för utredningen fördelas
mellan kommunerna .

Informationen läggs till handlingarna.
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BMN § 12

Information om planläget
Emil Hjalmarsson, kommunarkitekt, informerar nämnden om pågående detaljplaner i Herrljunga kommun. Det informeras om ärendeprocessoch hur tidplanen ser
ut för de pågående detaljplanerna.
Informationen läggs till handlingarna.
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Sid 5

DNR B 12/2020

Verksamhetsberättelse 2019 bygg- och miljönämnden
Sammanfattning
Bygg- och miljönämndensutfall för 2019uppgick till 14 051 tkr. Den totalabudgeten
för året uppgick till 14 361 tkr. En positiv avvikelse om 310 tkr motsvarande 2,2 %.
Nämnden redovisar ett underskott om 144tkr där bland annatkommunfullmäktiges
besparingskravom 108 tkr ingår.
Miljöenheten redovisar ett mindre underskott om 18 tkr. Byggenhetens resultat är enligt budget. Räddningstjänsten redovisar totalt ett överskott om 473 tkr där bland annat ett överskott för kapitaltjänstkostnaderom 359 tkr ingår.
Bygg- och miljönämnden redovisar ett investeringsutfall om 1 368 tkr där största köpet under året har varit en lastväxlartank vatten/skum.

Beslutsunderlag
Tjänsteskdvelse i ärendet daterad2020-02-10
Bilaga 1, Verksamhetsberättelse 2019 för bygg- och miljönämnden

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

• Verksamhetsberättelse 2019 bygg- och miljönämnden godkänns.

Beslutsgång

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

Bygg- och miljönämndens beslut

1. Verksamhetsberättelse2019 bygg- och miljönämnden godkänns (bilaga 1,
BMN § 13/2020-02-26).
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DNR B 17/2020 606

Investeringsäskande 2021-2023 för bygg- och miljönämnden
Sammanfattning
I enlighet med kommunens budgetarbeteför 2021-2023 ska varje nämnd besluta om
ett investeringsäskande för perioden 2021-2023 .

Bygg- och miljöföwaltningen föreslår att inventarieköp av räddningsmateriel under
2023 fortsätter i en årlig takt om 250 tkr. Förvaltningen föreslår också inköp av en ny
transportbil (pickup) under 2023 för 600 tkr. Räddningstjänsten leasar endast bilar
idag. Denna typ av fordon passar dåligt in i leasingkonceptetdär man använder bilen
mer och den då har en kortare livslängd. Detta motiverar att vi istället investerar i en
transportbil och har en lång avskrivningstid än att vi leasar.
Totalt uppgår bygg- och miljönämndens investeringar till 2950 tkr 2021, 400 tkr 2022
och 850 tkr 2023.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-02-10

Bilaga, Investeringsäskande 2021-2023 för bygg- och miljönämnden

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut
• Förslag till investeringsäskanden för budgetåren 2021-2023 godkänns och
överlämnas till kommunfullmäktige.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om föwaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.
Bygg- och miljönämndens förslag till kommunfullmäktige
1. Investeringsäskande 2021-2023 för bygg- och miljönämnden godkänns (bilaga
1, BMN § 14/2020-02-26).

Expedieras till:
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DNR B 18/2020306

BMN § 15

Driftsäskande 2021-2023 för bygg- och miljönämnden
Sammanfattning

Verksamhetsförändringar kommer att ske under alla tre enheterna på bygg- och
miljöförvaltningen. De förändringar som jämfört med 2020 års planerade verksamheter förväntas ske under åren 2021, 2022 och 2023 är digitalisering av bygglovsprocessen, en effektivare räddningstjänst, hyreskostnader brandstationen i Annelund, krav på
myndigheten inom livsmedelskontrollen samt utredning av kommunalförbund inom
Sjuhärads miljöområde.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad2020-02-12
Bilagal, driftäskande202 1-2023

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut

• Kommunfullmäktige föreslås godkänna driftsäskande 20221-2023 för bygg –
och miljönämnden.

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

Bygg- och miljönämndens förslag till kommunfullmäktige

1. Driftsäskande 20221 -2023 för bygg - och miljönämnden godkänns (bilaga 1,
BMN § 15/2020-02-26).
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BMN § 16

Information om bygglovsstatistik 2019
Sammanfattning
Lena-Britt Björklund, förvaltningschef, informerar nämnden om bygglovsstatistik
för 2019.
Antal nybyggda bostäder under 2019 i Herrljunga kommun uppgår till 20st och
tillbyggda bostäder inklusive uterum resulterar i 29st.
Informationen läggs till handlingarna.
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DNR M 49/2020MIL

BMN § 17

Antagande av taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer
Sammanfattning

Enlig Lag om sprängämnesprekursorer (2014:799) så ska kommunerna utöva tillsyn
över verksamheter där försäljning av sprängämnesprekursoneröver vissa koncentrationsgränser sker. Sprängämnesprekursorer är kemiska ämnen som finns tillgängliga på
marknaden och som tillsammans med andra kemiska ämnen kan användas för tillverk-

ning av hemgjorda sprängämnen. Kommunen ska kontrollera att försäljningen endast
sker till personer med tillstånd. I tillsyn ingår även att kontrollera att de förpackningar
som innehåller sprängämnesprekursoreroch som omfattasav restriktioner är märkta
på ett korrekt sätt.

För att inte tillsynen ska betunga kommunens ekonomi behöver även ett beslut om
taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer
tas. Enligt 11 § och 19 § andra stycket lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorerfår avgift tas ut för tillsyn enligt lagen,
och kommunen får meddela föreskrifter om avgiftens storlek.
I nuläget finns ingen taxa för tillsyn av Sprängämnesprekursorer; vilket behöver ordnas skyndsamt. I förvaltningens förslag till taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer
föreslås avgift tas ut som en timavgift genom att den faktiska nedlagda handläggningstiden multipliceras med timavgiften. Timavgiften föreslås vara densamma som för tillsyn inom miljöbalkensområde och handläggningstidenberäknas så som den gör för
tillsyn inom miljöbalkens område.

Beslutsunderlag

Tjänsteskdvelse i ärendet daterad 2020-02-10
Bilaga 1, Förslag till taxa för sprängämnesprekursorer
Bilaga 2, SKL Cirkulär sprängämnesprekursorer

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut

• Kommunfullmäktige föreslås anta taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer.

Beslutsgång

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

Bygg- och miljönämndens förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer antas (bilaga 1, BMN § 17/202002-27)
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DNR B 4/2020 306

Uppföljning av internkontro112019 för bygg- och miljönämnden
Sammanfattning

Rapporten från genomförd internkontroll ska enligt kommunens policy årligen lämnas
till kommunstyrelsen som ansvarar för utvärdering av kommunens samlade internkontrollresultat.

Bygg- och miljöförvaltningen har genomfört kontroller av den egna verksamhetenunder 2019 enligt kommunstyrelsens antagna plan. Resultaten av genomförd kontroll för
2019 visar inga brister i internkontrollplanen för 2019.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-02-11

Bilaga 1, uppföljning av internkontro112019

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut

• Kommunstyrelsen föreslås godkännauppföljning av internkontrollplan 2019.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.
Bygg- och miljönämndens förslag till kommunstyrelsen
1. Uppföljning av internkontrollplan 2019 för bygg- och miljönämnden godkänns.
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DNR B 25/2020435

Ärsuppföljning 2019 för räddningstjänsten
Sammanfattning
Räddningstjänstensårsuppföljningen beskriver uppföljningen av den verksamhetsplan
som fanns för 2019. Enheten har gjort uppföljning på personalomsättning för enheten,
insatsstatistik och utbildningsinsatser för 2019. Det följs även upp nyckeltal kopplat

till mål i kommunenshandlingsprogramenligt Lag om skydd mot olyckor (LSO).
Beslutsunderlag
Tjänsteskdvelse i ärendet daterad2020-02-18

Bilaga 1, Årsuppföljning 2019 för Räddningstjänsten

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut
• Redovisning av årsuppföljning 2019 för räddningstjänsten godkänns.

Beslutsgång

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

Bygg- och miljönämndens beslut
1. Redovisningav årsuppföljning2019 för räddningstjänstengodkänns(bilaga 1,
BMN § 19/2020-02-26).
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DNR B 26/2020435

Verksamhetsplan 2020 för räddningstjänsten
Sammanfattning
Räddningstjänstensverksamhetsplan ska beskriva målen för det kommande året. Den
beskriver alla delar i Räddningstjänstens verksamhetsområde och de arbetsinsatserna
som, förutom den normala driften av verksamheten, ser ut att ta tid i anspråk.
Verksamhetsplanen ska fungera som ett stöd för både politiker och tjänstepersoner.
Planen har sin grund i det kommunala handlingsprogrammet och de riktlinjer som
nämnden har tagit fram för verksamheten.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-02-18
Bilaga 1, Verksamhetsplan Räddningstjänsten 2020

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut
• Upprättad verksamhetsplan 2020 för räddningstjänsten godkänns.

Beslutsgång

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

Bygg- och miljönämndens beslut

1. Upprättad verksamhetsplan 2020 för räddningstjänsten godkänns (bilaga 1,
BMN § 20/2020-02-26).
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Antagande av detaljplan för kvarteret Tallen, Herrljunga kommun
Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga ett nytt flerbostadshus på Tallen 4 och förtäta kvarteret som ligger centralt beläget nära järnvägsstationen.
Genom föreslagen markanvändning tas befintlig infrastruktur väl tillvara. Samtidigt
gör man det möjligt att bygga fler bostäderi Herrljunga kommun och uppfyller på det
viset utvecklingsplanens mål att öka antaletinvånare.
Detaljplanen har stöd i översiktsplanen, är inte av stor vikt eller har principiell betydelse, medför inte en betydande miljöpåverkan och saknar intresse för allmänheten.
Planen bedöms därmed enligt 5 kap 7 § PBL genomföras med standardförfarande.
Bygg- och miljönämnden kan beslutaom antagande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskdvelse i ärendet daterad 2020-02-26

Planbeskrivning
Granskningsutlåtande
Plankarta

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut

• Bygg- och miljönämnden antar detaljplan för Kv Tallen 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. Detaljplan för kvarteren Tallen, Herrljunga kommun, antas enligt plan- och
bygglagen 5:27.
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Meddelanden
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet

NR
1

Meddelandeförteckning

DNR

Skrivelse från Brandmännens
riksförbund till bygg- och miljönämndens ledamöter

B 20/2020

Bygg- och miljönämndens beslut
1. Meddelandena läggs till handlingarna.
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Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden
2020-01-15 – 2020-02-12
Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet:

Nr
1

Delegeringsbeslut

DNR

Milj öenheten

Lista på delegationsbeslut förvaras

Anmälan av delegationsbeslut
under perioden 2020-01-1 5– 2020-02-12

hos bygg- och miljöförvaltningen,
kommunhuset, Herrljunga.

2

Plan- och byggenheten
Anmälan av delegationsbeslut
under perioden 2020-o 1-15– 2020-02-12

Lista på delegationsbeslut förvaras
hos bygg- och miljöförvaltningen,
kommunhuset, Herrljunga.

/1

Räddningstjänsten
Anmälan av delegationsbeslut
under perioden 2020-01-15 –
2020-02- 12

Lista på delegationsbeslut förvaras

)

Bygg- och miljönämndens beslut

hos bygg- och miljöförvaltningen,
räddningstjänsten, Herrljunga.

1. Redovisning av delegationsbeslut godkänns.
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Bilaga 1, BMN § 13/2020-02-26
Sammanfattning
Bokslut för Bygg- och Miljönämnden är upprättat. Budget, inriktningsmål och prioriterade mål
har följts upp per 2019-12-3 1.
Bygg- och miljönämnden redovisar totalt ett positivt resultatom 310 tkr för verksamhetsåret
2019. Överskott härleds till kapitalkostnader inom räddningstjänsten men även lägre
lönekostnader för räddningstjänsten. Nämnden visar ett underskott beroende på besparingskravet om 108 tkr och högre arvodeskostnader än budget. Totalt ett underskott för nämnden om
144 tkr. Räddningstjänsten redovisar lägre kapitalkostnader och personalkostnader men mindre
intäkter. Totalt ett överskott för räddningstjänstenom 473 tkr. Byggenheten redovisar högre
intäkter och lägre personalkostnader medan planenheten har högre konsultkostnader. GISverksamheten gör ett litet överskott vilket blir ett noll-resultat. Miljöenheten har lägre
lönekostnader men högre konsultkostnader och redovisar totalt ett mindre underskott om 18 tkr.
Inriktningsmål och prioriterade mål redovisas i färgerna rött, gult, eller grönt beroende på hur
väl målet uppnås. Glädjande nog är det mest gult och grönt eftersom alla enheter fullgör sina
uppdrag.

fr

Bilaga 1, BMN § 13/2020-02-26
Ansvar och uppdrag
Bygg- och miljönämndens uppdrag omfattar myndighetsutövningenligt miljöbalken, livsmedelslagen,
plan- och bygglagen samt räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor.

Förvaltningens uppgift är att, på nämndens uppdrag, vara kommunenstillsynsmyndighet 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 (Geografiskinformationssystem).

Organisationsskiss
Bygg- och miljönämnd

Bygg-

ocaäiEHnE!

FörvaltniMef
40l[o

Rädd@881
Chef o beredskap

Plan- oct8Ma[igen

18[i8iM1ä®3

Kommunarkitekt

ADNI/Karttekniker

IVliljöche#inspektör 50%

600/,

3 NIiljöinspektörer
Miljöadministratör

Bygglovingenjör
25 %
Energirådgivare20 %

GIS-samordnare 50 '/,

Räen

Stf Räddningschef

2 Brandmästare

1 Säkerhetssamordnare

80 %

1 Brandman dagtid80 %
8 Deltidsanställda
styrkeledare
24 Deltidsbrandmän
+

Deltidsbrandmän i pool

3
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Verksamhetsberättelse
Miljöenheten
Miljöenheten har under året handlagt 551 ärenden. Antal tillsynsbesök och ansökningar har varit
lägre än målen. Bemanningen har under året varit 4,25 heltidstjänsterjämfört med 4,5
heltidstjänstersom planerat. Under året har även en erfaren inspektör slutat och upplärning av en
ny medarbetarehar tagit resurser i anspråk.
Miljöenhetengenomförde tillsynen av enskilda avlopp i de två sista socknarna, Vesene och
Grude under året. Det innebär att tillsynen av enskilda avloppsanläggningar enligt fastslagen 10års plan är utförd.
Under 2019 var en målsättning att få fungerande e-tjänster när det gäller ansökningar och att i
större utsträckning jobba med ärendehanteringssystemet EDP. Vissa e-blanketter har lanserats
men en del arbete återstår. Under hösten valde miljöenheten avvakta med e-blanketter för
enskilda avlopp då Hav- och Vatten informerat att de ska ta fram e-blanketterinom det område.
Handläggning av ärenden görs numer till största delen i EDP och det har skett viss rensning i Kkatalogen men där återstår mer och tidskrävande arbete.
Under hösten 2019 har miljöcheferna i Sjuhärad tagit fram nytt samverkansavtal mellan
kommunernainom Sjuhärad som i stort sett är färdigställt för underskrift. 1bilaga 2 redovisas
tillsyn i förhållande till verksamhetsplanen för miljöenheten.
Miljöskydd

Av de industriverksamhetersom betalar årlig avgift är det sex företag som inte haft något besök.
Totalt har miljöenheten genomfört 27 av 40 besök på industrier. Under året har även 5 fem
förorenade områden blivit inventerade enligt MIFO (metod för inventering av förorenade
områden). Fem av nitton c-lantbruk haft tillsynsbesök i ramarna av ett projekt med fokus på
spridning av gödsel och bekämpningsmedel vid vattendrag.
Hälsoskydd

Både skolor och förskolor har besökts. Antalet tillsynsbesök överskrider mål och prioriterade
mål. Den tillsyn som planerats enligt verksamhetsplanen för 2019 har utförts.
Livsmedel

Alla verksamheter utom en har besökts en gång. För en del av livsmedelsverksamheterna är

ambitionenatt de ska besökas flera gånger och därför kommer inte miljöenheteninte riktigt upp
till målet med antal ärenden.
Naturvård
Sjöprovtagning och badvattenprovtagning har utförts som planerat.
Informationsansvaret
Information till företag och allmänhet har lämnats i relevant utsträckning.

4

QD

Bilaga 1, BMN g 13/2020-02-26
Plan- och byggenheten
Arbetet med GDPR och informationssäkerhet, fortsätteroch vi har en del utmaningar som kräver extra
tid. Att ingå i kommunens nämnd sekreterarorganisationenhar inneburit ett nytt arbetssättgällande
handlingar till nämnd. Vi har tagit emot praktikant från bygglovsutbildning i 14 veckor som varit med
både på plan-bygg- och miljöenheterna. Under hösten har arbetet gällande ny dataplattform börjat på

alvar och kräver att vi arbetar med att rensa i allt gammaltsom ligger i våra kataloger. Enheten har
oförändrad personalstyrka 2,75 tjänst. Arbetsbelastningen är stor och enheten är minst sagt
underbemannad. Minimal sjukfrånvaro.

Planverksamhet
Arbetstakten med detaljplaner är hög, tre nya detaljplaner har antagits i nämnden vilket i sin tur
hjälper till att uppnå måluppfyllelsen att öka byggnationen i centrala Herrljunga. Indikationer
från marknaden visar att det finns ett intresse för byggnation av flerbostadshus i Herrljunga.
Efterfrågan på industrimark har ökat och planlagts under året. Kommunen har varit aktiva och
knutits till sig nya kontakter både gällande byggnationer av nya bostäder och
industrietableringar.
Bygglov, Bygganmälan

Bygglovsärende har ökat och andelen nybyggnation av enbostadshusär större än tidigare men
ännu inte så hög som målsättningen. Bygglovsärenden handläggs inom 1 månad. Projektet
gällande bygglovsprocessen är startat för att kunna säkerställa rutiner och arbetssätt då vi
kommer att förändra bygglovshanläggartj änsten under nästa år.
Tillsyn

Tillsynen sker då anmälningar inkommer och i vissa enstaka ärenden. Tillsynen sker på ett
tillfredställande sätt men arbetet är inte prioriterat.

MBK-verksamhet
Arbetet med ajourhållning av vår primärkarta och lantmäterietsdatabas har skett enligt avtal.
Vi upprätthåller god aktualitet gällande primärkartan då avtal är tecknat gällande digital
registerkarta (DM-avtal) mellan lantmäteriet och kommunen och avtal med Alingsås kommun
för att kunna uppnå lantmäteriets krav på leverans. Andra mättjänster levereras av konsult.
Adress, byggnad och topografiska leveranser sker via avtal med lantmäteriet(LINA systemet).

Rådgivning och Service
Vi har upprätthållit god och snabb service och fått bevis på nöjda kommuninvånarna.

(,IS
Kommunlicens för möjligheten att använda GIS-systemet ytterligare genom t.ex. publicera
interaktiva kartor på kommunens hemsida och nytt avtal för hela GIS-systemet blev klart i
december. Digitalisering och tolkning av detaljplanerhar genomförts, där alla planer nu finns i
modulen Fysisk planering i GIS-systemet. Det som återstår att genomföra i projektet under 2020
är granskning för att godkänna digitalisering och tolkning av alla detaljplaner.
Att öka GIS-användningen fortgår för att försöka hitta nya användningsområdensamt utveckla
befintliga. Under året har två utbildningstillfällenerbjudits i GIS-systemets webbportal och
5
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kontinuerliga uppföljningsmöten med GIS-grupp innehållande representanter från alla
verksamheter som använder GIS-systemet.
Energirådgivning
Nytt avtal med Energimyndigheten har tecknats för perioden 2018.01 -01 – 2020. 12.3 1
Herrljunga kommun har tagit på sig ansvaret som sökande, men vi samarbetar med sju andra

kommuner om en energirådgivartjänst. Verksamheten finansieras helt av bidrag från
Energimyndigheten. Insatsprojekten solel och hållbart resande är tema under perioden. Förutom
rådgivning till kommuninvånare och industrier under året så har möten ordnats avseende
information om solel

Räddningsqänsten

Nedan beskrivs kortfattat verksamheten, för mer dokumentation hänvisas till enhetens
årsuppföljning som finns kopplad till verksamhetsplanen.
Övergripande

Vi anställdeen ny Stf. Räddningschef i början på året, introduktionoch utbildning har präglat
denna tjänst under året.

Bygg o miljönämnden gav under året räddningschefen uppdrag att göra en utredning om bla.
konsekvensernaav de ev. kommande förändringarna för svensk räddningstjänst. Utredningen

lämnadesöver som en rapport i november.
Förebyggande
Vi har genomfört vår tillsynsplan och följt upp äldre ärenden .
Operativt

Antalet larm/händelserblev 236 st. vilket är en minskning från 2018. Största insatsenvar en
skogsbrand i Vesene i juni.
Under sommaren inköptesen ny vatten/skum tank som togs i skarp drift i augusti.
Nytt släckområde mot Borgstena har upprättats.

Övrig verksamhet
Under våren sades avtalet upp gällande Automatiska brand/inbrottslarmmed Tekniska
förvaltningen. Nytt avtal har krävt mycket arbete för att komma överens då delar av tagits bort
gällande inbrottslarm. Nytt avtal blev klart i december.

Framtid
Bygg-och miljönämnden

Vliljöenhetenstidigare administratörtjänst kommer att finnas i organisationendirekt under nämnden
2020. Finansiellt så behöver inte pengar flyttas i detaljbudgeten utan att alla enheterna bestämmer år från
6
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år i vilken utsträckningde behöver funktionen. Genom att kommunen genomför övergripande
förändringar gällandeinformationssäkerhet och IT-plattformsbyte så behöver förvaltningen samordna
enheternasarbete för detta. Planer finns att även se över hela förvaltningsorganisationenunder
kommande år.

Miljöenheten
De verksamheter som betalar årlig avgift och inte hade besök under 2019 år prioriteras vid tillsyn.
Administrativt arbete med digitalisering, mallar i ärendehanteringssystem och rensning av k-katalogen

fortsätter under 2020. Inom Sjuhärads chefsgrupp vill man under 2020 undersöka vilket politiskt intresse
det finns för att genomföra en utredning av för- och nackdelar med att fördjupa samarbetet mellan
miljökontoren inom Sjuhärad.

Miljöskydd
Inspektion av de verksamheter som betalar årlig avgift prioriteras högst. Miljöenheten avser även att gå
genom verksamheternasförsiktighetsmått för att se om det finns behov av att förelägga om nya
försiktighetsmått. Inom förorenade områden är målsättningenattytterligare fem av tjugo förorenade
områden ska inventerasenligt MIFO fas 1. Tillsynen av enskilda avlopp är genomförd i alla socknar.
Under 2020 fokuserar miljöenheten på driva utsläppsförbud mot de fastigheter som trots påminnelser inte
inkommit med avloppsansökningar eller slutfört sina anläggningar.

Hälsoskydd

Både skolor och förskolor ska besökas under året. Tillsyn ska även göras av tatuerareoch
fotvårdslokaler.
Livsmedel
Under 2020 har miljöenheten för avsikt att se över organisationen kring livsmedelstillsynen.

Livsmedelsverket har förmedlat att varje myndighet bör ha minst tre heltiderinom
livsmedelskontroll för att upprätthålla kompetensnivå och minimera sårbarheten. Herrljunga har
få registrerade verksamheter i dagsläget och därmed mindre än en heltid inom området
livsmedelstillsyn.
Naturvård
Sjöprovtagning och badvattenprovtagning planeras som tidigare år, numera med administratören
som huvudansvarig för provtagningen.
Informationsansvaret
Enheten har som ambition att fortsätta ge information till företag i relevant utsträckning.

Plan- och byggenheten
Enheten ser stora utmaningar i framtiden med att möta den utveckling som sker. Vi kommer att
ha personalförändringar vilket vi bemöter med att omfördela tjänsterna och arbetsuppgifterna
när det gäller administratör och bygglovshandläggare. Planer är att så småningom ha ett e-arkiv
på förvaltningen.
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Planverksamhet

Fortsatt aktiv planering för tillväxt prioriteras. Detta ska föra med sig en ökning av byggandet
om marknadenär gynnsam framöver. Målsättningen är att under 2020 anta tre detaljplaner för
bostadsändamål. Planer avseende industrimark kommer att prioriteras.
Bygglov, Bygganmälan

En ökning av bygglovsansökningar blir konsekvensen av fler antagna detaljplaner och fler
kommuninvånare. Vi ser en framtid med behov av digitalisering och förändring av arbetsrutiner.
Utmaningen är att ordna resurser i form av tid. Arbetet är igång med att kartlägga
bygglovsprocessen och säkerställa arbetssättet med mallar och rutiner. Bygglovahandläggar
tjänsten förändras under 2020 från 25% till 100% med fler arbetsuppgifter än idag.
Tillsyn
Ingen förändring sedan tidigare år inom detta område.

MBK-verksamhet
Avtal gällande digital registerkarta (DRK-avtal) där information levereras till lantmäteriet via
Alingsås kommun (specialavtal mellan Herrljunga och Alingsås) för att kunna garantera att
uppgifterna är korrekta avseende fastighetsindelning, rättigheter och gemensamhetsanläggningar
samt planernas yttre avgränsningslinje som krävs av Lantmäteriet. Löpande avtal för adress,
byggnad och övrig topografi (ABT-avtal) finns vid sidan av ett upphandlat avtal vad gäller
mättjänsterför kommunen.
Rådgivning och Service
Vi kommer att jobba vidare med god service och tillgänglighet för våra kommuninvånare när
det gäller plan- och byggfrågor och även framtidsplanering.

GIS
Prioritering 2020 på att implementeraArcGIS kommunlicens. ArcGIS kommnunlicens är ett
nytt verktyg och ger nya möjligheter i systemet. En stor del i införandetav kommunlicensen är
att publicerainteraktiva kartor på kommunens hemsida för att öka servicen till medborgarna.
Arbete kommer också läggas på att marknadsföra GIS-systemet och de möjligheter det ger i
arbetetmed digitalisering, även i delar där kartan är helt frånvarande.
Energirådgivare
Arbetet kommer att ske i samma omfattning under hela avtalsperioden fram till 2020-12-3 1.
Energimyndigheten aviserar vilka insatsprojekt som energirådgivaren skall göra särskilda
insatser med. Rådgivningen till kommuninvånare och industrier utförs som tidigare.

Räddningsqänsten
Under beskrivs väldigt kortfattat om planerna, för mer dokumentation hänvisas till den
verksamhetsplan som fastställs i nämnden.
8
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Övergripande

Då vi med störstasannolikhetkommer vara tvungna att söka samverkan kring operativ ledning
kommer även detta att A konsekvenser för organisationen i stort. I nuläget vet vi inte
omfattning. Denna förändring kommer att ta tid att genomföra.
Förebyggande
En tillsynsplan är upprättad och skall följas. Hembesök för att undersöka bostadssäkerheten och

möjlighet att få ut budskap via sociala medier skall utvecklas.
Operativt
Vi kommer på nytt ta upp all deltidspersonal till övningsfältet i Skövde för en hel dag med olika
insatser. Under året skall nya larmställ införskaffas.
Efterföljande åtgärder

Inga särskilda insatser (området handlar främst om när insatser sker).

Mål
Inriktningsmäl och prioriterade mål

000

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

Uppfyllt Kommentar

per

191231

TMEEH38l11

hälsoskyddssynpunkt

Alla lIMMM=
fått ett besök

Alla hälsoskyddsverksamheter har besökts
enligt tillsynsplan

1:2 Herrljunga kommun ska ha en väl

fungeranderäddningstjänst

Verksamheten har under 2019 fungerat bra.

Antal larm/händelser har minskat
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2. Herrljunga kommun är en långsiktigt hållbar kommun!
Prioriterat mål

Uppfyllt
per

Kommentar

191231

7

d

fått startbeskg1

2 lägenheteroch 18 enbostadshushar

Herrljunga tågstation ska öka

färdigställts. (Slutbesked)

2:2 Gödande ämnen i mark och vatten ska

En stor mängd enskilda avloppsanläggningar
som tidigare varit bristfälliga har åtgärdats
under 2019

tnteha någon negativ inverkan på
människors hälsa eller den biologiska
mångfalden

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

31

MaM1m

mA

Antalet hdr IZIElak

men oknll ig11

är mindre än målsättningen

3 :2 Antalet attraktivabostadsområden i
kommunen ska öka

Detaljplan för bostäder Horsby etapp II ger
möjlighet till 50 st nya bostäder och DpI
Hagen 40 st. Industriområde Sleipner 20 ( 1
tomt) och del av Ölltorp 1:13 Vreta 13:1 (4
tomter)

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

Uppfyllt Kommentar

mål

per

191231

7@Meal

1

8 av 23 In@\trier sonj©talar

har haft tillsynsbesöks.

miljöbalken

ål

IM

Av de anmälningspliktiga lantbruken är det

6 av 19 som haft tillsynsbesök. Övrig
planerad tillsyn av lantbruk har i stort sett
genomförts
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Energirådgivning har skett motsvarande den
mängd timmar som beviljats från

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

energimyndigheten

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunalekonomi!
Prioriterat mål

Uppfyllt Kommentar
per
191231

TW9 FRI

aIT=iMg
nIVå

rullande treårsperiod uppgå till 2% av

kommunens intäkter, skatter och generella
bidrag,

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

Följs enbart upp på kommunövergripande

5:3 För att undvika urholkningav det egna

Följs enbart upp på kommunövergripande

nIVå.

nIVå.

kapitalet ska soliditeten inte understiga 70%.

Herrljunga kommun i egenskapav att vara arbetsgivare.
6. Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
personalpolitiska programmet.
Prioriterat

Uppfyllt Kommentar

mål

per

t

!W

6:2 Andelen heltid för tillsvidareanställda
ska öka

191231

EmRBl,v81d

=118 Tia

Andel som jobbar heltid är 84,6 procent.
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Personal
% sjuktal

Sjuktal % – lång

Andel heltid %

Total

> 60 dgr av
totalt sju kta 1

total

M

M

M

M

[

Kvinnor

Män
Totalt

Ekonomi
REStrLTATFU{KNING
(tkr)

1 Intäkter
Summa intäkter
3 Personalkostnader

4 Lokalkostnader,energi, VA
5 Övriga kostnader

6 Kapitalkostnad
Summa kostnader
Summa Nettokostnader
Kommunbidl
Resultat

Bokslut
2017

.5 065
.5 065
12 514
1 730

3 704

1 050
18 998
13 933
14 833

Budget

Utfall

,5 993

-6 135

2019

.5 993
15 129
869

2 973
1 383

20 354
14 361
14 361

2019

.6 135
13405
873
4 883
1 025

20 186
14 051
14 361

Avvikelse
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Drift
RES LILT,AT N ETTO
(tkr)
Nämnd

Bokslut

Bokslut

2017

2018

171

Miljö
Bygg
Räddnin,
Summa verksamhet

1 320
1 489
10 785
13 782

Intäkter

.5 065
18 998
13 933

.5 987

Nettokostnad

104

187

1 482
1 070
11 209
13 933

Kostnader

Budget
2019

/9 7 68
13 782

1 341
1 682
1 1 235

14 361

.j 993

20 354
14 361

IFtfall

r\ vv ikelse

20 19
248
1 359
682
10 762
14 051

144
8
0

473

310

-6 /35
30 /86
14 051

/42
168
310

*Budget 20 19 inkl. tilläggsanslag

Kommentar till utfall drift
Bygg och miljönämndens utfall för verksamhetsåret 2019 uppgick till 14 051 tkr gentemot en
budget om 14 361 tkr. Bygg och miljönämnden redovisar där med en positiv budgetavvikelse

om 310 tkr (2 %). Bygg- och miljönämnden redovisar i sin helhet en god budgetföljsamhet.
Nämnden redovisar ett underskott om 144 tkr. Underskottetberor på det besparingskrav om 108
tkr nämnden fick under året samt högre arvodeskostnader om 36 tkr.
Miljöenheten redovisar ett underskott om 18 tkr. Det kan förklaras av att man redovisar högre
intäkter om 38 tkr, lägre personalkostnader om 119 tkr samt högre övriga kostnader om 175 tkr
så som konsultkostnader.
Byggenheten redovisar ett resultat som exakt överensstämmer med tilldelad budget. Intäkterna
är högre för bygglov 50 tkr, lägre personalkostnader 136tkr, högre konsulttjänstkostnader 128
tkr, lägre kostnader GIS 43tkr samt ökade kostnader övrigt 101tkr.
Räddningstjänsten redovisar totalt ett överskott om 473 tkr. Överskottet förklaras av att man
redovisar lägre intäkter om 389 tkr, lägre personalkostnader om 1 502 tkr, högre övriga
kostnader om 999 tkr samt lägre kapitaltjänstkostnaderom 359 tkr.

RESt'LTAT NETTO

t-rspru ngs

Summa

2019
80

2019

Avvikelse

budget

Budget

80

10

5605 Räddningsmaterial
5607 Vatten/skumtank

200
1 000

200

112

1 000

14

S:a investeringar egna

1 280
1 280

1 280
1 280

{tkr)
5603 Inventarier BMN

TOTALA INVESTERINGAR

1 368
1 368

-88
-88

Kommentar till utfall investeringar

Bygg och miljönämndenredovisar ett investeringsutfall om 1 368 tkr och det är 88 tkr mer än vad som
var budgeterat för 2019. Att investeringsutfallet blev högre än budgeterat beror på inköp av
släcksimulator till räddningstjänsten.

aF' Fr
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Bilaga 1 målindikatorer

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

1 :1

Målindika tor

Företag[ra

säkra

@

ur

hälsoskyddssynpunkt

Boksl

Boksl

TVlål

Utfall

2017

2018

2019

2019

72

49

66

58

ei

1:2 Företag ska vara säkra ur
hälsoskyddssynpunkt

Antal inspektioner på hygien-

23

32

22

22

1:2 Herrljunga ska ha en väl

30

30

30

30

fungeranderäddningstjänst

Insatstid till den mest avlägsna
bostaden

1:2 Herrljunga ska ha en väl

Antal som genomgått
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800

820

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

IVlålindikator
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3. Herrljunga kommun har en tydlig och välkomnandeVi-känsla!
Prioriterat mål

iWålindikator

3 IH!!$alet btiBm11
kommunen ska öka

AntaMMT

ler

inkl uterum

ska öka
r

en

9

ska öka
* Enl. SCB prognos 2020-01-17
14

,@

Tf-

Bilaga 1, BMN g 13/2020-02-26
4. Herrljunga kommun har ett dynamiskt och lokalt förankrat näringsliv!
Mälindikator

Prioriterat mål

Boksl

Boksl

Mål

Utfall

2017

20 18

20 19

2019

ISt

F:1

miljöbalken
4:2 Underlätta för företag att

använda förnybar energi och att

Antal energirådgivningsbesök till
företag och organisationer

använda energi effektivare

5. Herrljunga kommun har en välskött kommunal ekonomi!
Prioriterat

Målindikator

mål

Boksl Boksl Mål

Utfall

2019

2019

2017

5 EldIg.I\

vvlkelse

en rullande treårsperiod uppgå till

2018

@ltbudget.

2% av kommunens skatteintäkter

och generellabidrag.
r

rullande femårsperiod finansieras 1investeringsbudget.
med avskrivningsmedel samt
årens resultat.
r

det egna kapitalet ska soliditeten 1kommunövergripande.
inte understiga 35%.

6. Herrljunga kommun arbetar i enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
personalpolitiska programmet.
Prioriterat

Målindikator

mål

Boksl
2017

6 RaE$Farc)

ska mInska

sl§8€i.

r

%

BIgI

Boksl
2018

IVläl

Utfall

2019

20]9

mIn1g

1 ,3

%

15
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Bilaga 2 Årsuppföljning av miljöenhetens arbete tillsynsplan
Genomförda ärenden

Mål

o/o

ärenden

av mål

79

79

126

140

100 %
90 %

58

661

88 %

16

232

70 %

7

72
203

Värmepumpar

6
34

Köldmedier

38

50
38

100 %
60 %
68 %
100%

6

19

U-gårdar (årl.)

4

4

U-gårdar (tim)

8

9

32 %
100%
89 %

22

23

100 %

31

44

70 %

40

35

114 %

475

557

85%
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Nämnd: Bygg- och miljönämnden

Verksamhetsförä ndringar till följd av investeringar
2021, 2022 samt 2023
Inga förändringar att redovisa.

Övriga Verksamhetsförändringar
2021, 2022 samt 2023
1. Digitalisering

av bygglovsprocessen

2021

Beskriv förändringen: Digitalisering ger möjligheter till utveckling av en digital plan- och
bygglovshandläggning och även en digital bygglovshantering från ansökan/anmälantill inflyttning.

Orsak till förändringen: Att möta framtida krav, och Boverkets tidplan för en enhetlig digital
tillämpning av plan- och bygglagen, föreskrifter som skall kunna tillämpas från årsskiftet 2019-2020.
Från och med 2022 räknar Boverket med att alla nya detaljplaner som görs är digitala och utformas
efter gällande föreskrifter. Även att kunna uppfylla kommunens egen digitaliseringsstrategi där varje
förvaltning har en plan för digitalisering.

From när sker förändringen: Under 2020 implementering
av systemkopplattill Edp Vision bygg
som klarar av en digital handläggning och E-blanketter under perioden 2020-2023 .

Uppskatta kostnaden för förändringen: ca 250.000:
Hur finansieras förändringen: Prioritera digitaliseringnär det gäller kostnaderpå förvaltningen.
Spara in på andra kostnader samt att använda intäkter från handläggning av detaljplaner från externa
beställareoch intäkter för bygglov för att på sikt rationalisera pappersarbetetoch därmed arbetssättet.

2. Effektivare

Räddningstjänst

2020-2023

Beskriv förändringen: Kommande förändringar i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) som
ställer andra krav på kommunen.

0
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Orsak till förändringen: Nationella utredningar som redovisats för regeringen.
From när sker förändringen:

Under perioden 2020-2022

Uppskatta kostnaden för förändringen: Går i nulägetinte att bedöma.
Hur $nansieras förändringen? För att stödja kommunerna i arbetet att kontinuerligt upprätthålla en
övergripande ledning av räddningstjänst har regeringen utökat anslaget 1:1 kommunalekonomisk
utjämning ökats med 45 miljoner kronor fr.o.m. 2021. Detta motsvarar ca 45 tkr för Herrljunga.
Övriga förändringar får ske inom befintlig ram eller med ett utökat kommunbidrag.

3. Hyreskostnader
Beskriv förändringen:

2021

Ökad hyra på brandstationerna.

Orsak till förändringen: Tekniska förvaltningen har sett över sina hyror och konstaterat att dessa
måstajusteras för att klara fastighetens självkostnad.

From när sker förändringen: För 2020 höjs hyranmed 185 tkr (fördelatpå 150tkr
Annelundstationen och 35 tkr Herrljunga stationen) utöver ordinarie prisuppräkning. Detta motsvarar

hela självkostnaden för Herrljunga stationen och 64% av självkostnaden för Annelund stationen. För
2021 sker nästa höjning på 150 tkr för Annelund stationen så man kommer i takt. Anledningen till att
man tar dettastegvis är att verksamheten först fått information om höjningen vid avtalsförhandling om
hyran i november 20 19.

Uppskatta kostnaden för förändringen: Från 2021 har verksamheten en hyresökning på totalt 335 tkr.
Hur fInansieras förändringen? Verksamheten har behov av ett ökat kommunbidrag för att klara
hyresökningen. Inför 2017 gjordes alla interna hyror om och minskades, då togs även motsvarande

4. Krav på myndighetens storlek (minst 3 heltider) inom
livsmedelskontrollen 2021

Beskriv förändringen: Enligt besked från livsmedelsverket kommer man under 2021 göra en översyn
av storleken på landetskontrollmyndigheter med uppdrag att tillse ]ivsmedelslagen. Utgångspunkten
är attvarje myndighet behöver bestå av minst tre heltidsanställdainspektörer för att upprätthålla
kompetensnivån och minska sårbarheten. Herrljunga kommun har i dagsläget ca 0,5 heltid inom
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livsmedelskontrollområdet.Efter översynen 2021 har livsmedelsverket annonseratatt det sannolikt
kommer lagkrav på att kommunerna ska organisera sig så att varje myndighet blir tillräckligt stor.
Orsak till förändringen: Kommande lagändring.

From när sker förändringen : Troligen 2024-01-01.
Uppskatta kostnaden för förändringen:

500 000 kr för att omorganisera verksamheten.

Hur finansieras förändringen? Externt tillskott behövs, om inte den övriga tillsynen inom
milj öenhetensområden ska bli drabbad genom t.ex. uteblivna besök till företag som betalar för årlig
milj ötillsyn.

5. Utredning av kommunalförbund

Beskriv förändringen:

inom Sjuhärads 2020-2021

Om det finns politiskt intresse så ska det i ett första skede utredas möjligheten

för samverkan, inom myndighetsutövning inom miljöbalkens och livsmedelslagens områden, i någon
form av kommunalförbund mellan alla eller några av kommunerna inom Sjuhärad. Upphandling av
konsult och fastställandeav tidsplan beräknas ske under hösten2020. Beroende på vad utredningen
kommer fram till och kommunens vilja så kan eventuelltett bildande av kommunförbund mellan några
eller alla kommuner i Sjuhärad bli aktuellt innan 2025.
Orsak till förändringen: Myndighetsutövning enligt miljöbalken och livsmedelslagenställer stora
krav på kompetensoch yrkeskunnighet hos personal. Livsmedelsverket ska under 2021 göra en
översyn av landets kontrollmyndigheter (se ovan) men även Naturvårdsverket har vid i olika muntliga
dragningar uppgett att mellan 8-10 årsarbetare är nödvändigt för att klar miljöbalktillsynen rättssäkert,

effektivt och med god arbetsmiljö.
From när sker förändringen:

Troligen 2025-01 -01

Uppskatta kostnaden för förändringen: 50 000-100000 för att omorganisera verksamheten.
Hur finansieras förändringen: Externt tillskott behövs, om inte den övriga tillsynen inom
miljöenhetens områden ska bli drabbad genom t.ex. uteblivna besök till företag som betalar för årlig
milj ötillsyn.
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Taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer

Enligt 11 § och 19 § andra stycket lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer får avgift tas ut för
tillsyn enligt lagen, och kommunen får meddela föreskrifter om avgiftens storlek. Denna taxa gäller från
och med den 1 maj 2020.

Inledande bestämmelser
1 § Avgift enligt denna taxa erläggs för Bygg-och miljönämndens verksamhet enligt lagen (2014:799)
om sprängämnesprekursoreroch Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 av den 15
januari 2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer.

Avgiftsskyldig
2 §. Avgiftsskyldiga är ekonomiska aktörer enligt förordningen EU/98/2013 som tillhandahåller
sprängämnesprekursorer till enskilda.

Tirntaxa
3 § Avgift tas ut som en timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med

timtaxan. Timtaxan är 886 kr (enligt 2020-års nivå) per heltimme handläggningstid. Med
handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid Bygg- och miljönämnden har
använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter,

inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning och åtgärder i övrigt samt
föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den
sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För

inspektioner och annan tillsyn med platsbesök som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00,
lördagar, söndagar,julafton, nyårsafton, påskafton, midsommarafton och andra helgdagar, ska avgift tas
ut med 1,5 gånger ordinarie timtaxa.

4 § För varje kalenderår (avgiftsår) räknas de i denna taxa antagen timavgift upp med en procentsats som
motsvarar de tolv senaste månadernasförändring i konsumentprisindex räknat fram till den 1 oktober
året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2020.

Nedsättning av avgift

5 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet,
nedlagd handläggningstidoch övriga omständigheter, Hr avgifter i ett enskilt fall enligt denna taxa sättas

nedeller efterskänkas.

6 § Beslut om avgift eller nedsättningeller efterskänkande av avgiften fattas av Bygg- och
miljönämnden.

Avgiftens betalning
7§ Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Herrljunga kommun. Betalning ska ske inom tid som
anges i beslutetom avgift eller i faktura.

Verkställighetsfrågor
8 § Av 17 § andra stycket lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer följer att Bygg- och
miljönämndens beslut får överklagas hos länsstyrelsen.
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1.

Inledning
Dokumentet beskriver verksamhetsplanen som den antogs inför verksamhetsåret. 1blå
text förklars kortfattatom målet har uppfyllt eller inte, och om det finns ev. förklaringar
kring det. Respektive funktionsområde beskrivs under varje avsnitt. Under avsnittet
personal beskrivs personalomsättningen för året.

För att få mer uppföljningbeskrivs det underavsnitt 7 nyckeltali verksamhetensom
följts upp direkt mot målen som är satta i kommunens Handlingsprogram mot LSO.
I avsnitt 8 följs insats statistiken upp. I avsnitt 9 så beskrivs Räddningstjänstens
materiella resurser.

I bilaga 1 och 2 så kan man ta del av de årliga redovisningar av Lag om skydd mot
olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) som skickas till
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Bilaga 1, BMN g 19/2020-02-26
2.

Uppföljning mål Övergripande Verksamhet
Ekonomi
Det finns behov av att utveckla vissa delar inom verksamheten,detta måste tas i
beaktande under budgetarbetet inför 2020.

Setttill de prognoser
vi haft så har vi följt dettaväl. För stortbidrag till
kapitaltjänstkostnaderhar följt oss, men detta har vi under året rett ut och skall komma
tillrätta med 2020,

Handlingsprogram (LSO 3:3/3:8)
Vi går in på det sista året av handlingsprogrammet. Vi kan se i våra uppföljningar att vi
har inom vissa områden kommit långt med i andra har vi kvar att göra. Vi skulle under
2019 börjat arbetetmed ett nytt handlingsprogram, men på grund av den utredning som
ligger hos regeringensom pekar på lagändringar redan 1/12020 så är räddningschefens
uppfattningatt nuvarande handlingsprogram kan förskjutas tills vi vet bättre vilka

förändringar som blir verklighet.

Som utredningenser ut i dag så kommer det att få stora förändringarpå svensk
räddningstjänstoch man bör vid detta tillfälle ta och analyserahur det påverkar oss
lokalt och hur vi kan ta nästa steg in i framtiden

Fullmäktige har fattat beslut om att förlänga nuvarande handlingsprogram till
årsskiftet 2021

Bygg o miljönämndengav under året räddningscheJeni uppdrag att göra en utredning
om bla. konsekvenserna av de ev. kommande förändringarna för svensk
räddningstjänst. Utredningen lämnades över som en rapport i november.
Personal
Heltid/dagtid

Året kommer att börja med en vakans på Stf. Räddningscheftjänsten men vi har
förhoppningsvis en ny medarbetarepå plats under våren. Denna nya medarbetare skall
få en bra introduktionin i vår verksamhet. Pga av vakansenså hyr vi in Göran Lager
från IT på 20%: Göran ansvarar för den administrativa delen under perioden.

Vid årsskiftethade vi klart med ny St/. Räddningschefoch i en bra dialog med hans
tidigare arbetsgivarekunde han påbörja arbetetredan kvartal 1 på 50%. Mycket utav
våren präglades av introduktion och hösten har innefattat studier i

bla. tillsyn.

Under året har även de administrativa delarna lagts över på en för förvaltningen

central tjänst vilket har underlättat.

Deltid
Under våren kommer Räddsam VG att ha en kampanj dag den 10 april där alla

räddningstjänster i Västra Götaland skall försöka att marknadsföra brandman
deltidsyrket. I samband med detta så skall vi försöka köra igång våra praktikplatser.
Rekryteringssatsningenblev för vår det en #opp, störta anledningen till detta bedöms
vara att vi genomförde det på en vardag. Runt i regionen blev resultatet blandat.
Vi har ett stort utbildningsbehov framför oss 2019, detta påverkar ekonomin.
4
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Detta utfall blev inte riktigt som vi hade tänktoch vi hade kvar pengar för utbildning,
förhoppningen

var att anställa,ner

under året.

Personalomsättning 2019

Nyanställda
2019:

Brandman
Brandman
Brandman

Uppsagda på egen begäran:

Brandman Måns Larsson Hja (-16) Hja
Brandman Dan Erik Malmqvist (-07) Hja
Styrkeledare Simon Scott (-12) AId

Daniel Fredriksson Hja
Anna Nikadon AId
Jonathan Jönsson Hja

Nederst slutade 2019-12-31 var på han finns med i statistiken nedan.
Tjänster
31-dec

2019

2018

2017

2016

Dagtid %

560

560

560

400

2015
400

Deltid Hja

21

23

23

23

23

Deltid AId

14

13

11

12

16

Administration
Målsättningen är att vi under 2019 effektiviserar delar av detta område.
Ett resultat av detta är den förvaltningscentrala funktion som från 2020 ansvarar för
detta‘

Bygg o Miljönämnden
Under början av året skall utbildningstillfällen erbjudas nya ledamöter i nämnden på

hur verksamheten ser ut och arbetar.
Utbildning skedde under två sammanträden under hösten, dessa var även placerade på
respektive brandstation så att ledamöterna fIck en bättre bild av vår verksamhet.

Fastigheter
Under 2018 skulle säkerhetsskyddet ses över på båda stationerna. Detta arbete har varit
trögt och kommer att fortsättaäven under 2019.

Annelundstationenhar blivit klar, men HerrljungastationenfInns det kvar att

förändra. Vi får se när detta blir aktuellt.

Under 2017 så genomförde MSB en analys över ledningsförmågani kommunen där

man särskilt tittade på Hemljungastationen, åtgärder för detta är aktuella 2019. Det stora
arbetet berör främst nytt reservkraftverk.
I stort är detta arbete klart, ny teknik har installerats, ny brandlarmscentral och elverk

är installerat. Det som är kvar är ev. ny utrustningi ledningscentralensamt måleri av
byggnaden som inhyser elverket.

Under året skall en plan tas fram på hur vi skapar förutsättningari lokalerna på

Herrljunga stationen både för manliga och kvinnliga brandmän.
Detta har inte prioriterats.
5
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Vi ser ett stort behov av varningsljusvid ringledenvid utryckning,främst för

ambulansenför att säkra arbetsmiljön, detta är något som vi tittat på tillsammans med
Tekniska och Trafikverket. Arbetet fortsätter 2019.
Detta har inte prioriterats, problemet är att få till en ledning under ringvägen. Detta

ser ut att kunna bli väldigt dyrt och är även riskabett då det redan går mycket

ledningar kring vägen.
Vi har även haft ett arbetsmiljö problem i ambulans logementsdelen som har tagit
mycket arbetstid under året. Detta arbete är inte klart ännu.

3.

Uppföljning mål Funktionsområde Förebyggande
Verksamhet

Då vi under året har minskad personalförsörjning till detta område så ligger fokus på
myndighetsansvaret,det övriga olycksförebyggande arbetetprioriteras inte lika mycket.
Även arbetet med insatskort prioriteras ner.
Då vi ändå fICk in en ersättare relativt snabbt så har myndighetsutövningen snarare ökat
och vi har under året tagit i kapp de tillsyner som släpat från tidigare år.

Tillsyn (LSO 5:1 och LBE 21§)
I tillsynsplanen ligger 75 objekt inför tillsyn, fördelat på 68 LSO då är 19st

livräddningsutrustning
av LSO tillsynerna och 7 LBE.

Det gjordes 73 st. tillsyn LSO (ink. livräddningsutrustning) samt 5 st. tillsyn LBE.

Sotning (LSO 3:4)
Tre stycken uppföljningsmöten skall genomföras med sotaren. Vid årsuppföljningen av
denna plan skall sotarmästarenmedverka för att kunna svara på ev. frågor från nämnden.

Under året har det mer skett sporadiska avstämningar med sotaren.

Råd och information till allmänheten (LSO 3:2).
Minst tre olika riktade kampanjer skall genomföras 2019.
Vi har medverkat vid minst fem tillfällen där vi varit ute och mött allmänheten. I december
var vi ute i handeln och pratade brandskydd i butiker och önskade God Jul.

Samverkan med andra myndigheter
Samverkan sker fortlöpandeoch vi ser gärna mer samverkan med andra myndigheter som
också gör tillsyn, detta för att få en bra effekt samt i vissa fall underlättaför den enskilde.
Det har varit ett antal samverkan i bygglovsöirendenunder året med byggenheten. En ny
rutin har tagitsfram där vi skall få tidigare informationom aktuella ärenden.

6
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4.

Beredskap

Uppföljning mål Funktionsområde Operativ Verksamhet
(LSO 1,3)

Att under året upprätthålla en beredskap enligt Handlingsprogrammet.
Beredskapen har hållits under året.

Räddningsinsatser (LSO 1:2)
Nytt släckområde där vi får hjälp av Borgstena brandvärn börjar 2019. Under våren
kommer vi träffa personalendär.
Detta nya område trädde i kraft under våren och några insatser har Borgstena larmat ut
på. En kväll i mars så träfades vår personal i Annelundpersonalen}än Borgstena då de
kom upp till brandstationen i Anneltmd och tittade.

Andra Insatser
Här ser vi inga särskilda arbetsinsatser under året, de avtal som vi har kopplat till andra
insatser ligger kvar.

Utveckling av operativ personal
I samband med att en ny medarbetarebörjar åka som RCB så kommer vi ta tillfället i akt
och retentionsutbilda alla andra. Även RCB roll i den övergripandekommunal kris
beredskapen skall vi utbilda och öva kring.
Vi genomfördeett antal timmars reception/introduktionför alla i RCB rollen under våren.
Mycket tid$ck läggas på de uppgifter som var knutna till den tekniska beredskapen. Det
sist nämnda har vi inte titta så mycket på då de kommunal övergripande rutinerna inte har
blivit klara
Polisen i Västra Götaland vill få till en gemensam utbildning för PDV (pågående dödligt
våld) mellan blåljus myndigheter. Vi vet inte riktigt effekterna ännu men direktiven från
Polisen är att mycket av utbildningen skall ske under 2019.
Utbildning skedde under våren och fyra befäl medverkade från oss .
Det pågående temat kring brand i byggnad skall avslutas med lite större övningar under
2019

En större övning med en industri planerades under hösten men pga. svårigheter med att få
till övningstillfälle säDck vi istället om prioritera, dock så fICk vi ett bra tillfälle att öva på
ettrivningsobjekt i Ljung under hösten.
Fordon/material
Ny vatten/skum tank ligger i investeringsbudget, upphandlingen har redan startat och
leverans skall ske under 2019.
Tanken levererades innan semestern. Den gamla tanken såldes till Norra Älvsborgs
Räddningstj änstförbund.
Hävaren skall under året uppdateras, den har passerat halvtid och skall få sig en översyn.
Även bandvagnarnaskall ses över 20 19.

Hävaren är klar men bandvagnarna skall ses över under kvartal 1 2020.
Utbyte av rökskydd fortsätter enligt plan.
7
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Det flesta rökskyddet är utbytt och vi ligger före planen som kommer revideras under 2020.
Arbetet med att lägga in allt material i administratör systemet fortsätter i mån av tid under
2019
Arbetet har fortsatt

5.

Uppföljning
Verksamhet

mål

Funktionsområde

Efterföljande

Inom detta funktionsområde ses inga särskilda insatser 2019.

6.

Funktionsområde Övrig Verksamhet

Arbetet löper på under 2019, inom området för larm mottagning så hoppas vi utveckla
samarbetet med de kommunala bolagen.
Under våren så sa tekniskaförvaltningen upp avtaletför larm mottagning,de detta är
stommen i hela denna verksamhet så har allt arbete med att utveckla samarbetet som
nämns ovanfått läggas på is. 1december blev det klart med ett nytt avtal med tekniska dock
sas det upp igen några dagar senare och gäller EU bara .för 2020. Så .fortsättningföljer
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7. Uppföljning Mål Handlingsprogram LSO
Uppföljningen beskriver de nyckeltal som vi tagitfram mot de mål som är satta i
kommunens handlingsprogramför LSO. I våra riktlinjer beskriver vi hur vi skall följa upp
målen och här redovisar vi denna uppföljning.

2019

Förebywande
Antalet informationskampanjer

2017

2016

5

4

4

77

system

Antalet bostäder vid brandskyddskontrolldär brandvarnare saknas

2018

ystem

Antalet bostädervid brandskyddskontrolldär brandsläckare saknas

42

10

168

26

537

567

141

637

77

101

138

44

Antalet kommuninnevånaresom fått utb i brandskydd som inte har brandvarnare

ej uppföljt

0

14

9

Antalet kommuninnevånaresom fått utb i sjukvård som inte har brandvarnare

e

Antalet kommuninnevånare som fått info/utb i brandskydd
Antalet kommuninnevånaresom fått info/utb i sjukvård

4

>följt

87

49

Antalet utskick på hemsida/socialamedier i förebyggande syfte

283

Antalet elever som utbildats

Genomförda konsekvenssamtalgällandeanlagd brand

U
0

Antalet samråd med Plan- Byggenheten

Antalet genomförda brandskyddskontroller/antaletplanerade

273

\artat

U

722 av 770

Antalet genomförda rengörningar %/mot antalet planerade

0

1–7–=5
65

296

uppstartat
0

no

296

1

Ml av 881

8Chav &)2

810av 802

99 % äorda

97% gorda

96% gkorda

Antalet genomförda tillsynerLSO/antalet planerade

54 av 49

41 av 51

50 av 52

32 av 34

Antalet genomförda tillsyner LBE/antalet planerade

5 av 7

7 av 7

11 av 7

5 av 6

99%

95%

98%

98,g)%

4

7

0

0

0 av 51

1 av 48

4 av 62

11 av 67

9 av 51

26 av 48

ej uppföljt

14

Antalet genomförda tillsyner med andra myndigheter
Aviketsempport för lång handlägningstid (antal)

Operativt

Närvaro/genomförande
av övning% ?
Antal avikelser fel och brister
Antal avikelser beredskapsproduktion

0

Antalavikelserinsatstider
LSO

Efterföljande verksamhet
Antal erfarenhetsundersökningar/per

LSO uppdrag

Antalet missade erfarenhetsåterkopplingar
Antalolyckundersökningarsom delgettsdrabbade

0

1

Antalet kamratstöjarsamtal

5

6

Antalet tillfällendär brochyrer delats ut

0

1

AV
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8. Uppföljning Insatsstatistik
Uppföljningen beskriver de vanligaste insatstyperna samt larm fördelningen mellan
respektive station. Vi har även listatupp de större insatsernasom varit under året.
2018

2019

Larmtyp

Larm LSO

Brand i byggnad

11

Brand ej byggnad

14
26

Trafikolycka

Automatlarm
IVPA

25

Utsläpp farligt ämne
Drunkning

17

2017

2016

Larm LSO
Larm LSO
Larm LSO
10
13
9
10
10
24
20
6
22
10
22
15
21
14
23
29
37
30
29
26
25
1
44
3
52
2
36
2

22

23

20

4

29

4
1

17
1

1

85

4

49

4

37

1

3

10

5

3

0

Teknisk Beredskap
Övrigt
Totalt

49

4

73
41

236

52

263

54

280

66

200

68

1HJA kommun

234

51

251

51

272

64

193

67

Fördelning stationer

72

2018

2019

Larm

Herrljunga

Annelund

LSO

q

90

26

54

25

q

14

2016

2017

Larm LSO Larm LSO
Larm LSO
I
q
I
93
26
102
41
93
33
77

I

68

25

I

23

80

RCB

92

93

110

27

Totalt

236

263

280

200

's

34

Kommentar: För att få en bättre bild av antalet händelser enligt LSO så har vi även tagit
med detta i en kolumn. För Öärde året i rad så sjunker antaletLSO uppdrag vilket är
positivt, en anledning kan vara att vi är mer kritiska i vad ett LSO uppdrag innebär. Även
det totala antalet händelser minskar rejält, en anledning är minskat antal automatiska
brandlarm.
20 19-0 1-29 07:30

Vattenläcka Horsby (vattentanktill skolan, beredskap åt Hja Vatten)

2019-02-11 21 :57

Brand i byggnadÖra

2019-05-0718:14

Brand i byggnad Broddarp

201 9-06-24 13:29

Brand ute skog Vesene

2019-11-03 17:14

Trafikolycka Storgatan (bil fastnat på järnvägsspår)

2019-11-1814:51

Brand i byggnad industri Östergårdsgatan (in som automatlarm)

10
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Kommentar: Sett till hela året så har det varit ett lugnt år. Den enskilt största insatsen var
en skogsbrand i Vesene den 24 juni. Över midsommar så har grannar känt röklukt i byn
men först på måndag ser man rök från skogen. Vi får in larmet som gräsbrandvilket
förbryllar oss lite. När vi kommer fram så har de som ringt in larmet gjort en bra insats och
begränsat brandens utveckling med hjälp av släckare och granruskor. Totalt handlar det om
ca en hektar ungskog som brunnit. Vi blir kvar där med personal till nästa morgon då
ägaren tar över.
Under våren har vi även två byggde bränder i vårt ytterområde Broddarp och Öra, båda
slutar med att vi låter byggnaderna brinna ner och begränsar mot andra byggnader. Vi ser
här vikten av att man i dessa delar har en egen beredskap då det tar tid för oss att komma
fram. Vid båda dessa insatser så fick vi pröva vår brandvattenrutin vilket var givande.
Vi har även under året haft ett par automatlarm som visat sig vara skarpa insatser, detta är
bra då själva vitsen med ett automatiskt brandlarm är att vi får en tidig upptäckt.
Herrljunga Vatten har även nyttjat sitt beredskapsavtal gentemot oss vid tre tillfällen.

9. Uppföljning Utbildningar
Under året har följande medarbetare genomfört utbildningar:
Introduktion brandman (Räddsam VG)

Daniel Fredriksson
Anna Nikadon
Jonathan Jönsson

Grundutbildning Räddningsman i beredskap (MSB)

Tony Niva

Jonny Johansson
C-kort

Marie-Louise Wängqvist
Emil Öhrwall

Räddningsledning A (MSB)

Kenny Bengtsson

Tillsyn och olycksförebyggande B (MSB)

Lars Arnoldsson

Brandfarliga och explosiva varor (MSB)

Lars Arnoldsson

Stabs metodik (MSB)

Göran Lager

PDV (Regionen/Polisen)

Lars Arnoldsson

Luc Plasschaert
Morgan Gunnarsson
Tomas Svantesson
Pedagogik (Brandskyddsföreningen)

Tomas Svantesson

Johan Hårsmar
Rakel (MSB)

Anders Svensson

11
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10.

Uppföljning Fordon/Material

Nedan följer Räddningstjänstens fordonspark vid den 3 1/12. Siffran är
kommunikationsnummer.
Ledning/dagtid

7080Ledningsbil(pickup)
Besiktning bil 1
Besiktning bil 2

Grundberedskap Herrljunga
Fordon
7010 Släckbil Basl

7140Lastväxlare
7030Hävare

Vatten/skumenhet (1)

7055Bandvagn
7070Pickup
Motorspruta Klass 3
Motorspruta Klass 2
M iljö/Restvä rdeskärra/Hansabräda
Vattentank (3)

Grundberedska p Annelund
Fordon

7210Släck/tankbil
7255Bandvagn
7270Pickup
Båt/Hansabräda
Motorspruta Klass 2
Miljö/Restvärdes kärra
Skogsbrands kärra
Vattentank (4)

Extra resurs placerad på Herrljunga stationen
7040Lastväxlare
Vatten/skumenhet (2)
Maskinflak
Elverk3st, vaka containrar (avtal herr vatten)
Flakkärra

12
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Kris förråd Annelund stationen
7355Sjuktransport bandvagn
7155 Bandvagn
Grön bandvagn
Kranbil (gamla 7060)
Kris material

Bandvangskärra med motorspruta klass 2

Skogsbrandsdepå Remmene Skjutfält
Skogsbrandsdepåflak

övningsplats ej operativa
Tank på lastsväxlarram 6m3
Grusflak

13
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Inledning
Detta dokument skall ge de medarbetarna på Räddningstjänsten en tydlig bild av som förväntas av
verksamheten kommande år. Dokumentet skall även vara ett stöd till nämnden, för att lättare prioritera
och följa upp verksamheten.

Dokumentet beskriver alla delar i Räddningstjänstensverksamhets område och de arbetsinsatsernasom
förutom den normala driften av verksamheten ser ut attta tid i anspråk. Under varje rubrik förklarar
texten kortfattat vad som förväntas ske under året. Bilaga 1 är ett hjälpmedel för personalen i sin
uppföljning och presenteras vem som är ansvarig för genomförandet.
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Övergripande Verksamhet
Då vi med största sannolikhetkommer att gå in i en ny operativ samverkan gällande främst operativ
ledning får detta konsekvenser för organisationen i stort. I nuläget vet vi inte omfattning på detta. Detta

kommer dock att ta tid attgenomföra.

Ekonomi
2020 är vi en lägre budgetän tidigare år på grund av prioriteringar i kommunen i stort, vi har även lägre
intäkter. Detta leder till att vi främst budgeterat lägre kostnader för utbildningar, vilket är en del i
verksamheten som vi kan styra över. På kort sikt klarar vi detta men på lång sikt kan det få konsekvenser.

Handlingsprogram (LSO 3:3/3:8)
Då vi fortfarande väntar på förändrade riktlinjer nationellt kring handlingsprogrammetså har KF antagit
att det gamla även skall gälla för 2020. En revidering kommer dock att krävas till 2021 om vi skall gå in i
en större samverkan kring operativ ledning.

Personal
Heltid/dagtid
Förvaltningschef har beslutatatt vi centralt skall ha en administratör inom förvaltningen. Vi kommer att
utnyttja denna resurs på ca 25%. Detta gör att vi kan prioritera om arbete på övriga tjänster, främst på Stf.
Räddningschef som haft den största delen av dettatidigare.
Nya tjänstebeskrivningar kommer att upprättas när vi vet hur vi skall organisera oss.

Deltid
En omorganisationkan ävenkomma att påverka deltid.
Vi kommer i början av 2020 att avsluta en rekrytering men ser redan behov av att få in fler medarbetare

under året.

Administration
Under våren så skall vi se över innehållet i den administrativa tjänsten.

Fastigheter
Under 2019 har mycket om arbetetkring fastigheterna handlat om de arbetsmiljöproblem som finns på
Herrljunga stationen. Detta arbete fortsätter2020 för att få klarhet i. Nedan angivna punkter är från förra
årets plan, detta har inte genomförts utan får stå kvar. Den sist nämnda beror på problem att få under en
kabel under ringleden och kostnaderna kring detta.

Under 2018 skulle säkerhetsskyddet ses över på båda stationerna. Detta arbete har varit trögt och
kommer att fortsätta även under 2019.

Under året skall en plan tas fram på hur vi skapar förutsättningar i lokalerna på Herrljunga stationen både

för manliga och kvinnliga brandmän.
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Vi ser ett stort behov av varningsljus vid ringleden vid utryckning, främst för ambulansen för att säkra
arbetsmiljön, detta är något som vi tittat på tillsammans med Tekniska och Trafikverket. Arbetet
fortsätter 2019.

Funktionsområde Säkerhet och Krisberedskap
Då det inte är nämndens uppdrag så görs en separat verksamhetsplan för detta område.

Funktionsområde Förebyggande Verksamhet
Tillstånd (LBE 17§)
Frågor om tillståndtill hantering av brandfarliga och explosiva varar ska hanteras enligt de
bestämmelsersom finns.

Tillsyn (LSO 5:1 och LBE 21§)
1tillsynsplanenligger 83 objekt inför tillsyn, fördelatpå 77 LSC) och 6 LBE. Tillsyn LSO är
fördelat på 19 st livräddningsutrustning, 40 verksamheter och 8 flerbostadshus av LSO
tillsynerna och 7 LBE. Tillsyner skall genomföras rättssäkert. Räddningstjänstenkommer arbeta
mer med förelägganden där det skäliga brandskyddet inte är tillräckligt.

Sotning (LSO 3:4)
Tre stycken uppföljningsmöten skall genomföras med sotaren. Vid årsuppföljningen av denna plan skall
sotarmästarenmedverka för att kunna svara på ev. frågor från nämnden. Vid brandskyddskontrollerna
kommer besöket registreras i hembesöksappen.

Råd och information till allmänheten (LSO 3:2).
Räddningstjänstenkommer medverka vid olika arrangemangunder året. Exempel på tillfällen är
Mörlanda marknad, Jul i Ljung, Flammande höstkväll, Julskyltning. Vid varje enskilt tillfälle ska
lämpligt material användas. Under december månad skall butiker besökas för att få information. Sociala
medier skall användas för att sprida budskap om brandsäkerhet och annan lämplig information.

Hembesök kommer genomföras för att få en bild av hur det ser ut med brandsäkerheten i hemmen. Även
andra lämpliga tillfällen kan komma att bli aktuella.

Samverkan med andra myndigheter
Räddningstjänstenska vara en aktör i kommunens plan- och byggprocesser. Samtillsyn med
miljöinspektör vid verksamheter som berör bägge myndigheterna. Även andra myndigheter kan bli
aktuella för samtillsyn.

Insatskort
Insatskort flerfamiljshus kommer påbörjas.
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Funktionsområde Operativ Verksamhet
Målsättningen är att under året ansluta oss till ett operativt ledningssystem. Detta kommer attta mycket
tid från organisationen.

Beredskap(LSO 1:3)
Att under året upprätthålla en beredskap enligt Handlingsprogrammet .

Andra Insatser
Man har under hela 2019 haft dialog i regionen om nytt avtal för IVPA, just nu är läget låst men
nuvarandeavtal löper. Vi får se vad som händer 2020.

Utveckling av operativ personal
Vi kommer att delta på något som vi kallar “Hasslumdagarna“ och är ett nytt samarbete mellan oss och
några av räddningstjänsternai Skaraborg där vi får till en regional övningsdag för operativ personal.
PDV utbildning fortsätter för RCB funktionen.

Fordon/ material
Under året skall nya larmställ införskaffas.
Bandvagnarna skall ses över och uppdateras.
Arbetet med att lägga in allt material i administratör systemet fortsätter under 2020.

Funktionsområde Efterföljande Verksamhet
Vi kommer att börja jobba med ett nytt arbetsätt för erfarenhetsåterkoppling(AAR).
Under 2020 kommer två nya kamratstödjare att utbildas.

Funktionsområde Övrig Verksamhet
När dettaskriv så är det ännu inte klart med avtal gällandelarm mot tekniska förvaltningen. Detta får en
stor påverkan för oss.
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Utveckling av operativ personal
Utveckling av operativ personal
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Uppdatering av bandvagnar (7055,7255)
Dedalos

Vår -20
Under året
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Vår -20
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Under året

