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Miljö- och konsumentnämnden, föredragningslista 2020-08-25 

Tid 

Plats 

Kallas 

Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är pga. den nuvarande 
situationen med Covid-19 inte öppna för allmänheten. 

Tisdag 25e augusti 2020, kl. 13.00 

Nornan, plan 2, Stora Brogatan 45, Borås  

Per Månsson (M) 
Lena Sänd (S)  
Jan-Åke Carlsson (S) 
Cecilia Kochan (S) 
Catherine Tynes Kjellbergh (L) 
Katrine Andersson (M) 
Elvira Löwenadler (M) 
Robert Strömbom (SD) 

Tobias Eng-Strömberg (S) 
Jaana Ben Maaouia (S) 
Harry Kettil (S)  
Alexander Andersson (C)   
Matti Oinas (MP) 
Sofia Sandänger (M) 
Helena Schicht (M)  
Lars Lyborg (KD) 
Lars-Erik Johansson (SD) 

Miljöchef Agneta Sander 
Avdelningschef Zygmunt Cieslak 
Avdelningschef Niclas Björkström 
Avdelningschef Mirjam Keskifrantti 
Avdelningschef Annelie Johansson 
Avdelningschef Elin Johnsson 
Förvaltningsjurist Johanna Bäckström 
Personalföreträdare Anneli Nilsson 
Personalföreträdare Johan Linderstad  

Karl-Eric Nilsson (C) Anette Bergqvist 
Ordförande  sekreterare 

Eventuella förhinder att närvara anmäls till Anette Bergqvist på 
mknamnd@boras.se 
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   Föredragningslista  Beslutsförslag

 
1. Sammanträdets öppnande   - 
 
2. Närvaro - 
 
3. Val av protokollsjusterare   1. Lena Sänd (S) 
 samt tid för protokollets justering  2. Robert Strömbom (SD) 

  3. Katrine Andersson (M) 
   2020-08-27 
 
 
4. Nya och pågående Initiativärenden 
  
4.1 Pågående  
 
4.1.1  2019-09-24, §271 - Miljö- och konsumentnämnden uppdrar åt    

           miljöförvaltningen att göra en översyn av tillståndsenhetens verksamhet och  
           att översynen redovisas senast 2020-10-01. 

 
      
      

 
 
5. Fastställande av föredragningslista 
  
 - 
 
  

 6 Information  
   
kl. 13.05 6.1 Information - Strandskyddsdispens Hedared 5:2 Till handlingarna 
     Sökande 
  
kl. 13.20 6.2 Information – Budgetförslag 2021 Till handlingarna 
     Kristina Reinholdsson 
  
kl. 13.35 6.3  Ordförandebeslut  Till handlingarna 
  Strandskyddsdispenser under sommaren Karl-Eric Nilsson 
  Ecos: 2020-1960, 2020-2051, 2020-1464 
  
kl. 13.50 6.4 Övrig information från förvaltningen inkl. Till handlingarna 

 personalärenden  Agneta Sander 
 
 
7 Miljöbalkstillsyn 
 
7.1 Strandskyddsdispens Kråkhult 1:2 och Godkänna med villkor 
 Kerstinsgärde 1:3 Matilda Chocron  
 Ecos: 2020-1554 
 
7.2 Strandskyddsdispens, Arås 1:26 Godkänna med villkor 
 Ecos: 2020-2062 Anna Karlsson 
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7.3 Strandskyddsdispens, Aranäsholm 1:1 Godkänna med villkor 
 Ecos: 2020-2164 Anna Karlsson 
 
 
8 Livsmedelskontroll 
  
- 
 
 
9 Alkohol & Tobak  
 
9.1  *Ansökan om serveringstillstånd Avslag 
 Dnr: 50-2020-00159  Tillståndsenheten 
 
9.2  *Yttrande till Förvaltningsrätten angående   Godkänna 
 Överklagande av beslut Tillståndsenheten 
 Dnr: 16-2020-00203   
 Omgående justering! 
 
 
10  Miljöstrategiska    
 
10.1 Detaljplan för Svärdfästet 4, Trandared  
 Ecos: 2020- David von Sydow 
 
  
11 Naturvårdsfonden   
  
11.1 Avslutsbidrag naturvårdsfond, Finnekumla 2:16 Godkänna 
 Ecos: 2019-430 Matilda Chocron 
  
11.2 Ansökan bidrag naturvårdsfond, Björnåsen 1:30 Godkänna 
 Ecos: 2020-2198 Linnea Åsedahl 
 
11.3 Ansökan bidrag naturvårdsfond, Svenstorp 1:1 Godkänna 
 Ecos: 2020-2301 Linnea Åsedahl 
 
11.4 Avslutsbidrag naturvårdsfond, Kerstinsgärde 1:134 Godkänna 
 Ecos: 2019-1804 Linnea Åsedahl 
 
11.5 Avslutsbidrag naturvårdsfond, Rydboholm 1:9 Godkänna 
 Ecos: 2019-2990 Linnea Åsedahl 
 
11.6 Avslutsbidrag naturvårdsfond, Sillvalen 2 Godkänna 
 Ecos: 2019-2762 Linnea Åsedahl 
 
 
12 Administration 
 
12.1 Revidering av arbetsinstruktion Godkänna 
 Ecos: 2020-2460 Johanna Bäckström 
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12.2 Intern kontrollplan + riskanalys 2021 Godkänna 
 Ecos: 2020-236 Andreas Zalewski 
 
12.3  Månadsuppföljning juli 2020 Godkänna  
 Ecos: 2020-769 Kristina Reinholdsson 
 
 
13  Kurser och konferenser etc. 
  
Presidiemöte för kommunalråd 1a september 
Pluppmöte 23e september kl. 15.30 – 17.00 
Innovationsdag 20e augusti, Karl-Eric Nilsson och Lena Sänd anmälda,  
förättningsarvode? 
Viskans vattenråd, ersättare saknas sedan Sofia Bohlin slutat, någon som är 
intresserad av platsen? 
 
 
14 Anmälningsärenden 
 
14.1 Delegeringsbeslut juni-juli 2020 Till handlingarna  
 
14.2  Inkomna skrivelser Till handlingarna 
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Tjänsteskrivelse  1(5) 
Datum Dnr  

2020-1554  2020-08-06 

Matilda Chocron, 033-35 30 13 
matilda.chocron@boras.se 

FISKEKLUBBEN DALSJÖN 
 
 

Ansökan om strandsky  ddsdispens för bad-   och båtbrygga  
på fastigheten Kråk  hult 1:2 och Kers   tinsgärde 1:3   
Sökanden: FISKEKLUBBEN DALSJÖN 
Fastighet: Kråkhult 1:2 och Kerstinsgärde 1:3 

Sammanfattning  
FISKEKLUBBEN DALSJÖ N och Dalsjön  s  fiskevårdsområde  har sökt   dispens  från  
strandskyddsbestämmelserna för att    bygga en bå  t- och  badbrygga på fast  igheten 
Kråkhult 1:2   och Ke rstinsgärde  1:3. Bryg gan sk a  vara  allmänt  tillgänglig, ha pla  ts för   
klubbens  fyra bå tar  som kan hyra  s  samt en ba  dstege  längst  ut. Bryg gan komme r  göras 
tillgänglighetsanpassad så att    rullstolar sk a  kunna köra   ut  på br yggan. F öreträdare för   
Miljöförvaltningen ha r den 5 augu   sti 20 20 besökt   platsen.  Miljöförvaltningen 
bedömer att   bryggan är   en åtgärd som för sin fu     nktion  måste ligga vid vatt   en.  
Miljöförvaltningen bedömer ocks  å att   det  finns särskilt   skäl för att bevilja dispens      då 
åtgärden är   ett  angeläget allmä nt  intresse.  

Förslag till   beslut  
Miljö- och konsume ntnämnden  lämnar dispens   från  strandskyddsbestämmelserna för  
brygga, me d  måtten 2,4   x 8 met  er samt   trädäck ovan på befint lig st enpir,  på  
fastigheten Kråkhult 1:2    och Ke rstinsgärde 1: 3 vid Stora Dalsjön   ,  Borås  kommun.   
 

 Endast  den yt a som br  yggan upptar får tas     i an språk för än  damålet.  

Villkor   
 

 
1.  Bryggan får inte    förses  med  staket, bä nkar, bely sning, sk yltar, blo mkrukor  

eller an dra an ordningar som hin  drar  eller avhå ller allmä nheten från   att  vistas 
på elle r vid br  yggan.  
 

2.  Flytbryggan får inte    vara  konstruerad av ce  llplast (t .ex.  frigolit)  utvändigt,  
gamla ke mtunnor  eller an nat  material som kan på   verka miljön elle  r 
vattenkvaliteten negat ivt.  

mailto:matilda.chocron@boras.se
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Lagstöd  
Beslutet  har fatt ats  med  följande  lagstöd:  
- Miljöbalken 7 kap. 18b §.      Kommunen får i det ens    kilda  fallet ge   dispens  från  förbuden i   15  

§  om det finns särskil   da sk äl  och dispens en avse r något ann  at än   det som   anges  i 18   a §   1 och  
2.  

Redogörelse för ärendet    
Fiskeklubben Dalsjön   och Dalsjön s  fiskevårdsområde  har sökt   dispens  från 
strandskyddsbestämmelserna för att    bygga en bå  t- och  badbrygga på fast  igheten  
Kråkhult 1:2   och Ke rstinsgärde  1:3. An sökan om dispens    från 
strandskyddsbestämmelserna inkom den 27     april 20 20. Ritning och karta ha    r bifogats   
ansökan.  
 
Från väge n och ut    på  piren sk a  ett  trädäck bygg as  så att   rullstolar lätt kan ta sig      ut. 
Från trädäcke t sk a  sedan en fly  tbrygga av ty  pen rix obryggan läggas.   Den  består  av  
cellplastblock  med  betong  utanpå och trä ovan   på. Bryg gan för ankras  i bo tten me d  två 
stycken 500   kilos bet ongankare. Längst   ut  på br yggan sk a  det  vara  en ba dstege  och på   
vänstra sidan om br   yggan från   land se tt  ska  det  finnas  plats för 4 bå   tar  som klubben  
hyr ut . P å br yggan är   det  fästa Y- bommar som ligge  r  mellan bå tarna. Bryg gan är till    
för allmä nheten och ve  m som helst  , även ick  emedlemmar,  kan hyra   båtarna. Bryg gan 
är  också till för att     förankra bå tar  vid sjösätt ning. Även iläggningsra  mpen jämte   
bryggan är   till  för allmä nheten.   
 
Fiskeklubben an ger att   de  tidigare  provat  att  ha bå tarna vid den kommunala    
badplatsen, men att    det  inte  fungerat  på  grund av sk  adegörelse  och vill nu där   för ha   
bryggan vid fisk  eklubbens  stuga där   de  redan ha r en bå  tiläggsramp.   
 
Företrädare  för  Miljöförvaltningen ha r den 5 augu   sti 20 20 besökt   platsen.  Idag finns   
redan en relativt    nyanlagd bå tiläggsplats  vid fisk eklubbens  stuga. Jä mte  
båtiläggsplatsen finns ocks  å en lite  n st enpir. Sjön blir    fort  djup ef ter  stenpiren.  Runt  
sjön finns en vandr   ingsled och den pa   sserar  precis  förbi me llan den pla  nerade  
bryggan och fisk  eklubbens  stuga.   
 
Mark- exploateringsavdelningen  som an svarar för kommunens    mark  så som  
markägare ha r godkänt br  yggan.   
 

Miljöförvaltningens bedömnin g  
Bestämmelser  
Platsen för   den pla nerade  bryggan ligge r ino m  Dalsjöns  strandskyddsområde  som är  
200  meter frå n st randlinjen och ut    i vatt net, på lan  d är   strandskyddet  på den aktu  ella  
platsen ut släckt  på grund av det   aljplan från   1973. Omr ådet är   planlagt  som ”par k  eller 
plantering”. Ino m  strandskyddat  område  får inte    

  nya bygg nader  uppföras,  
  byggnader  eller bygg naders  användning än dras elle r an dra an läggningar elle r  

anordningar ut föras, om det    hindrar  eller avhå ller allmä nheten från   att  beträda 
ett  område  där  den an nars  skulle fått   färdas  fritt  

  grävningsarbeten elle r an dra för beredelsearbeten ut föras för bygg  nader,  
anläggningar elle r an ordningar,  

  åtgärder vidt as  som väse ntligen för ändrar livsv illkoren för   djur- eller växtar ter.   
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(7 kap 15    § miljöb alken). Mil jö- och konsume ntnämnden kan i ensk   ilda  fall ge   dispens 
från st randskyddsbestämmelserna om det    finns särskilda sk  äl ( 7 kap 18b § miljöb    alken).  
Dispens  får ge s endast   om det   är  förenligt  med st randskyddets sy fte  (7 kap 26 §     
miljöbalken).  Syftet med   strandskyddet  är  att  trygga för utsättningarna för allmä  nhetens  
friluftsliv och att    bevara goda livsv  illkor  på lan d  och i vatt  en för djur-   och växtlive t.  

Motivering för beslu  t  
I miljöb alken finns det    sex  särskilda sk äl som man kan hä    nvisa till   för att få dispens     
från st randskyddsbestämmelserna ( 7 kap 18  c § miljöb  alken).   
 
Som särskilda sk  äl för dispens    anger sökande att     
- åtgärden är   en an läggning  som för sin fu   nktion måst e ligga vid vatt   en och  

behovet  inte  kan tillg odoses ut anför omr ådet,  
 
Miljöförvaltningen bedömer att    bryggan är   en åtgärd som för sin fu     nktion måst e ligga   
vid vatt en.  Miljöförvaltningen bedömer ocks  å att   det  finns särskilt   skäl för att bevilja    
dispens  då åtgärden är    ett  angeläget allmä nt  intresse.  Dalsjön är   en po pulär fisk e- och  
rekreationssjö,  även för   folk ut anför Dalsjöfor s.  Det  bor my cket folk i Dalsjöfor   s  som 
kan komma att    nyttja br yggan. Utöver ba  dbryggan på den kommunala ba    dplatsen är   
detta den enda allmä   nna br yggan vid sjön.     
 
På den aktu  ella pla tsen finns inga hö   ga na turvärden.  Livsvillkoren för växt-   och  
djurlivet  bedöms inte   påverkas och allmä  nhetens  tillgång  till  strandområdet  försämras  
inte  av att   bryggan an läggs. Dispens   är  förenligt  med  strandskyddets sy fte.  

Motivering till vill  kor  
 
För att   förhindra att   bryggan upplevs   som pr ivat  finner Mi ljöförvaltningen det   skäligt  
att  förena  dispensen med   villkor att   anordningar som kan upplevas pr    ivatiserande 
eller avhå llande  för allmä nheten inte   får uppför as på br  yggan.   
 
Cellplast  är  ett vanligt   material i fly  tbryggor. När   detta vit tras  sönder avge s små   
plastpartiklar.  För att   förhindra ut släpp av pla  stpartiklar  finner Mi ljöförvaltningen det  
skäligt  att  förena dispense n med   villkor om att    cellplast inte   får an vändas i öp  pen  
konstruktion.  Vidare  får  inte  plastbehållare  som tidig are  innehållit  kemiska ämnen  
eller an dra mate rial som negat  ivt  kan på verka vatt enkvaliteten an vändas.  
 
Miljöförvaltningen bedömer att    anläggningen är   förenlig me d gällan de  översiktsplan  
och kraven på lämp   lig  hushållning med   mark- och vatt enresurserna som an  ges  i 3 och   
4 kap miljöb  alken. Omr ådet är   inte  riksintresseområde  enligt  3 elle r 4 kap    
miljöbalken.   

Underlag till   beslut  
Ansökan om st  randskyddsdispens,  2020-04-27 
Situationsplan, 202 0-04-27  
Anteckningar  och foton från    platsbesöket, 20 20-08-05 
Komplettering,  inkom 202 0-08-06  

Upplysningar  
Länsstyrelsen kommer att    granska beslu tet och sk  icka et t beslu t att   de godkänn er elle r  
överprövar Mil jö- och konsume ntnämndens  beslut ino m  tre ve ckor från   det  att  
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beslutet kommit   till Länsst yrelsen. Länsst yrelsen sk a  överpröva om de an   ser att   det 
inte  finns särskilda sk  äl för dispense  n. Fö rst  efter  att  Länsstyrelsen ha r sv arat bö rjar  
dispensen gälla.   
 
Andra person er  har ocks å möjlighet   att  överklaga beslu tet ino m  de  tre  veckorna. 
Vänta tills   dispensen bö rjar  gälla inn an åtgärden på  börjas.   
 
Strandskyddsdispensen slu tar  att  gälla om ar  betet  inte  påbörjats ino m  två år   eller  
avslutas ino m  fem år   från  den dag då dispensbe   slutet  började gälla (  7 kap 18 h     §  
miljöbalken).  
 
Detta beslu t ge r  ingen rä ttighet  gentemot  andra som äger mar   k- eller vatt enområden  
eller som ha  r rä ttigheter  där.  
 
Arbeten i vatt  en och/elle r an läggning  i vatt en är   vattenverksamhet  enligt  11  kap 
Miljöbalken (MB) . Ar beten i vatt  en är   anmälnings- eller tills tåndspliktiga om inte    
andra best ämmelser undan tar  verksamheten från   en sådan plikt.    I det   fall åtgärdern a 
innebär vatt enverksamhet  ska  samråd/anmälan hå llas  med Länsst yrelsen.  

Avgift  
Avgiften för ha  ndläggning av an  sökan är   7158 kron or enligt   kommunens  taxa för   
2019. F aktura sk ickas se parat. Mervär desskatt tas   inte  ut  på avgift en. Drö jsmålsränta 
utgår  enligt  räntelagen vid inb  etalning ef ter  förfallodagen även om beslu   tet  
överklagas.  Avgiften får enligt    1 kapitle t 2 § och 9 kapitle     t 4 §    förordningen om  
avgifter för pr  övning och tills  yn enligt   miljöbalken ve rkställas enligt   utsökningsbalken.  

Hur man överklagar    
Detta beslu t kan överklagas ho   s  Länsstyrelsen, se   bilaga.  

Matilda Chocron Agneta Sander 
Handläggare Miljöchef 

Bilaga  
1.  Översiktskarta  
2.  Situationsplan och sk  iss  
3.  Fotobilaga med   anteckningar  från  platsbesöket  
4.  Hur man överklagar    

Beslutet expedieras   till  
Beslutet  delges  

  FK  Dalsjön  och FV O Dalsjön ,    
  



 
 

 
 

 

 

Sida  
5(5)  

Datum Dnr 
2020-08-05 2020-1554 

För känn edom  
  Länsstyrelsen Västra Götalan  ds Län (v  astragotaland@lansstyrelsen.se)  (inkl. 

bilagor 1,2   och 3)   
  Mark- och explo ateringsavdelningen  Borås  Stad  
 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se


Bilaga 1 2020-1554

Översiktskarta
 

300m2001000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000



 

Dnr. 2020-1554 Kerstinsgärde 1:3, Kråkhult 2:1

Bilaga 2
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Handläggare  Matilda Ch ocron  

Ärende  Ansökan  om st randskyddsdispens  

Händelse   

Tjänsteanteckning  
Platsbesök  
Befintlig  båtramp och pir    vid dalsjön s  fiskeklubbs  stuga.  
På pla ts var Ma  tilda Ch ocron och An  na Karlsson från    Miljöförvaltningen och tv  å 

representanter från   fiskeklubben.   

Befintlig ramp. Till vänster i bilden ska de lägga ett trädäck över piren, 2,4 meter brett.
De kommer försöka göra så att rullstolar kan komma ut på bryggan så därför kommer 
de troligen gräva lite för hand för att plana ut marken. Efter stenpiren ska de lägga en
flytbrygga av modell rixöbryggan som är betongklädd cellplast och sedan 2 st 500 kg 
betongankare. Ingen grävning eller pålning i vattnet. 

Miljöförvaltningen 
POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 
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Flytbryggan ska bli 8 meter lång efter piren. Bryggan ska sedan ha 3 st Y-bommar som
de 4 båtarna kan ligga mellan. Dessa ska placeras åt vänster i bilden. 

Runt piren ligger stora block. Det blir snabbt djupt utanför piren. 
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Anna Karlsson, 033-
anna.ka.karlsson@boras.se 

 

 
 

Ansökan om strandsky  ddsdispens för bostadshus,    garage, 
komplementbyggnad,  tillfartsväg samt brygga på fastigheten     
Arås 1:26   
Sökanden:  
Fastighet: Arås 1:26 

Sammanfattning  
  har sökt   dispens  från  strandskyddsbestämmelserna för om-   och 

nybyggnation  av befint ligt  bostadshus,  nybyggnation  av gara ge  vid sidan av    
bostadshuset,  ersätta äldr e  förråd/carport  med  ett  större gara ge/förråd, än dra 
framkörningsvägen till   huset samt   anlägga  en br ygga på fast  igheten Ar ås 1:2 6.  
Miljöförvaltningen bedömer att    byggnaderna och tillf  artsvägen komme r  att  uppföras på  
redan ian språktagen mar k och att    särskilt  skäl där med för eligger.  För att   förtydliga för   
allmänheten var den pr   ivata zo nen går sk  a  tomtplatsens  gräns  markeras. Vid en vägning    
mellan st randskyddsintresset  och den ensk  ildes  intresse an ser Mi ljöförvaltningen inte   att  
det  i det   aktuella fallet   finns så st  arka sk äl att   dispens  kan me dges  för  bryggan.  

Förslag till   beslut  
Miljö- och konsume ntnämnden  lämnar dispens   från  strandskyddsbestämmelserna för  
suterränghus  i tv å vånin gar med   en bygg nadsyta på 28  3 m 2, gara ge  med  måtten 7 x 4,4     
meter, gar age/förråd med   en bygg nadsyta på 13  2 m 2  samt  tillfartsväg, enligt  
situationsplan och ritnin  gar i bila  gorna  3 och 4,    på fast igheten Ar ås 1:2 6 vid Via  redssjön,  
Borås  kommun.   
 
Endast det   område  som mar kerats på bifogad karta får tas       i an språk som tomt  plats.  
 
Villkor   
 

1.  Tomtplatsen sk a,  enligt  bilaga 2,   markeras  med  staket, hä ck,  mur elle r 
motsvarande.  
 

Miljö- och konsume ntnämnden  avslår an sökan om dispens    från   
strandskyddsbestämmelserna för br  ygga på fast  igheten Ar ås 1:2 6, Borå s  kommun.   

Lagstöd  
Beslutet  har fatt ats  med  följande  lagstöd:  

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON FAX 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 033-35 30 25 

mailto:miljo@boras.se
https://boras.se
mailto:anna.ka.karlsson@boras.se


 
 

 
 

 

 

 
 
 

Sida  
2(6)  

Datum Dnr 
[Händelsedat] [Diarienr] 

- Miljöbalken 7 kap. 18b §.      Kommunen får i det ens    kilda  fallet ge   dispens  från  förbuden i 15    § 
om det finns särskil   da skäl   och dispens en avse r något ann  at än det som     anges  i 18   a §   1 och   2.  

- Miljöbalken 7 kap. 15     §   
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Redogörelse för ärendet    
har sökt   dispens  från  strandskyddsbestämmelserna för om-   och 

nybyggnation  av befint ligt  bostadshus,  nybyggnation  av gara ge  vid sidan av    
bostadshuset,  ersätta äldr e  förråd/carport med   ett  större gara ge/förråd, än dra 
framkörningsvägen till   huset samt   anlägga  en br ygga på fast  igheten Ar ås 1:2 6.  
Ansökan om dispens    från  strandskyddsbestämmelserna inkom den 15     juni 202 0. 
Ritning och karta ha   r bifogats   ansökan.  
 
Företrädare  för  Miljöförvaltningen ha r den 5 augu   sti 20 20 besökt   platsen.   

Miljöförvaltningens bedömnin g  
Bestämmelser  
Platsen för   de  planerade  åtgärderna ligge r ino m  Viaredssjöns  strandskyddsområde 
som är   200  meter från   strandlinjen. Ino m  strandskyddat omr åde  får  inte   
1.  nya bygg nader  uppföras, 
2.  byggnader  eller bygg naders  användning än dras elle r an dra an läggningar elle r  
anordningar ut föras,  om det   hindrar  eller avhå ller allmä nheten från   att  beträda et t 
område  där  den an nars  skulle fått   färdas  fritt  
3.  grävningsarbeten elle r an dra för beredelsearbeten ut föras för bygg  nader, 
anläggningar elle r an ordningar,  
4.  åtgärder vidt as  som väse ntligen för ändrar livsv illkoren för djur-   eller växtar ter.   
 
(7 kap 15    § miljöb alken). Mil jö- och konsume ntnämnden kan i ensk   ilda fall ge    dispens 
från st randskyddsbestämmelserna om det    finns särskilda sk  äl ( 7 kap 18b §     miljöbalken).  
Dispens  får ge s endast   om det   är  förenligt  med st randskyddets sy fte  (7 kap 26    §  
miljöbalken).  Syftet med   strandskyddet  är  att  trygga för utsättningarna för allmä  nhetens  
friluftsliv och att    bevara goda livsv  illkor  på lan d  och i vatt  en för   djur- och växtlive t.  

Motivering för beslu  t  
I miljöb alken finns det    sex  särskilda sk äl som man kan hä    nvisa till   för  att  få dispens   
från st randskyddsbestämmelserna ( 7 kap 18  c § miljöb  alken).   
 
Som särskilda sk  äl för dispens    anger sökande att     
- platsen redan tagit  s i an  språk på et  t sätt   som gör att    det  saknar  betydelse  för  

strandskyddets sy ften,  
- behövs för   en an läggning  som för sin fu   nktion måst e ligga vid vatt   en och   

behovet  inte  kan tillg odoses ut anför omr ådet  
 
Nybyggnationer sam t  omdragning  av ti llfartsväg 
Fastigheten Ar ås 1:2 6 ut görs  av ca 97  00 kv m och ligge  r ut med Via reds  södra  strand.   
På fast igheten finns et  t  bostadshus  på  ca 37 0 kv m (s uterräng i tv  å vånin gar),  en 
carport/förråd på ca 45     kvm, en mindr  e  stuga vid sjön, et   t lus thus,  ett  växthus och en    
tennisplan med   ett  mindre  förråd. Tomte n är   kuperad. Nor r om bo  stadshuset  sluttar 
marken br ant ner mot Viar   edssjön.  Mellan  bostadshuset  och st randlinjen är   marken  
inhägnad och får bet   ar på sommar  halvåret.   
 

  har an sökt om st  randskyddsdispens  för omb yggnation av befint  ligt 
bostadshus. En del av huse    t kommer att    byggas  om medan en del     kommer  att  rivas. 
Huset kommer for  tfarande  vara  suterräng i tv  å  våningar. Även drä  neringen och ny   
grund kommer att    gjutas. Då omb  yggnationen är   så omfatt ande  behandlar  
Miljöförvaltningen an sökan som en nybyg   gnation.  Intill bo stadshuset  kommer  ett  
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garage  uppföras.  Det  gamla för rådet  med  carport komme r  att  rivas  och ersät tas me d 
ett  större gar age/förråd i vinke  l. Tillfartsv ägen kommer att    dras  om. F ör att   
möjliggöra den nya st   räckningen kommer berg i dagen att       sprängas bo rt  och ut fyllnad 
göras. Tv å  äldre  ekar finns på tomt   en.    uppgav vid pla  tsbesök  den 5   
augusti att   dessa inte   kommer  att  påverkas av omdr  agningen.   
 
Miljöförvaltningen bedömer att    byggnaderna och tillf  artsvägen komme r  att  uppföras 
på redan ian  språktagen mar k. By ggnaderna bedöms inte    utöka det   område  som kan   
uppfattas  som hemfridszon .  Någon mar k  som är   allemansrättsligt tillg änglig  kommer 
därför inte   tas  i an språk ge nom att   de  planerade  byggnaderna uppför s.  
Miljöförvaltningen an ser att   ovan nä mnda omständighet er ut gör  särskilda sk äl för  
dispens  från st randskyddsbestämmelserna.  
 
På den aktu  ella pla tsen finns inga hö   ga na turvärden.  Livsvillkoren för växt-   och  
djurlivet  bedöms inte   påverkas och allmä  nhetens  tillgång  till  strandområdet  försämras 
inte  av åtgärdern a.  Dispens  är  förenligt  med  strandskyddets sy fte.  

Motivering till vill  kor  
För att   förtydliga för allmä  nheten var den pr   ivata zo nen krin g  byggnaderna rå der  och 
var allemansr ätten gäller så sk   a  tomtplatsens  gräns  enligt  beslutet mar keras  med  
staket, hä ck,  mur elle r  annan an ordning  som är   tydlig.  
 
Miljöförvaltningen bedömer att    åtgärderna är   förenlig med   gällande  översiktsplan och  
kraven på lämp  lig  hushållning  med  mark- och vatt enresurserna som an  ges  i 3 och 4     
kap miljöb alken. Omr ådet är   inte  riksintresseområde  enligt  3 elle r 4 kap miljöb   alken.   

Brygga 
  har an sökt om en br   ygga på 1,  8 x   4 met er för att    möjliggöra för töjning  

av bå t. Ha n uppger att    botten är   stenig och att    det  inte  går att   komma ilan d  utan  att 
båtens  botten sk adas.  Bryggan är   tänkt  att  utformas i na  tursten för   att  smälta  in i   
naturen och st  randlinjen.   
 
En br ygga får an  ses  vara  en sådan an  läggning  som för sin fu   nktion måst e ligga vid    
vattnet. Vid pr  övning av om det   ta inn ebär att   särskilda sk äl för eligger ingår   även en   
bedömning  av br yggans inverkan på st   randskyddets sy ften och en vägning me    llan 
strandskyddsintresset  och den ensk  ildes  intresse och behov av att      ta pla tsen i an  språk.  
Områdets värde för friluft   sliv och för växt-    och djurlivet   får alltså vägas mot bla    nd 
annat  behovet  av br yggan. Syf tet med   strandskyddet  är  att  trygga för utsättningarna  
för allmä nhetens  friluftsliv och att    bevara goda livsv  illkor  på lan d  och i vatt  en för  
djur- och växtlive t.   
 
Miljöförvaltningen konstat erar att     inte  beroende av en br   ygga för att    
kunna nyt tja fast igheten. Vida re  är  bryggan enbar t  tänkt  att  vara  till  för  , 
hans  familj och den aktu   ella fast igheten.   
 
Miljöförvaltningen bedömer att    en ny br  ygga på pla  tsen sk ulle ta allemansr  ättsligt  
tillgängligt vatt enområde  i an språk och ha en avhå    llande  effekt på det    rörliga 
friluftslivet ino m vatt enområdet i br  yggans nä rhet.   
 
För att   dispens  ska  kunna beviljas   krävs så st  arka sk äl att   de  allmänna intress ena som   
strandskyddet  syftar till   att  tillgodose  får st å tillbaka för det     enskilda intress et  av att   ha  
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en br ygga. Mi ljöförvaltningen an ser inte   att  det  i det   aktuella fallet   finns så st  arka sk äl 
att  dispens kan medg  es.   
 
Miljöförvaltningen an ser inte   att  någon av de    omständigheter som får beakt   as  i  
prövningen kan ut  göra särskilt   skäl för dispens.    Dispens  kan där för inte   medges  för 
anläggningen.  
 
Miljöförvaltningen an ser att   den inskrän kning i ensk  ild rä tt som en nekad dispens      
innebär i det  ta fall inte    går län gre  än  vad som behövs för att      tillgodose  syftet  med 
förbuden i st  randskyddet  (7 kap 25    § miljöb alken).  
 
Miljöförvaltningen bedömer att    anläggningen inte   är  förenlig me d kraven på en från      
allmän sy npunkt  lämplig  hushållning  med  mark- och vatt enresurserna som an  ges  i 3   
och 4 kap miljöb   alken.   

Underlag till   beslut  
Ansökan om st  randskyddsdispens,  2020-06-15  
Planritning, 202 0-06-15 
Situationsplan, 202 0-06-15  
Komplettering,  2020-08-09  

Upplysningar  
Länsstyrelsen kommer att    granska beslu tet och sk  icka et t beslu t att   de godkänn er elle r 
överprövar Mil jö- och konsume ntnämndens  beslut ino m  tre ve ckor från   det  att  
beslutet kommit   till Länsst yrelsen. Länsst yrelsen sk a  överpröva om de    anser att   det 
inte  finns särskilda sk  äl för dispense  n. Fö rst  efter  att  Länsstyrelsen ha r sv arat bö rjar  
dispensen gälla.   
 
Andra person er  har ocks å möjlighet   att  överklaga beslu tet ino m  de  tre  veckorna. 
Vänta tills   dispensen bö rjar  gälla inn an åtgärdern a på börjas.   
 
En karta hö  r till   detta beslu t och best  ämmer hur st  or den pr  ivata zo nen är   på  
fastigheten dvs . en tomt  platsavgränsning.  Det  är  bara ino m  tomtplatsen som ägar  en 
till  marken ha r sin pr  ivata zon   eller hemfridszon och allemansr   ätten inte   gäller.  
Anläggningar ut anför tomt platsen kan bli för   emål för tills  yn enligt   miljöbalken.  
 
Strandskyddsdispensen slu tar  att  gälla om ar  betet  inte  påbörjats ino m  två  år  eller 
avslutas ino m  fem år   från  den dag då dispensbe   slutet  började gälla (  7 kap 18    h §   
miljöbalken).  
 
Detta beslu t ge r  ingen rä ttighet ge ntemot  andra som äger mar   k- eller vatt enområden  
eller som ha  r rä ttigheter  där.  
 
Som rege l krävs bygg  lov  eller  bygganmälan  för att   uppföra ny bygg  nad.  Även än dring  
av bygg nad elle r uppför ande av an  dra an läggningar kan kräva    bygglov  eller 
bygganmälan.  Kontakta Samh ällsbyggnadsförvaltningen för me  r  information.  

Parkslide  
Parkslide  noterades  på fle ra st ällen på tomt  en, vilke t  markägaren var   medveten om  
och för sökte  bekämpa. Bland an  nat  noterades  parkslide  vid de   två ek arna  där  den nya   
infartsvägen pla neras.  Parkslide  är  en invasiv främma  nde  art  som spri der  sig  snabbt  
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och är   besvärlig att   bekämpa. Natu rvårdsverket rekomme nderar där för att   man 
försöker för hindra spridn ing om man ha   r den på sin mar    k. Ma n sk a  undvika grävn ing  
och ro tkapning då det    finns risk att    nya sk ott sk juter  upp. F örsiktighet  bör där för 
vidtas  vid an läggning  av den nya infar   tsvägen.  

Avgift  
Avgiften för ha  ndläggning av an  sökan är   7 15 8 kron or enligt   kommunens  taxa för   
2020. F aktura sk ickas se parat. Mervär desskatt tas   inte  ut  på  avgiften.  Dröjsmålsränta 
utgår  enligt  räntelagen vid inb  etalning ef ter  förfallodagen även om beslu   tet  
överklagas.  Avgiften får enligt    1 kapitle t 2 § och 9 kapitle     t 4 § för   ordningen om  
avgifter för pr  övning och tills  yn enligt   miljöbalken ve rkställas enligt   utsökningsbalken.  

Hur man överklagar    
Detta beslu t kan överklagas ho   s  Länsstyrelsen, se   bilaga.  
 

Anna Karlsson    Agneta San der  
Handläggare    Miljöchef  

Bilaga  
1.  Översiktskarta  
2.  Tomtplatsavgränsning  
3.  Situationsplan  
4.  Ritningar  
5.  Fotobilaga  
6.  Hur man överklagar    

Beslutet expedieras till    
Beslutet  delges  

  
För känn edom  
Länsstyrelsen Västra Götalan  ds  Län (v astragotaland@lansstyrelsen.se)  (inkl.  bilagor 1 -
5)  

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se


Bilaga 1. Översiktskarta

Arås 1:26
Dnr 2020-2062
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Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000



Bilaga 2. Tomtplatsavgränsning 
Arås 1:26

30m0 10 20
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Skala 1:1000
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tomtplatsen
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markeras med staket, 
mur, häck eller 
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Bilaga 3. Situationsplan 
Arås 1:26
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Handläggare Anna Karlsson 

Ärende Ansökan om strandskyddsdispens 

Händelse 

Tjänsteanteckning 

Figur 1. Den nya infartsvägen kommer gå ovanför de två ekarna. Ekarna kommer inte påverkas av omdragningen. 

Miljöförvaltningen 
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Figur 2. Sly kommer att tas bort och marken jämnas till. 

Figur 3. Berg kommer sprängas bort och utfyllnad kommer att göras i svackan. Det gamla huset (förråd med carport) rivs och ersätts
med ett nytt större garage/förråd på samma plats. 
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Figur 4. Del av bostadshus som kommer att rivas och ersättas med nytt större garage. 

Figur 5. Vy norr om bostadshuset. Marken är inhägnad och får betar branten mellan huset och strandkanten. 
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Figur 6. Äldre pool nordost om bostadshuset. 

Figur 7. Branten mellan bostadshuset och strandlinjen betas av får. Vid vattnet finns en nyrenoverad stuga och en flytbrygga. 
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Figur 8. Flytbryggan med badstege och två Y-bommar. 

Figur 9. Den nyrenoverade stugan. 
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Figur 10. Den nyrenoverade stugan. 

Figur 11. Vy åt väst, med stugan i ryggen. 
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Figur 12. Vy åt syd, mot bostadshuset, med strandlinjen i ryggen. 
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Ansökan om strandsky  ddsdispens för villavagn på    
fastigheten Arnäsholm 1:1, Sjöslättsvägen 51      
Sökanden:  
Fastighet: Arnäsholm 1:1 

Sammanfattning  
  har sökt   dispens  från  strandskyddsbestämmelserna för   att  ställa upp en   

villavagn på fast  igheten Ar näsholm  1:1, Sjöslätt svägen 51.   Miljöförvaltningen bedömer   
att  villavagnen kommer att    uppföras på en pla   ts som redan är     ianspråktagen. F ör att  
minska ri sken  att  en bygg nad i ut  kanten av tomt  platsen ut ökar den upplevda    
hemfridszonen finner Mil  jöförvaltningen det   skäligt  att  förena beslu tet me d villkor att   
tomtgränsen sk a  markeras  åt väst   och sy d.   

Förslag till   beslut  
Miljö- och konsume ntnämnden  lämnar dispens   från  strandskyddsbestämmelserna för   en  
villavagn, me d mått en 9 x 2,   5 met er, på fast  igheten Ar näsholm  1:1  (Sjöslättsvägen 51)  
vid F risjön, Borå s kommun.    
 
Endast det   område  som mar kerats på bifogad karta får tas       i an språk som tomt  plats.  
 
Villkor   
 

1.  Tomtplatsen sk a  åt väst   och sy d, enligt   bilaga 2,   markeras  med st aket, hä ck,  mur  
eller mots varande.  
 

 
Lagstöd  
Beslutet  har fatt ats  med  följande  lagstöd:  
- Miljöbalken 7 kap. 18b §.      Kommunen får i det ens    kilda  fallet ge   dispens  från  förbuden i 15    §  

om det finns särskil   da skäl   och dispens en avse r något ann  at än det som     anges  i 18   a §   1 och   2.  

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON FAX 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 033-35 30 25 

mailto:miljo@boras.se
https://boras.se
mailto:anna.ka.karlsson@boras.se


 
 

 
 

 

 

 

Sida  
2(4)  

Datum Dnr 
2020-08-10 2020-2164 

Redogörelse för ärendet    
  har sökt   dispens  från  strandskyddsbestämmelserna för   att  ställa upp en   

villavagn på fast  igheten Ar näsholm  1:1, Sjöslätt svägen 51 . An sökan om dispens    från  
strandskyddsbestämmelserna inkom den 25     juni 20 20.  
 

  har den 27    juli och den 2 augu    sti 20 20 komplet terat  ansökan me d 
kartor  där  villavagnens  tänkta pla cering framgår .   
 
Då take t ra sat  in på befint  lig gäst stuga vill    ersät ta gäst stugan me d  en  
villavagn. Villa vagnen är   9 x 2,  5 met er samt   2,6 m hö  g. Villa vagnen ut gör  en lite n 
stuga på hjul som kommer att       placeras på samma pla   ts där   den tidig are  gäststugan  
stått.  Ett  extra tak   kommer sätt as på villavagnen för extra tålighe     t mot regn. De   n 
gamla gäst stugan  var på ca 24     kvm.   
 
Företrädare  för  Miljöförvaltningen ha r den 5 augu   sti 20 20 besökt   platsen.  Vid  
platsbesöket  konstaterades att   den gamla gäst  stugan  redan ri vits.   

Miljöförvaltningens bedömnin g  
Bestämmelser  
Platsen för   den pla nerade  villavagnen ligge r ino m  Frisjöns st randskyddsområde  som  
är  200 me ter från   strandlinjen. Ino m  strandskyddat omr åde  får  inte  
1.  nya bygg nader  uppföras  
 
(7 kap 15    § miljöb alken). Mil jö- och konsume ntnämnden kan i ensk   ilda fall ge    dispens  
från st randskyddsbestämmelserna om det    finns särskilda sk  äl ( 7 kap 18b §     miljöbalken).  
Dispens  får ge s endast   om det   är  förenligt  med st randskyddets sy fte  (7 kap 26    §  
miljöbalken).  Syftet med   strandskyddet  är  att  trygga för utsättningarna för allmä  nhetens 
friluftsliv och att    bevara goda livsv  illkor  på lan d  och i vatt  en för   djur- och växtlive t.  

Motivering för beslu  t  
I miljöb alken finns det    sex  särskilda sk äl som man kan hä    nvisa till   för  att  få dispens  
från st randskyddsbestämmelserna ( 7 kap 18  c § miljöb  alken).   
 
Som särskilda sk  äl för dispens    anger sökande att     
- platsen redan tagit  s i an  språk på et  t sätt   som gör att    det  saknar  betydelse  för 

strandskyddets sy ften  
 
Den  aktuella pla tsen ut görs av en ar   rendetomt ut med F risjöns sy döstra st rand. P å  
tomten finns et  t  bostadshus,  grunden ef ter  gäststugan samt   ett  växthus.  Hela 
arrendetomten bedöms ut  göras av trädgår  dstomt med   klippt gräsmatt a.  Tomten  
gränsar i sy  d och väst    mot na turmark/skog och i no   rr  och öst   till  mindre  vägar.   
 
Miljöförvaltningen bedömer att    villavagnen kommer att    uppföras på en pla   ts som  
redan är   ianspråktagen. Fö r att   minska riske n  att  en bygg nad i ut  kanten av   
tomtplatsen ut ökar den upplevda hemfridszon   en finner Mi  ljöförvaltningen det   skäligt 
att  förena  beslutet med   villkor att   tomtgränsen sk a  markeras  åt väst   och sy d. Un der  
förutsättning att   villkoret  följs bedömer Mil  jöförvaltningen att   villavagnen inte  
kommer  utöka det   område  som kan uppfatt  as  som hemfridszon .  Någon mar k  som är   
allemansrättsligt tillg änglig  kommer  därför inte   tas  i an språk ge nom att   de pla nerade  
villavagnen st älls  upp. Mi ljöförvaltningen an ser att   ovan nä mnda omständighet er ut gör  
särskilda sk äl för   dispens  från st randskyddsbestämmelserna.  
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På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Livsvillkoren för växt- och 
djurlivet bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras
inte av villavagnen. Dispens är förenligt med strandskyddets syfte. 

Motivering till vill  kor  
För att   förtydliga för allmä  nheten var den pr   ivata zo nen krin g  byggnaderna rå der  och 
var allemansr ätten gäller så sk   a  tomtplatsens  gräns  enligt  beslutet mar keras  med  
staket, hä ck,  mur elle r  annan an ordning  som är   tydlig.  
 
Miljöförvaltningen bedömer att    villavagnen är   förenlig me d gällan de  översiktsplan 
och kraven på lämp   lig  hushållning med   mark- och vatt enresurserna som an  ges  i 3 och    
4 kap miljöb  alken. Omr ådet är   inte  riksintresseområde  enligt  3 elle r 4 kap   
miljöbalken.   

Underlag till   beslut  
Ansökan om st  randskyddsdispens,  2020-06-25  
Komplettering med kartor  ,  2020-07-27 samt   2020-08-02  

Upplysningar  
Länsstyrelsen kommer att    granska beslu tet och sk  icka et t beslu t att   de godkänn er elle r 
överprövar Mil jö- och konsume ntnämndens  beslut ino m  tre ve ckor från   det  att  
beslutet kommit   till Länsst yrelsen. Länsst yrelsen sk a  överpröva om de    anser att   det 
inte  finns särskilda sk  äl för dispense  n. Fö rst  efter  att  Länsstyrelsen ha r sv arat bö rjar  
dispensen gälla.   
 
Andra person er  har ocks å möjlighet   att  överklaga beslu tet ino m  de  tre  veckorna. 
Vänta tills   dispensen bö rjar  gälla inn an villavagnen st  älls  upp.   
 
En karta hö  r till   detta beslu t och best  ämmer hur st  or den pr  ivata zo nen är   på  
fastigheten dvs . en tomt  platsavgränsning.  Det  är  bara ino m  tomtplatsen som ägar  en 
till  marken ha r sin pr  ivata zon   eller hemfridszon och allemansr   ätten inte   gäller.  
Anläggningar ut anför tomt platsen kan bli för   emål för tills  yn enligt   miljöbalken.  
 
Strandskyddsdispensen slu tar  att  gälla om ar  betet  inte  påbörjats ino m  två  år  eller 
avslutas ino m  fem år   från  den dag då dispensbe   slutet  började gälla (  7 kap 18    h §   
miljöbalken).  
 
Detta beslu t ge r  ingen rä ttighet ge ntemot  andra som äger mar   k- eller vatt enområden  
eller som ha  r rä ttigheter  där.  
 
Som rege l krävs bygg  lov  eller  bygganmälan  för att   uppföra ny bygg  nad.  Även än dring  
av bygg nad elle r uppför ande av an  dra an läggningar kan kräva    bygglov  eller 
bygganmälan.  Kontakta Samh ällsbyggnadsförvaltningen.  

Avgift  
Avgiften för ha  ndläggning av an  sökan är   7 15 8 kron or enligt   kommunens  taxa för   
2020. F aktura sk ickas se parat. Mervär desskatt tas   inte  ut  på  avgiften.  Dröjsmålsränta 
utgår  enligt  räntelagen vid inb  etalning ef ter  förfallodagen även om beslu   tet  
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överklagas. Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken. 

Hur man överklagar    
Detta beslu t kan överklagas ho   s  Länsstyrelsen, se   bilaga.  
 

Anna Karlsson Agneta Sander 
Handläggare Miljöchef 

Bilaga  
1.  Översiktskarta  
2.  Situationsplan med   tomtplatsavgränsning  
3.  Fotobilaga  
4.  Hur man överklagar    

Beslutet expedieras till    
Beslutet  delges  

  
För känn edom  
Länsstyrelsen Västra Götalan  ds  Län ( vastragotaland@lansstyrelsen.se)  (inkl.  bilagor 1 -
3)  

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se


 

Bilaga 1. Översiktskarta 

Arnäsholm 1:1, Sjöslättsvägen 51 
Dnr 2020-2164 

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen Skala 1:10000 

0 100 200 300mrättsverkan 



Villavagnen placeras på 
den plats där gäststugan 
tidigare stod.

Tomtgränsen ska i väst 
och syd, enligt 
gulsträckad linje, 
markeras med staket, 
mur, häck eller 
motsvarande

Bilaga 2. Situationsplan och tomtplatsavgränsning  
Arnäsholm 1:1, Sjöslättsvägen 51 

 Dnr 2020-2164 
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Handläggare Matilda Chocron 

Ärende Ansökan om strandskyddsdispens 

Händelse 

Tjänsteanteckning 

Figur 1. Planerad placering av villavagnen. Foto åt sydost. 

Miljöförvaltningen 
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Figur 2. Planerad placering av villavagnen. Foto åt sydväst. 

Figur 3. Foto åt väst. 



Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 

501 80 Borås 
BESÖKSADRESS 

Sturegatan 42 
WEBBPLATS 

boras.se 
E-POST

miljo@boras.se 
TELEFON 

033-35 30 00
FAX 

033-35 30 25

Anna Karlsson, 033-35 81 69 
anna.y.karlsson@boras.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(6) 
Datum 

2020-07-17 
Dnr 

50-2020-00159

 

 

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till 
allmänheten – Sjömarkens kvarterskrog 

Förslag till beslut 
- Miljö- och konsumentnämnden avslår Sjömarkens Kvarterskrog AB:s,

, ansökan om tillstånd att året runt till allmänheten servera
starköl, vin, spritdrycker, andra jästa alkoholdrycker och
alkoholdrycksliknande preparat i Sjömarkens kvarterskrog, Göteborgsvägen
26, Sjömarken samt i tillhörande uteservering, årligen under perioden 0401-
0930.

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

- 8 kap. 12 § alkohollagen (2010:1622)

Sammanfattning 
Utredningen har visat att ett närstående bolag till sökanden bedrivs och har bedrivits i 
likvidationspliktigt skick sedan 2015, vilket medfört att sökanden kunnat skaffa sig en 
konkurrensfördel. Med anledning av detta finner tillståndsmyndigheten att bolaget 
inte uppfyller alkohollagens krav om lämplighet i 8 kap. 12 §. Hade bolaget följt de 
skyldigheter som framgår av aktiebolagslagen avseende drift av rörelse i 
likvidationspliktigt skick så hade bristen inte kunnat kvarstå under så lång tid utan 
rättelse från bolaget. Bolagets ansökan ska därför avslås. 

Kommunicering har skett i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser. 
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Kommunicering 

Kommunicering har skett i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser. 

MILJÖ- OCH KONSUMENTNÄMNDEN 
Enligt delegation; 

Johanna Bäckström 
Förvaltningsjurist 

Bilagor till beslut 
Hur beslutet överklagas 

Beslut skickas till 
Sökanden  
Länsstyrelsen  
Folkhälsomyndigheten 
Polismyndigheten 



 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00 

FAX 
033-35 30 25 
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Matilda Chocron, 033-35 30 13 
Matilda.chocron@boras.se 

  

 
 Miljö- och konsumentnämnden 

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond 
Sökande:  
Fastighet:  Finnekumla 2:16 
 

Sammanfattning 
 har sökt 215900 kronor ur naturvårdsfonden för stängsling och flyttbara 

skärmskydd och har beviljats bidrag på 100 000 kronor för sökta åtgärder fastigheten 
Finnekumla 2:16. Åtgärderna är nu genomförda och projektet avslutat.  
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet 
avslutas och resterande bidrag på 30 000 (trettiotusen) kronor betalas ut på angivet 
konto.  
Stängslingen och betet ska finnas kvar i minst fem år efter avslutat projekt. Återbesök 
görs därefter. 
 

Ärendet 
 har sökt 215 000 kronor ur naturvårdsfonden och beviljats bidrag på 

100 000 kronor för stängsling och flyttbara skärmskydd på fastigheten Finnekumla 
2:16.  
 
Beslutet om villkor var förenat med 4 villkor som samtliga är uppfyllda.  
Betet har rådgivits med Länsstyrelsen och rådgivningskvittot har sänts till kommunen. 
Inom biotopskyddet har även rådgivning gjorts med Skogsstyrelsen. Stödutfodring 
görs ej inom eller i samband med att djuren betar område 1-4 samt 6. Betestrycket får 
inte bli för hårt i de marker som har höga floravärden, detta har lösts genom dels sent 
betespåsläpp i område med finast flora och hårt men  växelvis bete i biotopskyddet 
som ju är under restaurering. Efter 5 år kommer betesrådgivningen att göras om inom 
biotopskyddet.  
 
Åtgärderna är nu genomförda enligt uppställda villkor och projektet avslutat.  
Slutbesiktning av åtgärderna genomfördes av Matilda Chocron tillsammans med 
naturvårdsfondens beredningsgrupp den 3 augusti 2020.  Beredningsgruppen har 
godkänt slutredovisningen. 
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Miljöförvaltningens synpunkter 
 har uppfyllt de åtgärder som ansökan om bidrag avsåg. Han har även 

följt de villkor som ställdes i beslut om godkännande av ansökan. Ett återbesök om 5 
år kommer genomföras för att få se utvecklingen av floran i betesmarkerna.  

Agneta Sander Matilda Chocron  
Miljöchef Kommunbiolog 

Bilaga 
1. Fotodokumentation från slutbesiktningen 
2.  projektredovisning  

 
Beslut skickas till 

 
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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Projektrapport för införskaffande av Allmogefår, stängning för nya 
beteshagar och uppförande av skärmskydd på Smedsgården 
(Finnekumla 2:16) 
De tidigare gamla beteshagarna har numera uppvuxna ekar och stora gamla hasselbuskar. Hela 
området både ovanför och nedanför Finnekumlavägen har avdelats till Biotopskyddsområde av 
Skogsstyrelsen p g a rik fauna och flora i skyddsvärd biotop. 

I avtalet med Skogsstyrelsen så önskade man att om möjligt återinföra betesdrift. Efter lite 
funderingar och överväganden så har gått vidare och införskaffat Klövsjöfår som är av en skyddsvärd 
allmoge-ras. Djuren är renrasiga och ingår i så kallad genbank (läs gärna mer om allmogefår på 
http://www.allmogefar.se/allmogefaar-2 ). Vi bygger successivt upp vår besättning och har nu 30 
tackor och 13 baggar varav 1 är vår egen avelsbagge och 3 stycken kommer gå vidare i avel på andra 
genbanksbesättningar. 

Syftet med hela projektet är att kunna skapa och upprätthålla betade och öppna marker liksom de 
varit ursprungligen vid biotopernas uppkomst och framväxt. Detta görs samtidigt som vi också bidrar 
till att skydda och bevara den skyddsvärda allmoge-rasen från Klövsjö. Vi har medvetet försökt 
utveckla vår besättning med avelsmässigt intressanta baggar men också kompletterat med 
intressanta tackor från andra genbanker för att bidra i bevarandearbetet av Klövsjö-rasen. 

Till nästa sommar bör vi ha kommit upp i ca 60-65 djur som betar på markerna. 

Vi har funnit förkärlek för rasen eftersom de är utegångsfår (dvs är ute hela året, dock med 
tillgänglighet till väderskydd) och de är ovanligt tillgivna och gillar att bli kelade med. De är även 
vänligt sinnade och ”tillgivna” till främmande människor. Detta passar sannolikt bra eftersom den 
gamla hagmarken är mycket rik på blommor, framför allt blåsippor på våren, och det drar mycket 
besökare till området. Lammen är tydliga ”magneter” för besökare i området. Fåren har redan blivit 
ett uppskattat inslag utmed Finnekumlavägen. 

Hela förra året samt en bra bit in på 2020 har nyttjats till att sätta stängsel, det är betydligt mer 
tidkrävande än man först tänker, och det är en enorm skillnad på att sätta stängsel på åkermark 
jämfört med att sätta stängel i en skogsmark med stenmurar och nivåskillnader i oändlighet. Vi är 
mycket tacksamma för den milda vintern, när vi kunde sätta stängsel även i januari och februari! Det 
har varit en stor utmaning som 
krävt mycket arbete, men nu är 
det klart och skall förhopp-
ningsvis stå sig i många år.  

Årligen i mars/april så kommer 
det nya lamm – känslan när de 
kommer är faktiskt en 
fantastisk payback på allt 
arbete. 

Nedan kommer bilder och lite 
texter som beskriver status 
före och efter projektet. 

Mycket nöje! 
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Hage 1 + 2 (norr om vägen) 

 

 

Hage 3 + 4 (söder om vägen) 
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Före:              Efter: 

  

  

  

Enkelt fårhus/skärmskydd som ligger placerat 
utanför biotopskyddsområdet, men fåren kan 
komma åt alla hagar på norra sidan om vägen.  



  Sida 4 (16) 

Fil: 2019.docx  2020-08-03 

    

Fåren är otroligt effektiva på att 
beta framförallt sly och 
lövuppslag. På ca 3 veckor är 
förvandlingen nästan total. 
Ovanstående två bilder som 
exempel. 

Bilden till höger visar hur de 
verkligen betar buskar så långt 
de når, därefter gräset och 
andra växter på marken. 

Förra året betades 1 av de fyra 
hagarna. 2020 har vi hittills 
betat de 3 övriga och den fjärde 
har fredats så här långt. Släpps 
sannolikt till sent höstbete. 

Allt bete och arbeten utförs enligt instruktion och rådgivning från Marina Bengtsson på länsstyrelsen, 
uppdaterad rådgivning 2019-04-10 som justerats efter besök 2019-07-05. Samt samråd med Bettina 
Olaussson på skogsstyrelsen.  
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Fil: 2019.docx  2020-08-03 

Hage 5 vid gården 
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Fil: 2019.docx  2020-08-03 
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Fil: 2019.docx  2020-08-03 

  

På baksidan av den gamla ladugården så 
har ett fårstall byggts, detta kan vid 
lamning och utökad besättning vidgas till 
att innefatta även stor del av ladugården. 
Golv har gjutits i hela byggnaden och 
väggar har klätts in med våtlimmad plyfa. 

Fårstallet har kontakt med de olika 
hagarna runt gårdsskiftet. 
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Hage 6 vid gården 
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Fil: 2019.docx  2020-08-03 
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Fil: 2019.docx  2020-08-03 

Hage 7 vid torpruin 
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Fil: 2019.docx  2020-08-03 

 

Fåren på bete och i kombination med ytterligare beredning av området tillsammans och i samarbete 
med Skogsstyrelsen och Jordbruksverket gör att vi kommer återskapa biotopen ”beteshage” och 
förstärka befintliga naturvärden. Ser redan en utveckling av floran och fågellivet. Det skall bli mycket 
intressant att följa utvecklingen framåt över de närmsta åren.  
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Fåren är ett populärt inslag i ”storfamiljen”. Vi jobbar som jourhem på uppdrag av Gryning vård – och 
alla barn vi har haft hittills har varit fascinerade av samvaron med djuren. Ett bra verktyg i arbetet 
med barnen och ungdomarna. Av skyddsskäl så är barnens ansikten övertäckta.
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Många timmar har lagts på att röja plats och att sätta upp stängsel. Det är långt ifrån alltid vädret har 
varit så bra som på bilderna nedan. Det är många kilometer det har blivit att gå utmed stängslen, det 
är fler tempon än man kan tänka sig – särskild som alla nät också är kompletterade med eltråd uppe 
och nere för att bilda så kallade rovdjursskyddande stängsel. Dessa skall ge bästa möjliga skydd mot 
lo samt varg. Vi är tacksamma och glada för det stöd som har beviljats från kommunen till vårt 
projekt med att bygga upp verksamheten och vårda vårt landskap. 
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Ovanstående bilder visar samma mader som vi står och stänger på i de föregående bilderna. 
Högvatten i Viskan, ett s.k. 100-årsflöde våren 2020. Länsstyrelsen har vid rådgivning föreslagit att 
eventuellt göra en våtmark på hela ytan fram till gamla å-fåran (dvs träden i mitten på vattnet). 
Vattennivån skulle då få variera i våtmarken men vara som högst ungefär i denna nivå - m h a vallar. 
Som lägst ungefär hälften så stor yta och ca 0,5-1 m djup på djupaste stället.  

Vi funderar och ser på villkoren och möjligheterna detta nya projekt – men tror det skulle kunna bli 
en fantastisk plats. Både för att värna biologiska mångfalden och gynna fågel och djurlivet. Vi får se 
vad framtiden utvisar.   

 

Hälsningar 

, Äspered augusti 2020 



Miljöförvaltningen 
POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 
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E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00

Sida 
1(6) 

Datum 
2020-08-04 

Dnr 
2019-430 

Handläggare Matilda Chocron 

Ärende Administrativt ärende 

Händelse Naturvård, Ansökan Om Bidrag Ur Borås Stads Naturfond 

Tjänsteanteckning 

Fåren bakom gården och längre bort den artrika ängen under ekarna. 
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Datum 
20200803 

Dnr 
2019-430 

 

 
Ängen med en biodepå. Sandig mark och öppna sandblottor på den gamla vägen är bra 

för sandlevande vildbin. Denna yta sköts med sent betespåsläpp.  

 
Biotopskyddet har fyra fållor som betas växelvis under året och mellan åren. Detta är 

ett restaureringsområde som på Häradskartan var lövträdsbeklädd ängsmark. 
Rovdjursanpassat stängsel har satts upp.  
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Enkelt flyttbart fårhus.  
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Tredje området är en gammal torplycka. Här behöver också träd tas ner, murar och 

stenhögar kommer fram.  
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BESLUT 
Sida  
1(2)  

Datum Dnr  
2020-2198  2020-07-09 

Linnea Åsedahl, 033-35 30 24 
linnea.asedahl@boras.se 

, 
 

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond      
Sökanden:  
Fastighetsbeteckning: Björnåsen 1:30 

Sammanfattning  
 ha r lämn at  in en an  sökan om bidr  ag ur na  turvårdsfonden  för  

restaurering av en befint   lig damm på    fastigheten Björn åsen 1:3 0.   an söker 
om et t  bidrag på 6 000     kronor.  Naturvårdsfondens beredningsgrupp rekomme  nderar  
Miljö- och konsume ntnämnden  att  bevilja an sökan med   6 000   kronor.  

Förslag till   beslut  
Miljö- och konsume ntnämnden  beviljar    ansökan me d 6 000    kr för  
restaurering av en damm.     
 
Beslutet  är förenat med följ   ande vi llkor:  

  Fisk och kräftor får inte      planteras  ut  i dammen.   
  Vid bet e runt dammen sk   a  en sk yddszon runt dammen uppr   ättas i for  m  av 

staket  eller motsv arande.  
 
Projektet  ska  utföras i enlighe  t med   ansökan,  samt  givna tills tånd från   Länsstyrelsen sk a  
erhållas  och följas. Fr  amtida sk ötsel  ansvarar fast ighetsägaren  för.  Åtgärderna sk a  
påbörjas  inom  två år   och avslu tas ino m  fem år .  Återbetalningsskyldighet  föreligger om   
åtgärderna inte   utförs  enligt  detta beslu t.  
 
Av bidr aget bet alas  3 000   kronor  ut  på an givet  konto ef ter  meddelande  om pr ojektstart 
och 3 000    kronor ef ter  slutbesiktning av pr  ojektet.  

Ärendet  
Projektet  är  en del   i Mil jöförvaltningens LONA- projekt  som sy ftar till   att  skapa bä ttre  
förutsättningar  för st örre vatt ensalamander.  Björnåsen 1:3 0 ingår   i et t  område  med klass  
III, hö gt na turvärde, i Borå  s  Stads  naturdatabas.  Klassningen ha r ba kgrund  i det   
småskaliga  odlingslandskap med   små åkra r, odlin gsrösen, st enmurar, gamla kör  vägar 
och ha gmarker  som finns i omr   ådet. Dammen är    belägen i jor  dbruksmark som idag    
används  till  bland an nat  kohage.  Platsen är   öppen och solbely  st  och dammen är    ca 250   
m2  stor och ganska grund.     
 
Den  aktuella pla tsen ligge r ino m  huvudstråket  för st örre vatt ensalamanderns  utbredning  
i kommunen.   Syftet med att    restaurera dammen är    att  gynna den bio  logiska mångfalden,  
med fokus   på  större vatt ensalamander.  Dammen komme r  därför att   utformas för   att  

mailto:linnea.asedahl@boras.se


 

     
   

 

gynna ar ten t. ex. ge nom flack a  kanter, grunda omr  åden och vara    fisk  och kräftfria. I    
närheten av dammen åte   rfinns st enmurar, odlin gsrösen och lövskog    som ut gör  bra 
terrestra livsm iljöer  för ar ten.   
 
Arbetet  kommer att   utföras av Lu  ddes Mekaniska. Total kost   nad för rest  aurering av   
dammen är   beräknad till   18  000 kron or.  LONA-projektet  kommer  delfinansiera 
anläggandet med 12    000  kronor,  resterande  belopp på 6 000     kronor söks   ur  
naturvårdsfonden.  

Miljöförvaltningens bedömnin g  
Projektet  uppfyller sy ftet  och kraven för an   vändning av me  del ur na  turvårdsfonden. 
Bidraget  går  till  enskild och omfatt  ar na turvårdsåtgärder.  
 
Arbetsgruppen för na  turvårdsfonden rekommende rar Mi ljö- och konsume ntnämnden  
att  bevilja an sökan med   6 00 0 kron or för rest  aurering av en befint   lig damm.   

Linnea Åsedahl Agneta Sander 
Kommunbiolog Miljöchef 

Bilaga  
1.  Översiktskarta  
2.  Detaljkarta  
3.  Besöksfoton 



Bilaga 1. Översiktskarta

Björnåsen 1:30, dnr 2020-2198
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Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000



Bilaga 2. Detaljkarta 

Befintlig damm som 
ska restaureras 
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Sida  
1(2)  

Datum Dnr 
2020-07-09 2020-2198 

Handläggare  Linnea Åse dahl  

Ärende  Naturvård, An sökan om bidr  ag ur Borå  s  Stads  naturvårdsfond  

Händelse  Platsbesök   

Tjänsteanteckning  
Platsbesök  utfördes 24   april 20 20 av Linnea Åse   dahl och An  na Ljungg ren från  
Miljöförvaltningen samt   fastighetsägarna Er ika och An  ton Hedberg.   
 
Den  befintliga dammen är    placerad i jor  dbrukslandskap. Omr ådet runt dammen    
brukas som ha  ge där   det  idag går kor. Dammen är      ca 25 0 m 2  stor, ganska grund och     
innehåller en del växtlighet   . Dammen torkar    ut  mycket under sommar  en enligt   
fastighetsägaren.  Dammen är   placerad ino m  ett  område  som är   utpekat  som klass   III i  
kommunens  naturdatabas.  Dammen ligge r öp pet och solbely  st  och i nä  rheten av   
stenmurar  och st enrösen samt   lövskog.  
 

Figur 1. Dammen ligger i jordbrukslandskap och är ganska grund med mycket växtlighet i. 

Miljöförvaltningen 
POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 
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Datum Dnr 
2020-07-09 2020-2198 

Figur 2. Det finns stenmurar, odlingsrösen och lövskog i dammens närområde. 

Figur 3.   Dammen är ca 25   0 m 2  stor. 



 
 

  

     
 

  

 
  

  
 

   
   

 
 

 

 

BESLUT 
Sida  
1(2)  

Datum Dnr  
2020-2301  2020-07-09 

Linnea Åsedahl, 033-35 30 24 
linnea.asedahl@boras.se 

 
 

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond      
Sökanden:  
Fastighetsbeteckning: Svenstorp 1:1 

Sammanfattning  
 ha r lämn at  in en an  sökan om bidr  ag ur na  turvårdsfonden för att    anlägga en   

damm på   fastigheten Sve nstorp 1: 1.  an söker om et  t  bidrag på 7 000     kronor. 
Naturvårdsfondens beredningsgrupp rekommende  rar  Miljö- och konsume ntnämnden  
att  bevilja an sökan med   7 00 0 kron or.  

Förslag till   beslut  
Miljö- och konsume ntnämnden  beviljar    ansökan me d 7 000    kr för  
anläggning  av damm.   
 
Beslutet  är förenat med följ   ande vi llkor:  

  Fisk och kräftor får inte      planteras  ut  i dammen.   
 
Projektet  ska  utföras i enlighe  t med   ansökan,  samt  givna tills tånd från   Länsstyrelsen sk a 
erhållas  och följas. Fr  amtida sk ötsel  ansvarar fast ighetsägaren  för.  Åtgärderna sk a  
påbörjas  inom  två år   och avslu tas ino m  fem år .  Återbetalningsskyldighet  föreligger om   
åtgärderna inte   utförs  enligt  detta beslu t.  
 
Av bidr aget bet alas  4 000   kronor  ut  på an givet  konto ef ter  meddelande  om pr ojektstart  
och 3 000    kronor ef ter  slutbesiktning av pr  ojektet.  

Ärendet  
Projektet  är  en del   i Mil jöförvaltningens LONA- projekt  som sy ftar till   att  skapa bä ttre 
förutsättningar  för st örre vatt ensalamander.  Svenstorp 1: 1 ingår   i et t  område  med klass   
II och III, myc   ket hö gt respek tive  högt na turvärde, i Borå  s  Stads  naturdatabas.  I 
klassningarna besk rivs  bland an nat  området  som et t  typiskt  skifteslandskap me d ra ka  
vällagda st enmurar  som avgrän sar åkra rna,  vilka avbr yts  av bet ade  glesa bjö rkdungar.   
 
Dammen är   planerad i jor  dbrukslandskap, i en sv   acka me llan tv å åkra r. I sv  ackan ri nner 
en lite n bä ckfåra som inte    är  vattenhållande  under st örre dele n av år  et.  Här växer en del     
lövsly  samt det   finns en hel del     odlingsrösen och st  enmurar  i nä rheten. Biotopsky dden 
riskerar  inte  att  påverkas negat ivt  av an läggandet då det    finns befint liga pa ssager att   ta  
sig  fram  med maskin. Sökan  den kommer hå  lla ef ter  lövslyet  så dammen blir    solbelyst.  
 
Den  aktuella pla tsen ligge r ino m  huvudstråket  för st örre vatt ensalamanderns  utbredning 
i kommunen.   Syftet med att    anlägga dammen är    att  gynna den bio  logiska mångfalden,   
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med fokus   på  större vatt ensalamander.  Dammen komme r  därför att   utformas för   att  
gynna ar ten t. ex. ge nom flack a  kanter, grunda omr  åden och vara    fisk  och kräftfria. I   
närheten av dammen åte   rfinns st enmurar, odlin gsrösen och lövskog    som ut gör  bra  
terrestra livsm iljöer  för ar ten.  
 
Arbetet  kommer att   utföras av Borgst  ena Dumpe rtransport.  Total kost nad för  
restaurering av dammen är     beräknad till   35  500 kron or exklus ive  moms. LONA- 
projektet kommer delf  inansiera an läggandet av dammen me   d 28   500  kronor,  resterande 
belopp på 7 000     kronor söks   ur na turvårdsfonden.  Dammen komme r  bli ca 600  -800 m 2  
stor. P lacering  framgår  i bila ga 2.   Dammen kommer ha sin tillrinn    ing  från  befintlig bä ck 
och omgivande mar  k. Ma rken  där  dammen pla neras att   anläggs ut görs  av sandig mor  än.  

Miljöförvaltningens bedömnin g  
Projektet  uppfyller sy ftet  och kraven för an   vändning av me  del ur na  turvårdsfonden.  
Bidraget  går  till  enskild och omfatt  ar na turvårdsåtgärder.  
 
Arbetsgruppen för na  turvårdsfonden rekommende rar Mi ljö- och konsume ntnämnden 
att  bevilja an sökan med   7 00 0 kron or för rest  aurering av en befint   lig damm.   

Linnea Åsedahl Agneta Sander 
Kommunbiolog Miljöchef 

Bilaga  
1.  Översiktskarta  
2.  Detaljkarta  
3.  Besöksfoton 
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300m2001000

Copyright Borås Stad
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BORÅS STAD Bilaga  2.  Detaljkarta 

Planerad damm 

Svenstorp 1:1, dnr 2020-2301 

Copy right Borås Stad 
Kartredovisningen har 
ingen rättsverkan 

Skala 1:2000 
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Sida  
1(4)  

Datum Dnr 
2020-07-08 2020-2301 

Handläggare Linnea Åsedahl 

Ärende Naturvård, Ansökan om bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond 

Händelse Platsbesök 

Tjänsteanteckning  
Platsbesök  utfördes 1 juni 202   0. På   plats var repr  esentant  från  Miljöförvaltningen 
samt  Bente  och Stig   Fridén och deras tv   å söner. Vi gic   k runt i lan   dskapet  och kollade   
på lämp liga miljöer. Stig    och Be nte  vill gärn a lägga dammen lite     högre  upp på  
fastigheten där   det  är  mindre  lövuppslag för   att  på så vis    få mindr e  växtlighet  att  hålla  
borta frå n dammen. Det    rinner en lite  n bä ck ge nom lan dskapet,  bäcken är   inte 
vattenhållande  större dele n av år  et.  Stenmurar och st  enrösen komme r  inte  påverkas  
av att   anlägga en ny damm, det      finns befint liga pa ssager att   använda sig   av för  
maskiner. Vid pla  tsbesöket  uppmärksammades en rik flor   a i lan  dskapet.  

Figur 1. Foto taget mot nordväst. 

Miljöförvaltningen 
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Datum Dnr 
2020-07-09 2020-2301 

Figur 2. Foto taget mot sydost. 

Figur 3. Foto taget mot nordväst. 
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Datum Dnr 
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Figur 4. Foto taget mot nordväst. 

Figur 5. Foto taget mot nordväst. 
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Datum Dnr 
2020-07-09 2020-2301 

Figur 6. Foto taget mot nordväst. 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

     
 

  

 
    

  
    

 

 

 

 

     
  

 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  
Sida 
1(2)  

Datum Dnr  
2019-1804  2020-06-24 

Linnea Åsedahl, 033-35 30 24 
linnea.asedahl@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond      
Sökande:  
Fastighet: Kerstinsgärde 1:134 

Sammanfattning  
 ha r beviljat s bidr ag på 10    000 kron or ur na  turvårdsfonden för  

biodling  på fast igheten Ke rstinsgärde 1: 134.  Åtgärderna är   nu ge nomförda och  
projektet kan avslu  tas.  

Förslag till   beslut  
Miljö- och konsume ntnämnden  godkänner ge nomförda  naturvårdsåtgärder.  Projektet  
avslutas och inn  estående bidr ag på 5 00   0 kron or bet alas  ut  på  angivet  konto.  
Biodlingen sk a  finnas  kvar och sk  ötas  i minst   fem år   efter  avslutat pr ojekt.  

Ärendet  
 ha r beviljat s bidr ag på 10    000 kron or ur na  turvårdsfonden för  

biodling  på fast igheten Ke rstinsgärde 1: 134.  Åtgärderna är   nu ge nomförda och  
projektet avslu tat.  
 
Slutbesiktning  av åtgärdern a ge nomfördes  av Linnea Åse  dahl 23   juni 202 0.    

 ha de  två bikupor   och berä ttade  att  projektet ha r gått   bra. De   kunde  slunga 
lite  honung  redan under 201  9 och kommer troligtv   is ku nna slu nga me r  under 202 0.  
De  har pla nterat  bland an nat  lavendel, pä ronträd och blå  bär på fast  igheten för att   
gynna po llinerarna.  
 
Naturvårdsfondens ar betsgrupp ha r godkänt slu  tredovisningen.  

Miljöförvaltningens synpunkter   
 ha r uppfyllt   de  åtgärder som an  sökan om bidr  ag avsåg.    

Agneta Sander Linnea Åsedahl 
Miljöchef Kommunbiolog 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON FAX 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 033-35 30 25 
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Bilaga  
1.  Fotodokumentation från   slutbesiktningen  

 
Beslut skicka s till   

  
Miljöförvaltningen, ek onomiadministrationen  
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Datum Dnr 
2020-06-24 2019-1804 

Handläggare Linnea Åsedahl 

Ärende Administrativt ärende 

Händelse Naturvård, Ansökan Om Bidrag Ur Borås Stads Naturvårdsfond 

Tjänsteanteckning 
Slutbesiktning utfördes av Linnea Åsedahl 23 juni 2020. Det fanns två bikupor på
fastigheten och projektet har gått bra enligt Selin Sayar Sjöblom. De slungade sin först 
honung under 2019 och kommer troligtvis kunna slunga mer under 2020. De har
planterat bland annat lavendel, päronträd och blåbär för att gynna bin och andra 
pollinerade i området. 

Figur 1. Det fanns två kupor på fatsigheten. 

Miljöförvaltningen 
POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 
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Datum Dnr 
2020-06-24 2019-1804 

Figur 2. Det var mycket liv i kuporna. 
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Datum Dnr  
2019-2990  2020-06-24 

Linnea Åsedahl, 033-35 30 24 
linnea.asedahl@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond      
Sökande:  
Fastighet: Rydboholm 1:9 

Sammanfattning  
 ha r beviljat s bidr ag på 7 00   0 kron or ur na  turvårdsfonden för  

biodling  på fast igheten Rydboho lm  1:9. Åtgärdern a är   nu ge nomförda och pr  ojektet 
kan avslu tas.  

Förslag till   beslut  
Miljö- och konsume ntnämnden  godkänner ge nomförda  naturvårdsåtgärder.  Projektet  
avslutas och inn  estående bidr ag på 3 50   0 kron or bet alas  ut  på  angivet  konto.  
Biodlingen sk a  finnas  kvar och sk  ötas  i minst   fem år   efter  avslutat pr ojekt.  

Ärendet  
 ha r beviljat s bidr ag på 7 00   0 kron or ur na  turvårdsfonden för  

biodling  på fast igheten Rydboho lm  1:9. Åtgärdern a är   nu ge nomförda och pr  ojektet 
avslutat.  
 
Slutbesiktning  av åtgärdern a ge nomfördes  av Linnea Åse  dahl 23   juni 202 0.  

hade  en bikupa och berä   ttade  att  projektet ha r gått   bra. Ha n berä ttade  att 
han pla nerar att   fixa ior dning än nu  en bikupa. Ha  n tror   att  han komme r  kunna ta lite    
honung  redan under 202  0.  
 
Naturvårdsfondens ar betsgrupp ha r godkänt slu  tredovisningen.  

Miljöförvaltningens synpunkter   
 ha r uppfyllt   de  åtgärder som an  sökan om bidr  ag avsåg.    

Agneta Sander Linnea Åsedahl 
Miljöchef Kommunbiolog 

Miljöförvaltningen 
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Datum Dnr 
2020-06-24 2019-2990 

Bilaga  
1.  Fotodokumentation från   slutbesiktningen  

Beslut skicka s till   
  

Miljöförvaltningen, ek onomiadministrationen  
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Datum Dnr 
2020-06-24 2019-2900 

Handläggare Linnea Åsedahl 

Ärende Administrativt ärende 

Händelse Naturvård, Ansökan Om Bidrag Ur Borås Stads Naturvårdsfond 

Tjänsteanteckning 
Slutbesiktning utfördes 23 juni 2020 av Linnea Åsedahl från Miljöförvaltningen.
Mikael El-Khalayli möttes upp på platsen och visade kupan. Han berättade att 
projektet gått bra och att han troligtvis kommer kunna ta honung redan i år. Han har 
planer på att utöka med ytterligare en kupa. 

Figur 1. Bikupan på fastigheten. 

Miljöförvaltningen 
POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 



 
 

 
 

 

 

 
          

Sida  
2(2)  

Datum Dnr 
2020-06-24 2019-2900 

Figur 2. Det flög många bin in och ut ur kupan. 
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Datum Dnr  
2019-2762  2020-06-24 

Linnea Åsedahl, 033-35 30 24 
linnea.asedahl@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond      
Sökande:    
Fastighet:   Sillvalen 2   

Sammanfattning  
 ha r beviljat s bidr ag på 10    000 kro nor ur na  turvårdsfonden 

för bio dling  på fast igheten Sillvalen 2.    Åtgärderna är   nu ge nomförda  och pr ojektet 
kan avslu tas.  

Förslag till   beslut  
Miljö- och konsume ntnämnden  godkänner ge nomförda  naturvårdsåtgärder.  Projektet  
avslutas och inn  estående bidr ag på 5 00   0 kron or bet alas  ut  på  angivet  konto.  
Biodlingen sk a  finnas  kvar och sk  ötas  i minst   fem år   efter  avslutat pr ojekt.  

Ärendet  
 ha r beviljat s bidr ag på 10    000 kro nor ur na  turvårdsfonden 

för bio dling  på fast igheten Sillvalen 2.    Åtgärderna är   nu ge nomförda  och pr ojektet 
avslutat.  
 
Slutbesiktning  av åtgärdern a ge nomfördes  av Linnea Åse  dahl 23   juni 202 0.    

  hade  två  bikupor  och berä ttade  att  projektet ha r gått   bra. Ha n 
berättade  att  han pla nerar att   eventuellt  utöka med   ytterligare  kupor.  Han tror   att  han  
kommer  kunna ta lite    honung  redan under 20  20.  
 
Naturvårdsfondens ar betsgrupp ha r godkänt slu  tredovisningen.  

Miljöförvaltningens synpunkter   
 ha r uppfyllt   de  åtgärder som an  sökan om bidr  ag avsåg.    

Agneta Sander Linnea Åsedahl 
Miljöchef Kommunbiolog 

Miljöförvaltningen 
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Datum Dnr 
2020-06-24 2019-2762 

Bilaga  
1.  Fotodokumentation från   slutbesiktningen  

 
Beslut skicka s till   

  
Miljöförvaltningen, ek onomiadministrationen 
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Datum Dnr 
2020-06-24 2019-2762 

Handläggare Linnea Åsedahl 

Ärende Administrativt ärende 

Händelse Naturvård, Ansökan Om Bidrag Ur Borås Stads Naturvårdsfond 

Tjänsteanteckning 
Slutbesiktning utfördes 23 juni 2020 av Linnea Åsedahl från Miljöförvaltningen. Karl-
Axel Zander Persson visade upp de två bikuporna och berättade att projektet gått bra 
och att han planerar att eventuellt utöka med fler kupor. Han kommer troligtvis 
kunna ta honung redan i år. 

Figur 1. Det finns två kupor på fastigheten. 

Miljöförvaltningen 
POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
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Datum Dnr 
2020-06-23 2019-2762 

Figur 2. Det flög in och ut bin ur kuporna. 
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Datum Dnr  
2020-2460  2020-08-04 

Johanna Bäckström 033-35 30 12 
johanna.backstrom@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Revidering av ar  betsinstruktion  

Förslag till   beslut  
Miljö- och konsumentnäm nden beslutar   att  godkänna förvaltni ngens förslag til  l  
revidering av Miljö-   och konsumentnäm ndens arbetsinstrukt ion, som börjar gälla     
den 1 septembe  r 2020.     

Sammanfattning  
Nämnden har möjl  ighet att   delegera beslutande rätt på nämndens vägnar enligt      6  
kap. 37-40 §§ samt 7 kap. 5 och 8 §§ kommunal          lagen (2017:725). Nuvarande    
delegation framgår av nämndens delege    ringsordning.   

Miljö- och konsumentnäm ndens arbetsinstrukt ion är ett    komplement til l nämndens   
delegeringsordning. Här anges vilka     ansvarsområden inom den löpande     
förvaltningen som åligge  r förvaltni ngschefen. Nu föreslås til   lägg av några punkter     
avseende ekonomi-  och personaläre nden. Ändringarna är gulmarke   rade i bilaga  n.   

Ärendet  
 
Personalärenden  
Gällande  personalärenden föreslås flera til   lägg som bland annat     innebär  att  
förvaltningschefen får förbjuda bisysslor, köpa ut personal och medge          lönetillägg.   
 
En bisyssla kan förbjudas om den är konkurrerande, arbetshindra        nde elle r  
förtroendeskadlig. Det är upp til    l arbetsta garen att   anmäla sina bisysslor til   l  
arbetsgivaren. Arbetsgivaren   fattar sedan beslut om bisysslan ska förbjudas.         
 
Avseende utköp av personal har Borås Stad uppdelninge       n att   en förvaltni ng kan   
köpa ut personal upp til    l sex månadslöne  r på egen hand   1. Därefter får utköp göras i       
samråd med Personal och förhandling.       

1  Kommunstyrelsens delega tion punkt E10-12.    

Miljöförvaltningen 
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Datum Dnr 
2020-08-04 2020-2460 

Ekonomiärenden  
Tilläggen som rör ekonomiä   renden rör främst obetal   da fakturor där förvaltni   ngen  
måste  ta hjälp   av Kronofogdemyndighet en för att    driva in dessa. För det mesta       rör  
det sig om obetal   da til lsynsavgifter där fakturorna först har gått       till inkasso men    
den enskilde   trots detta   inte  betalar. Beroende på vilken     avgift  det rör sig om så      
kan olika   åtgärder behöva vidtas. Ibland räcker det att        Miljöförvaltningen begär   
verkställighet från Kronofogden för att      driva in den obetal   da fakturan.   Ibland  
måste  dock Miljöförval tningen ansöka om ett     betalningsföreläggande först. Om    
den enskilde   bestrider  fakturan måste   den lämna s vidare   till Borås Tingsrätt    för  
slutligt avgörande innan verkställ   ighet kan begäras av Kronofogden.        

Övriga ärend en  
Sista til lägget rör fall    där andra myndighet  er granskar Miljöförval  tningens  
verksamhet  och Miljöförval tningen bereds til  lfälle att   lämna  synpunkter på   
utredningen innan den färdigstäl   ls.   

Miljöförvaltningens synpunkter   
 
Miljöförvaltningen anser att    de aktuel la befogenhet erna lämpa r sig väl för att      
omfattas arbetsinstrukt ionen då de är en del av den löpande          förvaltningen.   

Agneta Sander    Johanna Bäckström   
Miljöchef   Förvaltningsjurist  
 

Bilaga  
- Förslag på ny arbetsinstrukt   ion   
- Reviderad arbetsinstrukt ion med gulmarke  rade ändringar   

Beslut skicka s till   
- Miljöförvaltningens diarium   
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2 Inledning 

Miljö- och konsumentnämndens arbetsinstruktion är ett komplement till nämndens 
delegeringsordning. Här anges vilka ansvarsområden inom den löpande förvaltningen 
som åligger förvaltningschefen. Arbetsinstruktionen är inte uttömmande.  

De åtgärder som vidtas i enlighet med denna ordning betraktas som löpande 
förvaltningsåtgärder samt verkställighetsåtgärder och ska inte anmälas till nämnden 
förutom beslut om anställningar.  

3 Miljö- och konsumentnämndens arbetsinstruktion 

3.1 Instruktion för förvaltningschefen 

3.1.1 Allmänt om förvaltningschefens uppgifter  
 
Förvaltningschefen har gentemot nämnden det övergripande ansvaret för ledning av 
verksamheten och ansvarar för att förberedande och verkställande åtgärder fungerar 
tillfredställande i enlighet med upprättad arbetsfördelning. Genom att 
förvaltningschefen leder förvaltningens dagliga verksamhet har han/hon en sådan 
insyn i verksamheten som inte nämnden har möjlighet att få. Detta ställer särskilda 
krav på förvaltningschefens ansvar för dels hur nämnden informeras och dels hur 
ärenden bereds inför nämndens sammanträden. För att nämnden ska kunna fullgöra 
sitt uppdrag och ta sitt fulla ansvar, är det en nödvändig förutsättning att 
förvaltningschefen till fullo förstår och agerar utifrån att nämnden ska ha väsentlig 
information som berör verksamheten så tidigt som möjligt och att informationen, om 
så krävs, även omfattar konsekvensbeskrivningar. Om förvaltningens verksamhet inte 
utvecklas i enlighet med tagna beslut ska förvaltningschefen ta fram förslag till 
åtgärdsplaner med konsekvensanalyser.  
 
Förvaltningschefen ska i sitt arbete sörja för att verksamheten bedrivs i enlighet med 
Borås Stad formulerade policys, mål och riktlinjer, att givna budgetramar hålls samt i 
enlighet med nämndens formulerade mål och riktlinjer. Vidare ska förvaltningschefen 
tillse att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att gällande lagar, förordningar etc. 
följs.  

Förvaltningschefen ansvarar för att förvaltningen tillförs och bibehåller den kompetens 
som motsvarar verksamhetens behov. 

 

3.1.2 Arbetsuppgifter  
 
Förvaltningschefen ska- med stöd av fastställd organisation, tilldelade resurser samt 
tillgängliga styr- och kontrollsystem-, utföra de arbetsuppgifter och välja de metoder 
som förvaltningschefen anser förverkligar fastlagda mål för verksamhetens innehåll 
och kvalitet på mest kostnadseffektivt sätt. Bland förvaltningschefens uppgifter ingår 
beslutsfattande, beredning, rapportering, uppföljning och kontroll. 
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3.1.3  Nämndsammanträden  
 

3.2.3.1   Att se till att nämnden hålls informerad om verksamheten på sådant sätt att 
nämnden kan ta ansvar för verksamheten.  

3.2.3.2 Att se till att varje ärende som hänskjuts till nämnden är tillfredställande berett 
och att varje beslutsunderlag är korrekt och av god kvalitet samt att nämnden har 
tillgång till beslutsunderlagen i god tid innan nämndsammanträdena. 

3.2.3.3 Att se till att, i den ordning som nämnden beslutat, till nämnden anmäla de beslut 
han eller hon fattat på nämndens vägnar efter delegation.  

3.2.3.4 Att alltid i protokoll ge sin mening tillkänna i fråga om förslag som inte är 
uttryckligen finansierade eller som strider mot lagar, förordningar, föreskrifter, 
allmänna råd etc. 

3.2.3.5 Att i förekommande fall upplysa nämnden om dess samrådsskyldighet med andra 
nämnder enligt gällande riktlinjer.  

3.2.3.6 Att vid alla ordinarie nämndsammanträde rapportera till nämnden, i den ordning 
nämnden beslutat avseende löpande verksamhet, kostnadsutveckling och 
omvärldsförändringar som påverkar verksamhetsområdet. Uppkomna tvister av 
betydelse och uppsägning av viktigare avtal alltid ska innefattas i rapporteringen. 

 

3.1.4 Övrig rapportering   
 

3.2.4.1   Att vid behov av rapportering mellan nämndsammanträden rapportera direkt till 
nämndens presidium 

3.2.4.2 Att uppföljningsrapporter till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 
upprättas och hänskjuts till nämnden vid föreskrivna tider och i enlighet med 
regler och riktlinjer beslutade för verksamheten av kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen. 

 

3.1.5 Delegeringsordningen  

3.2.5.1  Att fatta beslut i de ärenden där nämnden i delegeringsordning uppdragit åt 
förvaltningschefen att besluta å nämndens vägnar. 

3.2.5.2 Att se till att nämnden alltid har vetskap om vem som har rätt att fatta beslut för 
nämndens räkning enligt med stöd av delegeringsordning givna bemyndiganden. 

3.2.5.3 Att säkerställa att delegeringsordningen följs, att delegeringsordningen är aktuell 
och korrekt. Vid behov ta initiativ till erforderliga ändringar i 
delegeringsordningen. 

3.2.5.4 Att se till att beslut som meddelats av delegat i enlighet med delegationsordning 
anmäls till nämnden i enlighet med lag och i den ordning nämnden beslutat.  
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3.1.6 Utvärdering  

3.2.6.1   Att vid behov ta initiativ till utvärdering och utveckling av arbetsformerna mellan 
nämnd och förvaltning. 

3.1.7 Personalärenden 

                                                   

3.2.7.1 Att anställa och entlediga arbetstagare 

1 Upp till 6 månadslöner, därefter i samråd med Personal och förhandling.  

3.2.7.2 Att säga upp eller avskeda arbetstagare 

3.2.7.3 Överenskommelse om anställnings avslutande1 

3.2.7.4 Att besluta om avstängning, disciplinpåföljd m.m. 

3.2.7.5 Att meddela varsel, underrättelse, besked 

3.2.7.6 Att besluta om övertid, fyllnadstjänstgöring, jourtjänstgöring, beredskap och 
kompensationsledighet. 

3.2.7.7 Sätta ingångslöner i enlighet med särskilda direktiv från förhandlings-
delegationen. 

3.2.7.8 Medge lönetillägg för anställd som fyller 66 år under kalenderåret. Lönetillägget 
kan användas för att behålla personal i verksamheter med personalbrist, eller där 
rekryteringen är svår. 

3.2.7.9 Avvikelse från 8 § ATL om uttag av övertid med totalt högst 250 timmar under ett 
kalenderår. 

3.2.7.10 Avvikelse från 10 § ATL om uttag av mertid med totalt högst 250 timmar under 
ett kalenderår. 

3.2.7.11 Att förbjuda bisysslor 

3.2.7.12 Att besluta om semester 

3.2.7.11 Att besluta om tjänstledighet 

3.2.7.12 Att besluta om ledighet för enskild angelägenhet med lön 

 Besluta om bibehållen lön vid facklig utbildning 

3.2.7.13 Beviljande av studiebidrag enligt gällande riktlinjer 

3.2.7.14 Ge möjlighet att utifrån verksamhetens behov studera på 25 % av en heltid med 
bibehållen lön vid vidareutbildning som leder till annan kompetens. 
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3.1.8 Ekonomiärenden 

3.2.8.1 Att besluta om personals deltagande i nationella och internationella kurser, 
konferenser och studieresor samt tjänsteresor som kräver traktamente 
och/eller reseersättning för samtliga handläggare inom miljöförvaltningen.  
 

 

3.2.8.2 Att besluta om upphandling och inköp av varor och/eller tjänster, inklusive 
tilldelningsbeslut och beslut om avbrytande avseende upphandling upp till 6 
prisbasbelopp. 

3.2.8.3 Att företräda nämnden vid upphandling av varor och/eller tjänster oavsett 
belopp om detta sker på uppdrag av nämnden samt bemyndigande att utse 
ombud att företräda nämnden. 

3.2.8.4 Att Kreditera fordringar helt eller delvis till ett värde av högst ett basbelopp vid 
varje tillfälle. 

3.2.8.5 Utfärdande av fullmakt att företräda nämnden i bank- och postärenden. 

3.2.8.6 Att ingå avtal inom ramen för förvaltningens verksamhet och fastställda budget. 

3.3.8.7 Att fastställa attestanvisningar för förvaltningen. 

3.3.8.8 Ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. 

3.3.8.9 Begära överlämning till domstol om betalningskravet bestrids.  

3.3.8.10 Begära verkställighet hos Kronofogdemyndigheten avseende obetalda fakturor. 

3.1.9 Dataskyddsförordningen  
 

3.2.9.1 Att de behandlingar av personuppgifter som sker övergripande på förvaltningen 
utförs i enlighet med dataskyddsförordningen och andra föreskrifter.  

 

3.1.10 Övrigt 

3.2.7.15 Att det övergripande på förvaltningen bedrivs systematiskt arbetsmiljö- och 
brandskyddsarbete 

3.2.7.16 Att inrätta nya tjänster inom budgetramen 

3.2.10.1 Att begära det biträde av polismyndighet som behövs för tillsynen.  

3.2.10.2 Att ta emot delgivning av handlingar till miljö- och konsumentnämnden på dess 
vägnar.  
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3.2.10.3 Att begära verkställighet hos Kronofogdemyndigheten av förelägganden eller 
förbud som inte följs.  

3.2.10.4 Lämna synpunkter på myndigheters utredningar av Miljöförvaltningen.  
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2 Inledning 

Miljö- och konsumentnämndens arbetsinstruktion är ett komplement till nämndens 
delegeringsordning. Här anges vilka ansvarsområden inom den löpande förvaltningen 
som åligger förvaltningschefen. Arbetsinstruktionen är inte uttömmande.  

De åtgärder som vidtas i enlighet med denna ordning betraktas som löpande 
förvaltningsåtgärder samt verkställighetsåtgärder och ska inte anmälas till nämnden 
förutom beslut om anställningar.  

3 Miljö- och konsumentnämndens arbetsinstruktion 

3.1 Instruktion för förvaltningschefen 

3.1.1 Allmänt om förvaltningschefens uppgifter  
 
Förvaltningschefen har gentemot nämnden det övergripande ansvaret för ledning av 
verksamheten och ansvarar för att förberedande och verkställande åtgärder fungerar 
tillfredställande i enlighet med upprättad arbetsfördelning. Genom att 
förvaltningschefen leder förvaltningens dagliga verksamhet har han/hon en sådan 
insyn i verksamheten som inte nämnden har möjlighet att få. Detta ställer särskilda 
krav på förvaltningschefens ansvar för dels hur nämnden informeras och dels hur 
ärenden bereds inför nämndens sammanträden. För att nämnden ska kunna fullgöra 
sitt uppdrag och ta sitt fulla ansvar, är det en nödvändig förutsättning att 
förvaltningschefen till fullo förstår och agerar utifrån att nämnden ska ha väsentlig 
information som berör verksamheten så tidigt som möjligt och att informationen, om 
så krävs, även omfattar konsekvensbeskrivningar. Om förvaltningens verksamhet inte 
utvecklas i enlighet med tagna beslut ska förvaltningschefen ta fram förslag till 
åtgärdsplaner med konsekvensanalyser.  
 
Förvaltningschefen ska i sitt arbete sörja för att verksamheten bedrivs i enlighet med 
Borås Stad formulerade policys, mål och riktlinjer, att givna budgetramar hålls samt i 
enlighet med nämndens formulerade mål och riktlinjer. Vidare ska förvaltningschefen 
tillse att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att gällande lagar, förordningar etc. 
följs.  

Förvaltningschefen ansvarar för att förvaltningen tillförs och bibehåller den kompetens 
som motsvarar verksamhetens behov. 

 

3.1.2 Arbetsuppgifter  
 
Förvaltningschefen ska- med stöd av fastställd organisation, tilldelade resurser samt 
tillgängliga styr- och kontrollsystem-, utföra de arbetsuppgifter och välja de metoder 
som förvaltningschefen anser förverkligar fastlagda mål för verksamhetens innehåll 
och kvalitet på mest kostnadseffektivt sätt. Bland förvaltningschefens uppgifter ingår 
beslutsfattande, beredning, rapportering, uppföljning och kontroll. 
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3.1.3  Nämndsammanträden  
 

3.2.3.1   Att se till att nämnden hålls informerad om verksamheten på sådant sätt att 
nämnden kan ta ansvar för verksamheten.  

3.2.3.2 Att se till att varje ärende som hänskjuts till nämnden är tillfredställande berett 
och att varje beslutsunderlag är korrekt och av god kvalitet samt att nämnden har 
tillgång till beslutsunderlagen i god tid innan nämndsammanträdena. 

3.2.3.3 Att se till att, i den ordning som nämnden beslutat, till nämnden anmäla de beslut 
han eller hon fattat på nämndens vägnar efter delegation.  

3.2.3.4 Att alltid i protokoll ge sin mening tillkänna i fråga om förslag som inte är 
uttryckligen finansierade eller som strider mot lagar, förordningar, föreskrifter, 
allmänna råd etc. 

3.2.3.5 Att i förekommande fall upplysa nämnden om dess samrådsskyldighet med andra 
nämnder enligt gällande riktlinjer.  

3.2.3.6 Att vid alla ordinarie nämndsammanträde rapportera till nämnden, i den ordning 
nämnden beslutat avseende löpande verksamhet, kostnadsutveckling och 
omvärldsförändringar som påverkar verksamhetsområdet. Uppkomna tvister av 
betydelse och uppsägning av viktigare avtal alltid ska innefattas i rapporteringen. 

 

3.1.4 Övrig rapportering   
 

3.2.4.1   Att vid behov av rapportering mellan nämndsammanträden rapportera direkt till 
nämndens presidium 

3.2.4.2 Att uppföljningsrapporter till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 
upprättas och hänskjuts till nämnden vid föreskrivna tider och i enlighet med 
regler och riktlinjer beslutade för verksamheten av kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen. 

 

3.1.5 Delegeringsordningen  

3.2.5.1  Att fatta beslut i de ärenden där nämnden i delegeringsordning uppdragit åt 
förvaltningschefen att besluta å nämndens vägnar. 

3.2.5.2 Att se till att nämnden alltid har vetskap om vem som har rätt att fatta beslut för 
nämndens räkning enligt med stöd av delegeringsordning givna bemyndiganden. 

3.2.5.3 Att säkerställa att delegeringsordningen följs, att delegeringsordningen är aktuell 
och korrekt. Vid behov ta initiativ till erforderliga ändringar i 
delegeringsordningen. 

3.2.5.4 Att se till att beslut som meddelats av delegat i enlighet med delegationsordning 
anmäls till nämnden i enlighet med lag och i den ordning nämnden beslutat.  
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3.1.6 Utvärdering  

3.2.6.1   Att vid behov ta initiativ till utvärdering och utveckling av arbetsformerna mellan 
nämnd och förvaltning. 

3.1.7 Personalärenden 

3.2.7.1 Att anställa och entlediga arbetstagare 

3.2.7.2 Att säga upp eller avskeda arbetstagare 

3.2.7.3 Överenskommelse om anställnings avslutande1 

3.2.7.4 Att besluta om avstängning, disciplinpåföljd m.m. 

3.2.7.5 Att meddela varsel, underrättelse, besked 

3.2.7.6 Att besluta om övertid, fyllnadstjänstgöring, jourtjänstgöring, beredskap och 
kompensationsledighet. 

3.2.7.7 Sätta ingångslöner i enlighet med särskilda direktiv från förhandlings-
delegationen. 

3.2.7.8 Medge lönetillägg för anställd som fyller 66 år under kalenderåret. Lönetillägget 
kan användas för att behålla personal i verksamheter med personalbrist, eller där 
rekryteringen är svår. 

3.2.7.9 Avvikelse från 8 § ATL om uttag av övertid med totalt högst 250 timmar under ett 
kalenderår. 

3.2.7.10 Avvikelse från 10 § ATL om uttag av mertid med totalt högst 250 timmar under 
ett kalenderår. 

3.2.7.11 Att förbjuda bisysslor 

3.2.7.12 Att besluta om semester 

3.2.7.11 Att besluta om tjänstledighet 

3.2.7.12 Att besluta om ledighet för enskild angelägenhet med lön 

 Besluta om bibehållen lön vid facklig utbildning 

3.2.7.13 Beviljande av studiebidrag enligt gällande riktlinjer 

3.2.7.14 Ge möjlighet att utifrån verksamhetens behov studera på 25 % av en heltid med 
bibehållen lön vid vidareutbildning som leder till annan kompetens. 

                                                   
1 Upp till 6 månadslöner, därefter i samråd med Personal och förhandling.  
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3.1.8 Ekonomiärenden 

3.2.8.1 Att besluta om personals deltagande i nationella och internationella kurser, 
konferenser och studieresor samt tjänsteresor som kräver traktamente 
och/eller reseersättning för samtliga handläggare inom miljöförvaltningen.  
 

3.2.8.2 Att besluta om upphandling och inköp av varor och/eller tjänster, inklusive 
tilldelningsbeslut och beslut om avbrytande avseende upphandling upp till 6 
prisbasbelopp. 

3.2.8.3 Att företräda nämnden vid upphandling av varor och/eller tjänster oavsett 
belopp om detta sker på uppdrag av nämnden samt bemyndigande att utse 
ombud att företräda nämnden. 

3.2.8.4 Att Kreditera fordringar helt eller delvis till ett värde av högst ett basbelopp vid 
varje tillfälle. 

3.2.8.5 Utfärdande av fullmakt att företräda nämnden i bank- och postärenden. 

3.2.8.6 Att ingå avtal inom ramen för förvaltningens verksamhet och fastställda budget. 

3.3.8.7 Att fastställa attestanvisningar för förvaltningen. 

3.3.8.8 Ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. 

3.3.8.9 Begära överlämning till domstol om betalningskravet bestrids.  

3.3.8.10 Begära verkställighet hos Kronofogdemyndigheten avseende obetalda fakturor. 

 

3.1.9 Dataskyddsförordningen  
 

3.2.9.1 Att de behandlingar av personuppgifter som sker övergripande på förvaltningen 
utförs i enlighet med dataskyddsförordningen och andra föreskrifter.  

 

3.1.10 Övrigt 

3.2.10.1 Att begära det biträde av polismyndighet som behövs för tillsynen.  

3.2.10.2 Att ta emot delgivning av handlingar till miljö- och konsumentnämnden på dess 
vägnar.  

3.2.7.15 Att det övergripande på förvaltningen bedrivs systematiskt arbetsmiljö- och 
brandskyddsarbete 

3.2.7.16 Att inrätta nya tjänster inom budgetramen 
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3.2.10.3 Att begära verkställighet hos Kronofogdemyndigheten av förelägganden eller 
förbud som inte följs.  

3.2.10.4 Lämna synpunkter på myndigheters utredningar av Miljöförvaltningen.  
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Miljö- och konsumentnämndens riskanalys inför intern 
kontrollplan 2021 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att lägga riskanalysen till handlingarna. 
 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har fastställt regler för intern kontroll. Reglerna definierar 
organisationen och ansvaret för den interna kontrollen. Med intern kontroll menas 
kommunens organisation, rutiner och system som bl. a. syftar till att: 
• Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs 
• Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut 
• Minimera risker, säkra system och rutiner 
• Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster 
• Säkra en rättvisande redovisning 
• Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar 
 
I tillämpningsanvisningarna som är knutna till Borås Stads regler för intern kontroll 
(KF 2017-10-19) anges att nämnderna och bolagen har det yttersta ansvaret för den 
interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Vidare sägs att varje nämnd 
och bolag ska upprätta en organisation för sin interna kontroll, och anta regler och 
anvisningar för denna.  
 
Nämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan som syftar till att följa upp att 
det interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens 
verksamhetsområde. Utifrån en väsentlighets- och riskanalys ska nämnden välja ut 
processer, områden och/eller rutiner att särskilt granska under verksamhetsåret. 
Granskningen ska verifiera att verksamheterna når sina mål, samt att riktlinjer följs 
och kontroller genomförs. Olika kontroller i verksamheterna kan ingå i 
kontrollplanen. Nämnden ska försäkra sig om att granskningarna enligt intern 
kontrollplan görs, och vid behov vidta åtgärder som säkerställer att den interna 
kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke om brott ska nämnden utan dröjsmål vidta 
åtgärder. Uppföljning av den interna kontrollplanen görs i samband med att 
årsredovisning behandlas i början av nästkommande år. 
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1 Riskanalys 
Konkreta och mätbara mål för verksamheten är en förutsättning för en fungerande intern kon-
troll. De processer som verksamheten består av ska stödja ett eller flera av målen. Processerna, 
dvs. hur arbetet faktiskt utförs, är grundläggande för den interna kontrollen. Internkontrollen 
börjar därför med en riskanalys av processerna. Riskanalysen är viktig för att kartlägga nämndens 
största riskområden. Varje nämnd ansvarar för sin riskanalys och interna kontroll.  
 
Själva kartläggningen kan genomföras på olika sätt. Här presenteras några idéer som kan vara till 
stöd för kartläggningen. Riskanalysen kan börja med frågan: ”vilka rutiner eller processer får inte 
gå fel?” 
 
Det kan vara till hjälp att steg för steg gå igenom olika områden av risker. Många typer av risker 
kan passa in i flera olika områden. 
 
Riskerna kan delas in efter vilket av de tre övergripande målen för internkontrollen som de utgör 
ett hot mot: 
 

 Verksamheten ska vara ändamålsenlig och kostnadseffektiv. 
 
 Den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten ska vara tillförlitlig. 

 
 Tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera ska följas. 

 
Riskerna kan också delas in i externa respektive interna risker.  
 
Till de externa riskerna hör: 
 

 Omvärldsrisker (t ex beslut fattade i EU, riksdag osv., befolkningsutveckling, infrastruk-
turell utveckling) 

 
 Finansiella risker (t ex förändrad kommunalskatt, förändrade statsbidrag, för sen eller helt 

utebliven betalning från brukare) 
 

 Legala risker (t ex ny lagstiftning, inkorrekt tillämpning av avtal med externa parter, risk 
för att inte följa t ex av kommunfullmäktige antagna reglementen) 

 
 Externa IT-baserade risker (t ex hackerintrång) 
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Till de interna riskerna hör: 
 

 Verksamhetsrisk (risken för att kommunen inte når de uppställda verksamhetsmålen samt 
att verksamheten inte bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt), som i sin tur kan delas in i: 

 
 Styrbarhet (frågor om mål, inriktning och kultur) 
 
 Resultat (kostnad, produktivitet, effektivitet, kvalitet) 
 
 Resurser (pengar, människor, miljö, demokrati/förtroende) 
 

 Redovisningsrisk (ej rättvisande räkenskaper kan göra att beslut fattas på felaktiga grun-
der) 

 
 Interna IT-baserade risker (konfidentialitet, integritet, tillgänglighet och spårbarhet) 

 
Ytterligare en metod är att gå igenom följande komponenter för att komma fram till relevanta 
processer som är kritiska: 
 

 Revisionens granskningar 
 
 Tillsynsmyndigheternas granskningar 

 
 Tidigare och egna erfarenheter av brister i verksamhetssystemen 
 
 Omvärldsfaktorer 

 
 Reglementen, policydokument, regler osv. 

 
 Aktuella rutinbeskrivningar 

 
 Diverse IT-system 

 
 Verksamheter med risk för oegentligheter, mutor, bestickning m.m. 
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1.1 Konsekvens- och sannolikhetsbedömning  
När riskerna är identifierade ska en riskbedömning göras.  
 
Arbetet med intern kontroll bör prioritera områden där det finns risk för fel med stora konse-
kvenser. För att göra en samlad bedömning gör man uppskattningar av två faktorer: konsekven-
ser och sannolikhet, som graderas på skalan 1-4 enligt följande: 
 
Konsekvenser 
 
1. Försumbar (är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen) 
2. Lindrig (uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen) 
3. Kännbar (uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen) 
4. Allvarlig (är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa) 
 
Sannolikheter 
 
1. Osannolik (risken är praktiskt taget obefintlig för att fel ska uppstå) 
2. Mindre sannolik (risken är mycket liten för att fel ska uppstå) 
3. Möjlig (det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå) 
4. Sannolik (det är mycket troligt att fel ska uppstå) 
 
Dessa siffror multipliceras och förs in i fliken riskanalys vid varje riskbild och förs sedan över till 
internkontrollplanen om risken bedöms vara hög (9 och högre). Om man väljer att EJ föra över 
en risk måste man kommentera detta. Nämnden kan även välja att i intern kontrollplan ta med 
risker med låg samlad riskbedömning.  
 
Om risken bedöms till 16 d.v.s. både konsekvens och sannolikhet bedöms till 4 ska risken åtgär-
das direkt. 
 
Följande faktorer kan exempelvis ligga till grund för konsekvens- och sannolikhetsbedömning: 
 

 Verksamhetens ekonomiska betydelse (inkluderar både förmögenhetsförlust och felaktiga 
räkenskaper) 

 
 Transaktionsvolym och storlek på enskilda transaktioner inom verksamhetsområdet 

 
 Den omfattning i vilken verksamhetsområdet är föremål för löpande bedömningar 

 
 I vilken mån mål är definierade för verksamheten i mätbara termer avseende kvantitets- 

och kvalitetskrav, s.k. SMARTA mål, och hur dessa följs upp 
 

 Kompetens och erfarenhet hos berörd personal i verksamheten 
 

 Politiska/förtroendemässiga konsekvenser (moraliska, etiska aspekter med avseende på 
kommunens rykte) 

 
 Tekniska konsekvenser vid fel 
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 Mänskliga och inte minst verksamhetsmässiga konsekvenser för kommunen eller för en-
skilda personer som kan uppstå vid fel 
 

En samlad bedömning av konsekvenser och sannolikhet fås sedan genom att man placerar in ris-
ken i följande matris:  
 

 
 
 
Vid en konsekvens- och sannolikhetsbedömning behöver också hänsyn tas till: 

 
 Kontrollkostnaden måste vägas mot konsekvenserna om fel uppstår – kontrollen får 

inte bli ett kostsamt självändamål 
 
 Val av kontrollnivå beror på hur arbetet inom förvaltningen är organiserat 
 
 Beaktande av vilken period väsentlighets- och riskbedömningen avser då man bedömer 

att något kan gå fel 
 
 Frekvensen, dvs. hur ofta en viss typ av fel kan uppstå inom bedömd period 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00 

FAX 
033-35 30 25 

 

 

Andreas Zalewski, 033-35 32 29 
andreas.zalewski@boras.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-08-10 

Dnr 
2020-236 

  

 
 Miljö- och konsumentnämnden 

Miljö- och konsumentnämndens riskanalys inför intern 
kontrollplan 2021 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att lägga riskanalysen till handlingarna. 
 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har fastställt regler för intern kontroll. Reglerna definierar 
organisationen och ansvaret för den interna kontrollen. Med intern kontroll menas 
kommunens organisation, rutiner och system som bl. a. syftar till att: 
• Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs 
• Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut 
• Minimera risker, säkra system och rutiner 
• Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster 
• Säkra en rättvisande redovisning 
• Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar 
 
I tillämpningsanvisningarna som är knutna till Borås Stads regler för intern kontroll 
(KF 2017-10-19) anges att nämnderna och bolagen har det yttersta ansvaret för den 
interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Vidare sägs att varje nämnd 
och bolag ska upprätta en organisation för sin interna kontroll, och anta regler och 
anvisningar för denna.  
 
Nämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan som syftar till att följa upp att 
det interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens 
verksamhetsområde. Utifrån en väsentlighets- och riskanalys ska nämnden välja ut 
processer, områden och/eller rutiner att särskilt granska under verksamhetsåret. 
Granskningen ska verifiera att verksamheterna når sina mål, samt att riktlinjer följs 
och kontroller genomförs. Olika kontroller i verksamheterna kan ingå i 
kontrollplanen. Nämnden ska försäkra sig om att granskningarna enligt intern 
kontrollplan görs, och vid behov vidta åtgärder som säkerställer att den interna 
kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke om brott ska nämnden utan dröjsmål vidta 
åtgärder. Uppföljning av den interna kontrollplanen görs i samband med att 
årsredovisning behandlas i början av nästkommande år. 
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Miljö- och konsumentnämnden genomför riskanalys inför intern kontrollplan 2021 
vid sammanträdet den 25 augusti 2020. 
 
 

Agneta Sander Niclas Björkström 
Miljöchef Avdelningschef 
 

Bilaga 
Riskanalys utgångsmaterial 
 
 
 
 
 



Riskanalys - 2021 (Miljö- och konsumentnämnden) 
Kategori Verksamhet / Process Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning 

 Egen Posthantering/Diarieföring Risk för att Kontroll att gällande regelverk följs    
verksamhet verksamhet ej sköts avseende posthantering och diarieföring 

på ett effektivt och av allmänna handlingar. 
ändamålsenligt sätt.  

 Egen Delegationsbeslut, Risk för att Kontroll att beslut gäller vid    
verksamhet skrivelser verksamhet ej sköts överprövning. 

på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 

 Egen Utskick av beslut Risk för att Kontroll att handläggningen av ärenden    
verksamhet verksamhet ej sköts inte försenas och orsakar sökande eller 

på ett effektivt och verksamhetsutövare negativa 
ändamålsenligt sätt. konsekvenser. 

 Egen Dokumenthanteringsplan Risk för att Kontroll att upprättad    
verksamhet verksamhet ej sköts dokumenthanteringsplan är aktuell och 

på ett effektivt och följs. 
ändamålsenligt sätt. 

 Egen Dataskyddsförordningen Risk att Kontroll att ny lagstiftning förs in i det    
verksamhet (GDPR) personuppgifter eller dagliga arbetet. 

annan känslig 
information röjs. 

 

 Arbetsmiljö - hot och Risk att personal Kontroll att rutiner, information och stöd    
Personal trakasserier hotas och finns utarbetade. 

trakasseras.  

 Social arbetsmiljö Risk att den sociala Kontroll att verktyg och stöd finns för    
Personal arbetsmiljön medarbetare och chefer så att den 

påverkas på grund sociala arbetsmiljön inte försämras vid 
av Covid.  distansarbete. 

 

 Fysisk arbetsmiljö  Risk att den fysiska -Hur säkerställs att den fysiska    
Personal arbetsmiljön arbetsmiljön inte påverkas vid 

försämras vid distansarbete?  
distansarbete på  
grund av Covid.  



Kategori Verksamhet / Process Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning 
-Finns det resurser och anpassade 
mötesrum så det går att ordna säkra 
fysiska möten? 

   -Verksamhetens kvalitet kan bli lidande    
på grund av hög sjukfrånvaro pga Covid. 
-Kommer verksamhetens produktivitet att 
sjuka vid distansarbete? 

 Bisyssla Förtroende Kontroll att bisyssla anmäls till    
Personal arbetsgivaren. Som offentligt anställd får 

man inte ha bisysslor som är 
förtroendeskadliga, konkurrerande eller 
arbetshindrande. Se lagen om offentlig 
anställning (LOA) 

 Kompetens- och Risk att förvaltningen Kontroll att förvaltningen klarar sitt    
Personal resursbrist inte klarar sitt uppdrag trots svårigheter att nyrekrytera 

uppdrag med på grund av låg lön, få utbildade med 
avseende på relevant utbildning, etc. 
svårigheter att 
rekrytera på grund av 
låg lön, få utbildade 
med relevant 
utbildning, etc. 

 

 Kontroll av taxor och avtal  Risk att taxor och Kontroll att taxor och avtal är korrekta    
Ekonomi avtal inte följs. och följs. 

 Kundfakturor- Risk för att felaktiga Kontroll att rätt belopp debiteras och/eller    
Ekonomi avgiftsdebitering kundfakturor skickas skickas till rätt person. 

ut 

 Uppföljning budget Risk att det Kontroll att det ekonomiska utfallet följer    
Ekonomi månadsvis ekonomiska utfallet budget med åtgärder. 

ej följer budget utan 
att åtgärder vidtas. 

 Upphandling Risk att ramavtal inte Kontroll att ramavtal tillämpas och att    
Ekonomi följs leverantör som ej är upphandlad 

används för inköp i verksamheten. 
Kontroll av avtalstrohet. 

 



Kategori Verksamhet / Process Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning 

 Delegation Risk att Kontroll att rätt person fattar    
Styrning delegationsordningen myndighetsbeslut gällande ärenden där 
och ledning ej följs den ej har behörig delegation. 

 Kontroll av styrdokument Risk för att Kontroll att stadens styrdokument är    
Styrning verksamhet ej sköts kända och följs. 
och ledning på ett effektivt och 

ändamålsenligt sätt. 

 Förvaltningsövergripande Rutiner vid Kontroll att rutiner vid krissituationer är    
Styrning krissituationer  kända av medarbetarna. 
och ledning  

 Måluppfyllelse Risk att mål och Kontroll att mål och uppdrag avseende    
Styrning uppdrag avseende ekonomi och verksamhet från nämnden 
och ledning ekonomi och uppfylls inom ekonomiska ramar. 

verksamhet från 
nämnden inte 
uppfylls inom 
ekonomiska ramar. 

 Måluppfyllelse Uppföljning planerad Kontroll av verklig tillsyn jämfört med    
Styrning tillsyn jämfört med planerad tillsyn enligt beslutade 
och ledning utförd tillsyn tillsynsplaner. 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Månadsuppföljning juli 2020 

Ärendet 
Miljöförvaltningen upprättar varje månad en budget- och verksamhetsuppföljning med 
helårsprognos och redovisar denna för nämnden.  
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner månadsuppföljningen för juli 2020 med 
helårsprognos.  
 

Agneta Sander Kristina Reinholdsson  
Miljöchef Förvaltningscontroller  

 
Bilaga 
Månadsuppföljning juli 2020 
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Ekonomisk redovisning 

Anvisning 
 

 Tabellen ska visa nämndens ekonomi för stadskansliet 

 Med nämndbudget avses nämndbudget plus eventuella ökningar av kommunbidraget. 

 Med Prognosavvikelse avses nämndbudget jämfört med prognostiserat utfall. Ett prognostiserat underskott ska 
alltså redovisas med minustecken. 

 Nettointäkter redovisas med minustecken. 

 Nettokostnader, kommunbidrag och godkänt ianspråktagande av ackumulerat resultat redovisas utan tecken. 

 Eventuellt under året ianspråktaget ackumulerat resultat och "öronmärkta" projekt anges i prognoskolumnen 
samt i utfallskolumnerna.Exempel på "öronmärkta" medel är byggbonus. 

 Alla belopp ska vara heltal och i tkr. 

 

  2019 2020     

 

Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Avvikelse Prognos
avvikelse 

Miljö- och konsumentnämnden 613 1 167 681 564 117 0 

Central administration 4 148 9 434 5 503 5 134 369 396 

Tillstånd- och livsmedelskontroll -43 396 231 4 160 -3 929 0 

Miljötillsyn 3 368 3 549 2 070 1 248 822 1 650 

Miljöstrategiska inkl. energirådgivning 4 235 7 499 4 374 3 803 571 -338 

Konsument Borås 1 878 5 081 2 964 3 419 -455 0 

Buffert 0 274 160 160 0  

Klimatkompensationsfond -89  0 -766 766 -778 

Verksamhetens nettokostnader 14 110 27 400 15 983 17 722 -1 739 930 

Kommunbidrag 15 094      

Resultat jfr med kommunbidrag 984 -27 400 -15 983 -17 722  930 

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat 460     549 

Godkända "öronmärkta" projekt 305     1 238 

Resultat jfr med tillgängliga medel 1 749   -17 722  2 717 

Verksamhetsmått 

Anvisning 
 

Avsnittet Verksamhetsmått hämtas från vyn Månadsmått under fliken Följ upp och analysera. 

Miljöförvaltningen gemensamt 

Verksamhetsmått Utfall Jul 2019 Budget 2020 Utfall Jun 2020 Utfall Jul 2020 

Antal ärenden 2 594  2 213 2 457 

Antal händelser (Ecos) 11 635  13 565 15 286 

Antal delegationsbeslut. 788  506 577 

Tillstånd - och livsmedelskontroll 

Verksamhetsmått Utfall Jul 2019 Budget 2020 Utfall Jun 2020 Utfall Jul 2020 

Antal livsmedelsverksamheter 790 800 800 800 

Antal inspektioner 464 800 437 470 

Antal revisioner 28 100 43 47 

Antal delegationsbeslut 212 260 112 148 

Klagomål 55 70 108 134 

Registrering 61 100 66 104 
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Verksamhetsmått Utfall Jul 2019 Budget 2020 Utfall Jun 2020 Utfall Jul 2020 

Antal ärenden RASFF och iRASFF  30 35 39 

Miljötillsyn 

Verksamhetsmått Utfall Jul 2019 Budget 2020 Utfall Jun 2020 Utfall Jul 2020 

Antal delegationsbeslut 546 700 259 297 

Antal inspektioner och personliga möten miljötillsyn 111 250 168 186 

Antal inspektioner och personliga möten enskilda avlopp 82 200 49 73 

Antal inspektioner och personliga möten hälsoskydd 144 250 148 203 

Antal kundkontakter miljötillsyn 3 757 5 000 4 154 4 443 

Antal kundkontakter enskilda avlopp 1 536 2 500 981 1 244 

Antal kundkontakter hälsoskydd 1 576 2 500 1 287 1 528 

Miljöstrategiska 

Verksamhetsmått Utfall Jul 2019 Budget 2020 Utfall Jun 2020 Utfall Jul 2020 

Naturvårds- och hållbarhetsprojekt 5 5  5 

Antal deltagande timmar i stadens planering 999 3 000  988 

Strandskyddsärenden 48 50  37 

Deltagare i miljöutbildning 365 600  290 

Rådgivningsärenden, energi- och klimatrådgivning 101 135  84 

Evenemang 7 2  1 

Konsument Borås 

Verksamhetsmått Utfall Jul 2019 Budget 2020 Utfall Jun 2020 Utfall Jul 2020 

Rådgivningsärenden, BUS 316 550 386 420 

Föreläsningar och informationstillfällen, BUS 17 50 14 16 

Rådgivningsärenden, konsumentsrättslig, KVL 674 1 200 639 711 

Föreläsningar och informationstillfällen, KVL 1 50 12 12 

Kommentarer 

Prognos för helåret  

Anvisning 
 

Beskriv väsentliga prognosavvikelser. Avsnittet ska endast innehålla en beskrivning av prognostillfällets avvikelser. 
Maximalt antal tecken är 5000. 

Resultat 

Förvaltningen redovisar efter juli månad ett negativt resultat på -1,7 mnkr jämfört med periodens budget. Orsaken till 
avvikelsen är främst att vi inte kommer att fakturera årsavgifterna för företag vare sig beträffande livsmedel eller alkohol. 
Det beror på att Fullmäktige tagit detta beslut i syfte att stötta företagen under deras svåra tid p.g.a. Coronaviruset och de 
konsekvenser det medfört. 

Några periodiseringar ligger dessvärre fel. Intäkterna på Miljötillsyn avdelningarna 41 respektive 42 ligger 500 tkr för högt. 
Konsument Borås har intäkter på drygt 700 tkr för lågt. Totalt sett tar de nästan ut varandra men detta kommer att justeras i 
T2. 

Vissa intäkter såsom intäkter från Energimyndigheten och Länsstyrelsen kommer inte in månadsvis utan faktureras 
kvartalsvis eller i samband med projektredovisningar. 

Kostnaderna är låga jämfört med periodiserad budget och mildrar således periodens negativa resultat. Flera avdelningar har 
en del vakanta tjänster där rekrytering pågår alternativt behöver påbörjas. 

I dagsläget finns inget beslut om buffertens användning. 

Prognos 

Bedömningen om nämnden kommer att klara att hålla sin budget på totalen är mycket osäker. Det är mycket oklart om, när 
och i så fall vilka kunder som har möjlighet att betala sina fakturor trots att anstånd förlängts från en till tre månader. 
Prognos för förvaltningens intäkter vid årsskiftet är således oerhört svårbedömd utifrån rådande situation. Som det ser ut i 
nuläget visar prognosen ett negativt resultat på -2 329 tkr efter att godkänt ianspråktagande av ack. resultat och godkända 



 

10-dagars, 2020-07  

Miljö- och konsumentnämnden 

 
"öronmärkta" projekt inkluderats. I prognosen har vi inkluderat de 596 tkr (S2020/05635/FS) som vi kommer att bli 
kompenserade med utifrån extra kostnader i samband med införandet av ny lag gällande trängseltillsyn. 

Vi kommer dock att bli kompenserade för intäktsbortfallet (- 5 098 tkr) av årsavgifterna gällande livsmedel och alkohol . 

Lägre lönekostnader beroende på vakanta tjänster och lägre kostnader beroende på sjukfrånvaro kommer inte på långa vägar 
att kunna kompensera för den befarande intäktsförlusten från våra avgifter. 
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1 Inledning 

2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Tkr 
Utfall juli 

2019 
Utfall juli 

2020 
Budget 

2020 
Förbrukning 

(ack) % 
Prognos 

2020 
Avvikelse

 Tkr 

Miljö- och 
konsumentnämnden 

      

Intäkt 0 0 0 0  0 

Kostnad 613 564 1 167 48 % 1 167 0 

Nettokostnad 613 564 1 167 48 % 1 167 0 

Förvaltningsledning       

Intäkt -1 -1 0 0 -596 -596 

Kostnad 1 043 743 1 929 38 % 1 929 0 

Nettokostnad 1 042 742 1 929 38 % 1 333 -596 

Stab       

Intäkt 0 -154 -262 59 % -262 0 

Kostnad 0 1 636 3 001 55 % 3 001 0 

Nettokostnad 0 1 482 2 739 54 % 2 739 0 

Verksamhetsstöd       

Intäkt -17 -55 -100 55 % -100 0 

Kostnad 3 123 2 965 4 865 61 % 5 065 200 

Nettokostnad 3 106 2 910 4 765 61 % 4 965 200 

Tillstånd och 
livsmedelskontroll 

      

Intäkt -4 878 -1 342 -9 306 14 % -9 306 0 

Kostnad 4 835 5 501 9 703 57 % 9 703 0 

Nettokostnad -43 4 159 397  397 0 

Miljötillsyn avdelning 
Röd 

      

Intäkt -4 134 -5 123 -6 171 73 % -6 171 0 

Kostnad 7 501 3 991 8 275 48 % 6 625 -1 650 

Nettokostnad 3 367 -1 132 2 104 54 % 454 -1 650 

Miljötillsyn avdelning 
Blå 

      

Intäkt 0 -275 -5 425 5 % -5 425 0 

Kostnad 0 2 655 6 870 39 % 6 870 0 

Nettokostnad 0 2 380 1 445 39 % 1 445 0 

Miljöstrategiska 
inklusive energi 

      

Intäkt -1 387 -1 674 -2 187  -2 187 0 

Kostnad 5 621 5 476 9 685  10 023 338 
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Tkr 
Utfall juli 

2019 
Utfall juli 

2020 
Budget 

2020 
Förbrukning 

(ack) % 
Prognos 

2020 
Avvikelse

 Tkr 

Nettokostnad 4 234 3 802 7 498  7 836 338 

Konsument Borås       

Intäkt -915 -361 -1 869 19 % -1 869 0 

Kostnad 2 793 3 781 6 951 54 % 6 951 0 

Nettokostnad 1 878 3 420 5 082 67 % 5 082 0 

Buffert       

Intäkt 0      

Kostnad 0 160 274 58 % 274 0 

Nettokostnad 0 160 274 58 % 274 0 

Klimatkompensation
sfond 

      

Intäkt -549 -766 0  0 0 

Kostnad 460 0 0  778 778 

Nettokostnad -89 -766 0 0 778 778 

Totalt       

Intäkt -11 881 -9 751 -25 320  -25 916 -596 

Kostnad 25 989 27 472 52 720  52 386 -334 

Nettokostnad 14 108 17 721 27 400 65 % 26 470 -930 

2.1 Miljö- och konsumentnämnden 

2.2 Förvaltningsledning, Stab och Verksamhetsstöd 

596 tkr i prognosen kommer nämnden att få som kompensation för det extra arbetet med 
trängseltillsyn. 

2.3 Tillstånd och livsmedelskontroll 

Förlorade intäkter på årsavgifter för externa kunder gällande alkohol och livsmedel skulle ha gett ett 
prognostiserat underskott på - 5 058 tkr men nämnden kommer att bli kompenserade för detta. 

2.4 Miljötillsyn avdelning Röd och Blå 

Prognosen är ett överskott på 2 200 tkr främst beroende av lägre personalkostnader men vi 
prognostiserar att gå över de budgeterade kostnaderna med - 550 tkr i form av ByggBonus. Det blir då 
netto + 1 650 tkr i prognosen. Dessa överskridande kostnader på 550 tkr kommer att läggas till 
resultatet då de inte ingår i budget. 
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2.5 Miljöstrategiska inklusive energi 

Ett överskott på + 350 tkr beroende på lägre personalkostnader men prognosen är att gå över de 
budgeterade kostnaderna med - 688 tkr i form av ByggBonus. Det blir netto - 338 tkr i prognos. Dessa 
överskridande kostnader på - 688 tkr kommer att läggas till resultatet då de inte ingår i budget. 

2.6 Konsument Borås 

Här ligger intäkterna fel utifrån periodiseringar. Intäkterna är 700 tkr högre än vad som framgår av 
resultatet. Detta kommer att justeras till T2. Konsument Borås bedöms klara sin budget för året. 

3 Verksamhetsmått 

3.1 Miljöförvaltningen gemensamt 

Verksamhetsmått 
Utfall Jul 

2019 
Budget 2020 

Utfall Jun 
2020 

Utfall Jul 
2020 

Antal ärenden 2 594  2 213 2 457 

Antal händelser (Ecos) 11 635  13 565 15 286 

Antal delegationsbeslut. 788  506 577 

3.2 Tillstånd - och livsmedelskontroll 

Verksamhetsmått 
Utfall Jul 

2019 
Budget 2020 

Utfall Jun 
2020 

Utfall Jul 
2020 

Antal livsmedelsverksamheter 790 800 800 800 

Antal inspektioner 464 800 437 470 

Antal revisioner 28 100 43 47 

Antal delegationsbeslut 212 260 112 148 

Klagomål 55 70 108 134 

Registrering 61 100 66 104 

Antal ärenden RASFF och iRASFF  30 35 39 

3.3 Miljötillsyn 

Verksamhetsmått 
Utfall Jul 

2019 
Budget 2020 

Utfall Jun 
2020 

Utfall Jul 
2020 

Antal delegationsbeslut 546 700 259 297 

Antal inspektioner och personliga möten 
miljötillsyn 

111 250 168 186 
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Verksamhetsmått 
Utfall Jul 

2019 
Budget 2020 

Utfall Jun 
2020 

Utfall Jul 
2020 

Antal inspektioner och personliga möten 
enskilda avlopp 

82 200 49 73 

Antal inspektioner och personliga möten 
hälsoskydd 

144 250 148 203 

Antal kundkontakter miljötillsyn 3 757 5 000 4 154 4 443 

Antal kundkontakter enskilda avlopp 1 536 2 500 981 1 244 

Antal kundkontakter hälsoskydd 1 576 2 500 1 287 1 528 

3.4 Miljöstrategiska 

Verksamhetsmått 
Utfall Jul 

2019 
Budget 2020 

Utfall Jun 
2020 

Utfall Jul 
2020 

Naturvårds- och hållbarhetsprojekt 5 5  5 

Antal deltagande timmar i stadens 
planering 

999 3 000  988 

Strandskyddsärenden 48 50  37 

Deltagare i miljöutbildning 365 600  290 

Rådgivningsärenden, energi- och 
klimatrådgivning 

101 135  84 

Evenemang 7 2  1 

3.5 Konsument Borås 

Verksamhetsmått 
Utfall Jul 

2019 
Budget 2020 

Utfall Jun 
2020 

Utfall Jul 
2020 

Rådgivningsärenden, BUS 316 550 386 420 

Föreläsningar och informationstillfällen, 
BUS 

17 50 14 16 

Rådgivningsärenden, konsumentsrättslig, 
KVL 

674 1 200 639 711 

Föreläsningar och informationstillfällen, 
KVL 

1 50 12 12 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Månadsuppföljning juli 2020 

Ärendet 
Miljöförvaltningen upprättar varje månad, där 10-dagarsrapporten presenteras, en extra 
månadsrapport som ett komplement till 10-dagarsrapporten.  
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner den kompletterande månadsrapporten för 
juli 2020.  
 

Agneta Sander Kristina Reinholdsson  
Miljöchef Förvaltningscontroller  

 
Bilaga 
Kompletterande månadsuppföljning juli 2020 



Ärendenr Anläggning/Fastighet ÄrendeRubrik BeslutsDatumDelegationsnr

2020-639 Administrativt ärende - TESTÄRENDE test 2020-06-04 2020-309

2020-258 Anmälan av fett- och/eller oljeavskiljare 2020-06-03 2020-308
2020-2043 Anmälan av hälsoskyddsverksamhet - Undervisningslokal 2020-06-23 2020-359
2020-2029  Anmälan av hälsoskyddsverksamhet - Undervisningslokal 2020-06-23 2020-361
2020-2046 Anmälan av hälsoskyddsverksamhet - Undervisningslokal 2020-06-24 2020-370
2020-1809 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-06-02 2020-304
2020-1835 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-06-04 2020-310
2020-1866 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-06-05 2020-313
2020-1959 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-06-11 2020-328
2020-2028 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-06-18 2020-342
2020-2057 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-06-22 2020-347
2020-2078 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-06-23 2020-353
2020-1958 Anmälan av installation av värmepump - Jordvärme 2020-06-09 2020-321

2020-1957 Anmälan av installation av värmepump - Jordvärme 2020-06-09 2020-322
2020-1823 Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Anmälan om användning 2020-06-18 2020-343
2020-1823 Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Anmälan om användning 2020-06-26 2020-379

 Anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende ändring - 
2020-1561 Anmälan om nya fordon på Borås motorstadion 2020-06-11 2020-325
2020-1561  Anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende ändring - 2020-06-11 2020-326

Anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende ändring - Ändring 
2020-1297 av körtiden på onsdagar 2020-06-12 2020-332
2020-1697  Anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende ändring - Ändring 2020-06-10 2020-324
2020-2025 Anmälan av sanering av PCB 2020-06-22 2020-346
2020-108 Anmälan om avhjälpandeåtgärd för förorening 2020-06-25 2020-373



Anmälan om avhjälpandeåtgärd för förorening - Anmälan om 
efterbehandling av förorenat område eller grävning i 

2020-1945 förorenad mark 2020-06-25 2020-374
Anmälan om ändring av lokaler - Milstensgläntans förskola 

2020-2011 flyttar till Milstengårdens förskola. 2020-06-24 2020-369

2020-1513 Ansökan om strandskyddsdispens 2020-06-03 2020-306

2020-1643 Ansökan om strandskyddsdispens 2020-06-04 2020-312
2020-1623 Ansökan om strandskyddsdispens 2020-06-09 2020-323

Ansökan om strandskyddsdispens - Förläggning av ny 
2020-2008 markkabel samt ny markstation. 2020-06-24 2020-362
2020-2081 Ansökan om tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter - 2020-06-23 2020-358

2020-2064 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 2020-06-30 2020-384

2020-2067 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan torr toalett. 2020-06-23 2020-350

2020-1775 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-06-02 2020-305

2020-1563 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-06-03 2020-307
2020-1772 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-06-04 2020-311

2020-1525 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-06-08 2020-317
2020-1836 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-06-12 2020-330

2020-1995 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-06-16 2020-335
2020-1785 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-06-18 2020-339



2020-1744 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-06-18 2020-340

2020-1859 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-06-22 2020-349
2020-2073 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-06-24 2020-365

2020-1066 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-06-24 2020-368

2020-1967 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-06-30 2020-386
2020-2086  Händelsestyrd tillsyn - Klagomål 2020-06-23 2020-360
2020-1911 Information - Miljöbesiktning vid rivning 2020-06-09 2020-319
2020-2082 Klagomål 2020-06-25 2020-375

2020-1447 Klagomål hälsoskydd 2020-06-24 2020-366

2019-3844 Klagomål hälsoskydd - Hälsoskydd, Klagomål På Fläckar/luft 2020-06-09 2020-320

2020-905 Klagomål hälsoskydd - Klagomål på ventilation. 2020-06-26 2020-377
2020-415 Klagomål livsmedel 2020-06-24 2020-364

2020-2113  Klagomål livsmedel - Hantering/Rengöring 2020-06-29 2020-381
 

2020-1905 Klagomål livsmedel - Matförgiftning 2020-06-17 2020-338
2019-3316 Klagomål på inomhusmiljö - Hälsoskydd, Klagomål På Fukt, 2020-06-18 2020-344
2019-3648 Klagomål på inomhusmiljö - Hälsoskydd, Klagomål På 2020-06-08 2020-318

Klagomål på inomhusmiljö - Hälsoskydd, Klagomål På 
2019-3648 Ventilation 2020-06-18 2020-341
2019-3322 Klagomål på inomhusmiljö - Hälsoskydd, Klagomål På 2020-06-25 2020-372
2020-1565 Klagomål på störande verksamhet - Klagomål från 2020-06-05 2020-315

2019-3449 Klagomål strandskydd - Naturvård, Tillsyn Strandskydd 2020-06-17 2020-337



2020-2192  Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2020-06-30 2020-385
Klassning av anläggning/verksamhet - Miljöskydd - Inklassning 

2020-1061 av tryckeri 2020-06-01 2020-301

2020-1844 Miljörapport - Materialinventeringen inför rivning 2020-06-05 2020-314
2020-293 Planerad tillsyn 2020-06-23 2020-357
2020-863  Planerad tillsyn - L - Inspektion 2020-06-24 2020-367
2020-929   Planerad tillsyn - L - Inspektion 2020-06-29 2020-380
2019-3761 Rapport om undersökning av förorening - Miljötillsyn 2020-06-23 2020-352
2019-1815 Rapport om undersökning av förorening - Miljötillsyn, 2020-06-23 2020-351

Rapport om undersökning av förorening - Miljötillsyn, 
2018-3539 Provtagningsplan 2020-06-23 2020-355
2020-694   Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2020-06-01 2020-302

2020-1412 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2020-06-11 2020-327
  

2020-924 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2020-06-24 2020-363
2019-3436 ,  Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning - 2020-06-12 2020-331

Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelskontroll, 
2019-3709 Registrering Av Anläggning 2020-06-15 2020-334
2019-3784 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelskontroll, 2020-06-23 2020-354
2020-1839   Registrering av livsmedelsanläggning - Mobil anläggning 2020-06-15 2020-333
2019-3658 Registrering av livsmedelsanläggning - Mobil anläggning - 2020-06-25 2020-371

2020-2153 Remiss alkoholservering 2020-06-29 2020-382
Remiss alkoholservering - Ansöker om ändrat 

2020-1872 serveringstillstånd 2020-06-02 2020-303
2020-1946 Remiss alkoholservering - Provsmakningstillstånd till 2020-06-16 2020-336
2020-2016 Remiss alkoholservering - Remiss alkoholservering 2020-06-11 2020-329



2020-2122 Remiss alkoholservering - Serveringtillstånd 2020-06-26 2020-376
2020-291 Remiss bygglov - Miljöinventering Uranus 2 2020-06-23 2020-356
2020-1909 Remiss bygglov - Rivningslov 2020-06-08 2020-316
2020-1915 ,  Planerad tillsyn - L - Inspektion 2020-06-30 2020-383
2020-2136 Anmälan av installation av värmepump 2020-07-01 2020-389
2020-2229 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-07-03 2020-410
2020-2230 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-07-03 2020-413
2020-2234 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-07-03 2020-415
2020-2174 Anmälan av installation av värmepump - Jordvärme 2020-07-03 2020-408
2020-1292  Anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende ändring - 2020-07-01 2020-394

 Anmälan ändring av livsmedelsverksamhet - 
2019-2266 Livsmedelskontroll, Ändring Av Verksamhet 2020-07-08 2020-423

2020-2083 Ansökan om strandskyddsdispens 2020-07-01 2020-387
Ansökan om tillstånd enligt lokala hälsoskyddsföreskrifter - 

2020-2099 Hälsoskydd, Hålla Djur Inom 2020-07-03 2020-414
2020-1711 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 2020-07-13 2020-434

2020-1857 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-07-01 2020-391

2020-1452 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-07-01 2020-392
2020-1967 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-07-01 2020-396
2020-2125 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-07-02 2020-399
2020-2074 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-07-02 2020-400
2020-2100 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-07-02 2020-401
2020-2024 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-07-02 2020-405

2020-1867 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-07-03 2020-406
2020-853 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-07-03 2020-411
2020-1982 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-07-03 2020-418



2020-2194 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-07-08 2020-424
2020-2018 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-07-10 2020-431
2020-2209 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-07-10 2020-432
2020-1961 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-07-15 2020-454
2020-2191 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-07-22 2020-458

2020-2082 Klagomål 2020-07-15 2020-444
2020-1820 Klagomål hälsoskydd 2020-07-02 2020-403

Klagomål miljöskydd - Miljötillsyn, Klagomål På 
2019-3538 Gummigranulat 2020-07-03 2020-419
2020-2152   Klassning av anläggning/verksamhet - Hälsoskydd - 2020-07-14 2020-438

2020-2233 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2020-07-03 2020-409
2020-2242  Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2020-07-03 2020-417
2019-815 Konverterad - Hälsoskydd, Klagomål På Buller 2020-07-01 2020-388

2019-2637 Konverterad - Hälsoskydd, Klagomål På Buller 2020-07-01 2020-390
 

2020-790 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2020-07-02 2020-398
 

2020-810 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2020-07-02 2020-404
2020-2178 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2020-07-03 2020-407

 
2020-790 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2020-07-03 2020-412
2020-1799 Planerad tillsyn - Miljöskydd - Avlopp, tillsyn uppföljning   2020-07-02 2020-397

 
2020-134 Registrering av livsmedelsanläggning 2020-07-08 2020-426

 
2020-272 Registrering av livsmedelsanläggning 2020-07-08 2020-427



2020-388 Registrering av livsmedelsanläggning 2020-07-08 2020-428
2020-532   Registrering av livsmedelsanläggning 2020-07-08 2020-429

  
2020-636 Registrering av livsmedelsanläggning 2020-07-13 2020-436
2020-396   Registrering av livsmedelsanläggning - E-handel 2020-07-08 2020-425
2020-306   Registrering av livsmedelsanläggning - Fiskvagn 2020-07-13 2020-433

2020-2017 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2020-07-03 2020-420
2020-2214   Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2020-07-06 2020-421

 4, 
2020-693 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2020-07-13 2020-437

2020-886  Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2020-07-14 2020-439
 

2020-1889 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2020-07-14 2020-441

2020-1890  Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2020-07-14 2020-442

2020-1891 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2020-07-14 2020-443

2020-1898  Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2020-07-15 2020-445
 

2020-2156 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2020-07-15 2020-448
  

2020-2160 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2020-07-15 2020-449
  

2020-2161 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2020-07-15 2020-450
2020-2162  Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2020-07-15 2020-451

 
2020-2175 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2020-07-15 2020-452



  
2020-2176 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2020-07-15 2020-453

  
2020-2177 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2020-07-15 2020-455

2020-2206  Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2020-07-15 2020-456
 

2020-2311 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2020-07-15 2020-457
Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning - 

2020-2097 Ägarbyte 2020-07-15 2020-446
  Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelskontroll, 

2020-40 Registrering Av Anläggning 2020-07-13 2020-435
Registrering av livsmedelsanläggning - Tidsbegränsad 

2020-1840 anläggning 2020-07-14 2020-440
Registrering av livsmedelsanläggning - Tidsbegränsad 

2020-2121 anläggning 2020-07-15 2020-447
2020-2267 Remiss alkoholservering 2020-07-07 2020-422

Remiss alkoholservering - Ansökan om att stadigvarande få 
2020-2166 nyttja serveringsytor efter utgången prövotid. 2020-07-01 2020-395

2020-2204 Remiss alkoholservering - Serveringtillstånd 2020-07-02 2020-402
Remiss alkoholservering - tillfällig serveringstillstånd på Södra 

2020-2167 Torget. 2020-07-01 2020-393
2020-2023  Åtgärdskrav miljöfarlig verksamhet - Provtagning 2020-07-03 2020-416



Beslutstyp Datum Objekt Ärendetyp Diarienr
Stadigvarande tillst allmänheten, bifall m villkor 2020-07-01 Nytt tillstånd - e-tjänst 50-2020-00096
Ändrat tillstånd, bifall med villkor 2020-07-03 Ändrat tillstånd 34-2020-00071
Ändrat tillstånd, bifall 2020-07-07 Ändrat tillstånd 34-2020-00208
Tillfälligt tillstånd allmänheten, bifall 2020-07-15 Tillfälligt tillstånd allmänheten 11-2020-00209
Tillf tillstånd slutet sällskap, bifall m villkor 2020-07-16 Nytt tillstånd - e-tjänst 50-2020-00173
Ändrat tillstånd, bifall med villkor 2020-07-17 Tillfällig ändring av tillstånd 35-2020-00225



Beslutstyp Datum Objekt Ärendetyp Diarienr
Ändrat tillstånd, delvis bifall med villkor 2020-06-10 17:11 Ändrat tillstånd - e-tjänst 51-2020-00165
Ändrat tillstånd, bifall 2020-06-25 10:37 Ändrat tillstånd 34-2020-00208



Beslutstyp Datum F-Ställe Diarienr Ärendetyp
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2020-06-01 01-2019-00049 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel
Övrigt beslut 2020-06-05 01-2019-00156 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel
Övrigt beslut 2020-06-12 01-2019-00102 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2020-06-15 01-2019-00091 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2020-06-22 01-2019-00110 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2020-06-22 01-2019-00093 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel
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