
 
 

  

KALLELSE 1  (4)  

2020-04-28 

Miljö- och  konsumentnämnden,  föredragningslista  2020-04-28 

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

 
Tid Tisdag 28e april  2020,  kl.  13.00  
 
Plats  Nornan,  plan  2,  Stora  Brogatan  45,  Borås   
 
Kallas  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  

mailto:mknamnd@boras.se
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Föredragningslista Beslutsförslag 

1.  Sammanträdets  öppnande    - 

2.  Närvaro - 

3.  Val  av  protokollsjusterare    1.  Elvira  Löwenadler  (M) 
 samt  tid  för  protokollets  justering   2.  Per  Månsson  (M)  

  3.  Robert  Strömbom  (SD)  
   2020-04-30  
 
 
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  2020-05-01.  

 
 
5.  Fastställande  av  föredragningslista  
  
 - 
 
 
6  Information   
  

kkl.l.  1137..0055 6.1     Information  –  Klimatkompensation  för  tjänsteresor   Till  handlingarna  
  - årlig  statistik  för  kommunkoncernen  Peter  Rydberg  
 

 
kkl.l.   1137..1155  6.2     Information  – Presentation  av  Energi- och  klimat- Till  handlingarna  
  Rådgivning  –  2019  års  resultat  John  Hamnelid  
  
kkl.l.   1137..2255  6.3  Övrig  information  från  förvaltningen  inkl.  Till  handlingarna  
  personalärenden   Agneta  Sander  
  

 
7  Miljöbalkstillsyn  
 
7.1  Strandskyddsdispens,  Aranäsholm  1:4  Godkänna  med  villkor  
 Ecos:  2020-454  Linnea  Åsedahl   
 
7.2  Strandskyddsdispens  Sävshult  2:12 Godkänna  m.  villkor  
 Ecos:  2020-544  Linnea  Åsedahl   
 
7.3 Anmälan  om  miljöfarlig  verksamhet,  Osdal  2:1  Godkänna  med  villkor  
 Ecos:  2019-2297  Peter  Engström   
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8 Livsmedelskontroll  
 

8.1  *Sanktionsavgift  enligt  livsmedelslagen  Godkänna 
Ecos:  2020-738  Livsmedelskontroll 

 
8.2  *Sanktionsavgift  enligt  livsmedelslagen  Godkänna   
  Ecos:  2020-689  Livsmedelskontroll 
 
8.3  *Sanktionsavgift  enligt  livsmedelslagen  Godkänna   
  Ecos:  2020-705  Livsmedelskontroll 
 
8.4  *Sanktionsavgift  enligt  livsmedelslagen  Godkänna   
  Ecos:  2020-718  Livsmedelskontroll 
 
 
9  Alkohol  &  Tobak   
  
9.1   *Ansökan  om  ändring  i  serveringstillstånd Bifall  
 Dnr:  51-2020-00012   Tillståndsenheten  

9.2   *Ansökan  om  ändring  i  serveringstillstånd  Bifall 
 Dnr:  51-2020-00114   Tillståndsenheten  

9.3   *Ansökan  om  ändring  i  serveringstillstånd  Bifall 
 Dnr:  51-2020-00115   Tillståndsenheten  

10 Miljöstrategiska   

10.1  Remiss  –  översyn  åtgärdsprogram  luftkvalitet Tillstyrka 
 Ecos:  2020-1380  David  von  Sydow  
 
10.2  Detaljplan  för  Frufällan,  Sölebo  1:44  m.fl.  Tillstyrka  
 Ecos:  2020-1159  Johanna  Johansson  
 
10.3  Detaljplan  för  Sjömarken,  Sjöhagen,  Tillstyrka  med  synpunkter  
 Backabo  2:119  m.fl.  Johanna  Johansson  
 Ecos:  2020-1267  
 
 
11  Naturvårdsfonden    
  
11.1  Avslutsansökan  bidrag  naturvårdsfond,   Godkänna  
 Ljushults-Backa  1:9  Matilda  Chocron  
 Ecos:  2020-119  
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12 Administration 

12.1 Klimatkompensation  – ansökan  om  medel  från  Godkänna 
fonden Peter  Rydberg 
Ecos:  2020-1237 

12.2 Energi- och  klimatstrategi Tillstyrka 
Ecos:  2020-1396 David  von  Sydow 

 
12.3 Granskning  av  taxor  och  avgifter  i  Borås  Stad Godkänna 
 Ecos:  2020-190  Andreas  Zalewski  

Omedelbar  justering! 
 
12.4  Månadsuppföljning  mars  2020  Godkänna   
 Ecos:  2020-769  Kristina  Reinholdsson
 
 
13   Kurser  och  konferenser  etc.  
  
 
 
14  Anmälningsärenden  

 
14.1  Delegeringsbeslut  mars  2020  Till  handlingarna   
 
14.2   Inkomna  skrivelser  Till  handlingarna  

  

2020-04-28 



 

 

   
 

  
 

 
 

 
 

   
 

   

 

  

     
 

  

 
    

                    

Tjänsteskrivelse  
Sida  

1(4)  
Datum Dnr  

2020-454  2020-03-27 

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

Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan  om  strandskyddsdispens  för  tillbyggnad  på  
fastigheten  Arnäsholm  1:4  
Sökanden:   
Fastighet:   Arnäsholm  1:4  

 

Sammanfattning  
 har  20  februari  2020  skickat  in  ansökan  om  strandskyddsdispens  för  

att  göra  om  en  befintlig  friggebod  till  attefallshus.  Friggeboden  står  på  en  sedan  tidigare  
ianspråktagen  mark  och  ändringen  av  byggnaden  bedöms  inte  påverka  strandskyddets  
syften  negativt.  Miljöförvaltningen  bedömer  att  det  finns  skäl  för  att  ge  dispens  för  
åtgärden.  
 

Förslag  till  beslut  
Miljö- och  konsumentnämnden  lämnar  dispens  från  strandskyddsbestämmelserna,  enligt  
ansökan  och  tillhörande  kompletteringar,  för  tillbyggnad  av  friggebod  inklusive  altan,  
med  måtten  6,5  x  6,5  meter  (bredd  x  längd),  på  fastigheten  Arnäsholm  1:4  vid  Frisjön,  
Borås  kommun.   
 
Hela  fastigheten  får  tas  i  anspråk  som  tomtplats.  
 
Villkor   
 

1.  Tomtplatsen  ska  åt  söder,  enligt  bilaga  2,  även  i  fortsättningen  vara  markerad  
med  staket,  häck,  mur  eller  motsvarande.  

 
Lagstöd  

Beslutet  har  fattats  med  följande  lagstöd:  
- Miljöbalken  7  kap.  18b  §.  Kommunen  får  i  det  enskilda  fallet  ge  dispens  från  förbuden  i  15  §  

om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat 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:linnea.asedahl@boras.se
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Datum Dnr 

2020-03-27 2020-454 

Redogörelse för ärendet 
har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att göra om 

en friggebod till attefallshus med tillhörande altan på fastigheten Arnäsholm 1:4. 
Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 20 februari 2020. 
Ritning och karta har bifogats ansökan. 

Företrädare  för  Miljöförvaltningen  har  den  4  mars  2020  besökt  platsen.  På  fastigheten  
finns  idag  bostadshus  och  två  komplementbyggnader,  varav  ena  
komplementbyggnaden  är  den  aktuella  friggeboden  som  planeras  göras  om  till  
attefallshus.  Fastigheten  gränsar  till  Frisjön  i  väster,  en  bebyggd  fastighet  i  norr,  
obebyggd  mark  i  söder,  samt  den  grusväg  som  leder  till  samtliga  fastigheter  i  området  
i  öster.  Fastigheten  är  avgränsad  i  norr,  öster  och  söder  med  trästaket.  Fastigheten  i  
övrigt  består  av  gräsmatta  som  kantas  av  grova  tallar  och  björkar.  Vid  stranden  ligger  
en  brygga.  
 

Miljöförvaltningens  bedömning  
Bestämmelser  

Platsen  för  de  planerade  attefallshuset  ligger  inom  Frisjöns  strandskyddsområde  som  
är  200  meter  från  strandlinjen.  Inom  strandskyddat  område  får  inte  nya  byggnader  
uppföras,  byggnader  eller  byggnaders  användning  ändras  eller  andra  anläggningar  eller  
anordningar  utföras,  om  det  hindrar  eller  avhåller  allmänheten  från  att  beträda  ett  
område  där  den  annars  skulle  fått  färdas  fritt.  Åtgärder  som  väsentligen  förändrar  
livsvillkoren  för  djur- eller  växtarter  får  heller  inte  vidtas  (7  kap  15  §  miljöbalken).  
 
Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna  om  det  finns  särskilda  skäl  (7  kap  18b  §  miljöbalken).  
Dispens  får  ges  endast  om  det  är  förenligt  med  strandskyddets  syfte  (7  kap  26  §  
miljöbalken).  Syftet  med  strandskyddet  är  att  trygga  förutsättningarna  för  allmänhetens  
friluftsliv  och  att  bevara  goda  livsvillkor  på  land  och  i  vatten  för  djur- och  växtlivet.  
 
Motivering  för  beslut  

I  miljöbalken  finns  det  sex  särskilda  skäl  som  man  kan  hänvisa  till  för  att  få  dispens  
från  strandskyddsbestämmelserna  (7  kap  18c  §  miljöbalken).   
 
Som  särskilda  skäl  för  dispens  anger  sökande  att   
- platsen  redan  tagits  i  anspråk  på  ett  sätt  som  gör  att  det  saknar  betydelse  för  

strandskyddets  syften,  
 
Miljöförvaltningen  bedömer  att  attefallshuset  med  tillhörande  altan  kommer  att  
uppföras  på  en  plats  som  redan  är  ianspråktagen.  Den  nuvarande  friggeboden  står  
innanför  tomtplatsavgränsning  på  mark  som  brukas  som  trädgård,  ombyggnad  till  
attefallshus  kommer  inte  utöka  den  privata  zonen.  

         

På  den  aktuella  platsen  finns  inga  höga  naturvärden.  Livsvillkoren  för  växt- och  
djurlivet  bedöms  inte  påverkas  och  allmänhetens  tillgång  till  strandområdet  försämras  
inte  av  byggnationen.  Dispens  är  förenligt  med  strandskyddets  syfte.  
 
Motivering  till  villkor  

För  att  förtydliga  för  allmänheten  var  den  privata  zonen  kring  byggnaderna  råder  och  
var  allemansrätten  gäller  så  ska  tomtplatsens  södra  gräns  enligt  beslutet  även  i  
framtiden  markeras  med  staket,  häck,  mur  eller  annan  anordning  som  är  tydlig.  
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Datum Dnr 

2020-03-27 2020-454 

Miljöförvaltningen bedömer att byggnaden är förenlig med gällande översiktsplan och 
kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 4 
kap miljöbalken. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap miljöbalken. 

Underlag till beslut 
Ansökan om strandskyddsdispens, 2020-02-20 
Situationsplan, 2020-02-20 
Platsbesök, 2020-03-04 
Ritning, 2020-03-24 

Upplysningar 
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att de godkänner eller 
överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att 
beslutet kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om de anser att det 
inte finns särskilda skäl för dispensen. Först efter att Länsstyrelsen har svarat börjar 
dispensen gälla. 

Andra personer har också möjlighet att överklaga beslutet inom de tre veckorna. 
Vänta tills dispensen börjar gälla innan byggnaden påbörjas. 

Strandskyddsdispensen slutar att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år eller 
avslutas inom fem år från den dag då dispensbeslutet började gälla (7 kap 18 h § 
miljöbalken). 

Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller vattenområden 
eller som har rättigheter där. 

Som regel krävs bygglov eller bygganmälan för att uppföra ny byggnad. Även ändring 
av byggnad eller uppförande av andra anläggningar kan kräva bygglov eller 
bygganmälan. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Avgift  
Avgiften  för  handläggning  av  ansökan  är  7  158  kronor  enligt  kommunens  taxa  för  
2020.  Faktura  skickas  separat.  Mervärdesskatt  tas  inte  ut  på  avgiften.  Dröjsmålsränta  
utgår  enligt  räntelagen  vid  inbetalning  efter  förfallodagen  även  om  beslutet  
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  beslut  kan  överklagas  hos  Länsstyrelsen,  se  bilaga.  
 

Linnea  Åsedahl   Agneta  Sander  
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Datum Dnr 

2020-03-27 2020-454 

Kommunbiolog   Miljöchef  
 
 

Bilaga  
1.  Översiktskarta  
2.  Situationsplan  
3.  Ritning  
4.  Fotobilaga  
5.  Hur  man  överklagar  

 

Beslutet  expedieras  till  
Beslutet  delges  

Sökanden  (inkl.  bilagor  1-5)   
 
För  kännedom  

Länsstyrelsen  Västra  Götalands  Län  (vastragotaland@lansstyrelsen.se)  (inkl.  bilagor  1-
4) 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se




 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

   

 
 
 

 

   
   

 

 
  

 
 

   

 
 

 

 

   
    

     
  

 

Fastighetsgräns/tomtplats

Södra tomtplatsavgränsningen ska
även i fortsättningen vara
markerad med staket, häck, mur
eller motsvarande.

Attefallshus

Bilaga 2. Situationsplan 

Arnäsholm 1:4, dnr 2020-454 

Copyright Borås Stad 
Kartredovisningen har ingen Skala 1:400 

0 5 10 15m rättsverkan 
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Datum Dnr 

2020-03-04 2020-454 

Handläggare  Linnea  Åsedahl  

Ärende  Naturvård,  ansökan  om  strandskyddsdispens  

Händelse  Platsbesök  

 
 
Platsbesök  utfördes  4  mars  2020.  Fastigheten  är  ca  2  100  m2  stor  och  gränsar  till  
Frisjön.  På  fastigheten  finns  idag  bostadshus  och  två  komplementbyggnader.  
Fastigheten  är  avgränsad  i  norr,  öster  och  söder  med  trästaket.  Fastigheten  i  övrigt  
består  av  gräsmatta  som  kantas  av  grova  tallar  och  björkar.  Vid  stranden  ligger  en  
brygga.  

Figur  1.  Vy  över  fastigheten.  

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 

501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

mailto:miljo@boras.se
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1(4)  
Datum Dnr  

2020-544  2020-03-30 

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

Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan  om  strandskyddsdispens  för  bostadshus,  fyra  
komplementbyggnader,  veranda  och  utomhuskök  på  
fastigheten  Sävshult  2:12  
Sökanden:   
Fastighet:   Sävshult  2:12  

 

Sammanfattning  
 har  sökt  om  dispens  från  strandskyddsbestämmelserna  för  att  

ersätta  befintligt  bostadshus  med  ett  nytt  bostadshus,  ersätta  en  komplementbyggnad  
som  används  som  förråd  med  ett  attefallshus,  samt  i  efterhand  för  ytterligare  fyra  
komplementbyggnader  varav  en  med  tillhörande  veranda,  samt  för  befintligt  
utomhuskök,  på  fastigheten  Sävshult  2:12.  Samtliga  åtgärder  har  utförs/kommer  
utföras  inom  tomtplats.  Miljöförvaltningen  bedömer  att  det  finns  särskilt  skäl  för  att  
ge  dispens.  
 

Förslag  till  beslut  
Miljö- och  konsumentnämnden  lämnar  dispens  från  strandskyddsbestämmelserna,  
enligt  ansökan  och  kompletteringar,  på  fastigheten  Sävshult  2:12  vid  Sävsjön,  Borås  
kommun  för  

- Nytt  bostadshus  med  arean  14  x  8,5  meter  
- Ny  komplementbyggnad  (attefallshus)  med  arean  4  x  7  meter  
- Befintlig  komplementbyggnad  (garage)  med  arean  4,5  x  9,5  meter  
- Befintlig  komplementbyggnad  (växthus)  med  arean  2  x  3  meter  
- Befintlig  komplementbyggnad  (vedskjul)  med  arean  2  x  5  meter  
- Befintlig  komplementbyggnad  med  arean  5  x  6  meter,  samt  tillhörande  

veranda  med  arean  5,5  x  7,5  meter  
- Utomhuskök  med  måtten  3  x  6  meter  

Endast  det  område  som  markerats  på  bifogad  karta  får  tas  i  anspråk  som  tomtplats.  
 
Villkor  
 

1.  Hela  tomtplatsen  ska,  enligt  bilaga  2,  markeras  med  staket,  häck,  mur  eller  
motsvarande.  

2.  Mark  utanför  tomtplats  får  inte  tas  i  anspråk/privatiseras.  

mailto:linnea.asedahl@boras.se
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2020-03-30 2020-544 

Lagstöd  

Beslutet  har  fattats  med  följande  lagstöd:  
- Miljöbalken  7  kap.  18b  §.  Kommunen  får  i  det  enskilda  fallet  ge  dispens  från  förbuden  i  15  

§  om  det  finns  särskilda  skäl  och  dispensen  avser  något  annat  än  det  som  anges  i  18  a  §  1  och  
2.  

 

Redogörelse  för  ärendet  
 har  den  26  februari  2020  sökt  dispens  från  

strandskyddsbestämmelserna  för  att  ersätta  befintligt  bostadshus  med  ett  nytt  
bostadshus  samt  ersätta  en  komplementbyggnad  som  används  som  förråd  med  ett  
attefallshus.  Ritning  för  bostadshus  och  attefallshus  samt  karta  har  bifogats  ansökan.  
Efter  platsbesök  av  företrädare  från  Miljöförvaltningen  där  flera  utförda  åtgärder  utan  
dispens  uppmärksammades  medtogs  även  ytterligare  fyra  befintliga  
komplementbyggnader  (garage,  växthus,  vedskjul  samt  en  byggnad  med  tillhörande  
veranda)  samt  ett  befintligt  utomhuskök.  
 
Företrädare  för  Miljöförvaltningen  besökte  platsen  4  mars  2020.  Fastigheten  är  en  
avstyckad  tomt  vid  Sävsjöns  västra  strand,  fastighetens  södra  gräns  ligger  ca  12  meter  
från  strandkanten.  På  fastigheten  finns  idag  ett  bostadshus  och  fem  
komplementbyggnader  (vedskjul,  förråd,  garage/förråd,  växthus  samt  extra  bostad)  
samt  ett  utekök.  Vid  stranden  (på  fastigheten  Sävshult  2:4)  ligger  ett  trädäck  och  en  
flotte. Längs med stranden (på Sävshult 2:4) går en stig. 

Miljöförvaltningens  bedömning  
Bestämmelser  

Platsen  för  det  planerade  bostadshuset  och  attefallshuset,  samt  för  de  befintliga  fyra  
komplementbyggnaderna  och  uteköket  ligger  inom  Sävsjöns  strandskyddsområde  
som  är  100  meter  från  strandlinjen.  Inom  strandskyddat  område  får  inte  nya  
byggnader  uppföras,  byggnader  eller  byggnaders  användning  ändras  eller  andra  
anläggningar  eller  anordningar  utföras  om  det  hindrar  eller  avhåller  allmänheten  från  
att  beträda  ett  område  där  den  annars  skulle  fått  färdas  fritt.  Inte  heller  får  
grävningsarbeten  eller  andra  förberedelsearbeten  för  byggnader,  anläggningar  eller  
anordningar  utföras,  eller  åtgärder  som  väsentligen  förändrar  livsvillkoren  för  djur- 
eller  växtarter  vidtas  (7  kap  15  §  miljöbalken).  
 
Miljö- och  konsumentnämnden  kan  i  enskilda  fall  ge  dispens  från  
strandskyddsbestämmelserna  om  det  finns  särskilda  skäl  (7  kap  18b  §  miljöbalken).  
Dispens  får  ges  endast  om  det  är  förenligt  med  strandskyddets  syfte  (7  kap  26  §  
miljöbalken).  Syftet  med  strandskyddet  är  att  trygga  förutsättningarna  för  allmänhetens  
friluftsliv  och  att  bevara  goda  livsvillkor  på  land  och  i  vatten  för  djur- och  växtlivet.  
 
Motivering  för  beslut  

I  miljöbalken  finns  det  sex  särskilda  skäl  som  man  kan  hänvisa  till  för  att  få  dispens  
från  strandskyddsbestämmelserna  (7  kap  18c  §  miljöbalken).   
 
Som  särskilda  skäl  för  dispens  anger  sökande  att   
- platsen  redan  tagits  i  anspråk  på  ett  sätt  som  gör  att  det  saknar  betydelse  för  

strandskyddets  syften  
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Miljöförvaltningen  bedömer  att  nytt  bostadshus,  nytt  attefallshus,  de  fyra  befintliga  
komplementbyggnader  varav  en  med  tillhörande  veranda,  samt  befintligt  utomhuskök  
har/kommer  att  uppföras  på  en  plats  som  redan  är  ianspråktagen.   
 
På  den  aktuella  platsen  finns  inga  höga  naturvärden.  Livsvillkoren  för  växt- och  
djurlivet  bedöms  inte  påverkas  och  allmänhetens  tillgång  till  strandområdet  försämras  
inte  av  åtgärderna.  Dispens  är  förenligt  med  strandskyddets  syfte.  
 
Motivering  till  villkor  

För  att  förtydliga  för  allmänheten  var  den  privata  zonen  kring  byggnaderna  råder  och  
var  allemansrätten  gäller  så  ska  tomtplatsens  gräns  enligt  beslutet  markeras  med  
staket,  häck,  mur  eller  annan  anordning  som  är  tydlig.  
 
För  att  inte  påverka  den  passage  som  finns  för  allmänheten  längs  stranden,  samt  för  
att  inte  påverka  växt- och  djurlivs  livsvillkor  negativt  får  inte  mark  utanför  
tomtplatsen  tas  i  anspråk/privatiseras  enligt  beslutet.  
 
Miljöförvaltningen  bedömer  att  åtgärderna  är  förenliga  med  gällande översiktsplan  
och  kraven  på  lämplig  hushållning  med  mark- och  vattenresurserna  som  anges  i  3  och  
4  kap  miljöbalken.  Området  är  inte  riksintresseområde  enligt  3  eller  4  kap  
miljöbalken.   
 

Underlag  till  beslut  
Ansökan  om  strandskyddsdispens,  2020-02-26  
Situationsplan,  2020-02-26  
Ritning,  2020-02-26  
Platsbesök,  2020-03-04  
Kompletterande  uppgifter  om  de  tre  komplementbyggnaderna  och  uteköket,  2020- 
03-16  
Kompletterande  uppgifter  om  garage,  2020-04-02  
 
Upplysningar  
Länsstyrelsen  kommer  att  granska  beslutet  och  skicka  ett  beslut  att  de  godkänner  eller  
överprövar  Miljö- och  konsumentnämndens  beslut  inom  tre  veckor  från  det  att  
beslutet  kommit  till  Länsstyrelsen.  Länsstyrelsen  ska  överpröva  om  de  anser  att  det  
inte  finns  särskilda  skäl  för  dispensen.  Först  efter  att  Länsstyrelsen  har  svarat  börjar  
dispensen  gälla.  
 
Andra  personer  har  också  möjlighet  att  överklaga  beslutet  inom  de  tre  veckorna.  
Vänta  tills  dispensen  börjar  gälla  innan  byggnaderna  påbörjas.   
 
En  karta  hör  till  detta  beslut  och  bestämmer  hur  stor  den  privata  zonen  är  på  
fastigheten  dvs.  en  tomtplatsavgränsning.  Det  är  bara  inom  tomtplatsen  som  ägaren  
till  marken  har  sin  privata  zon  eller  hemfridszon  och  allemansrätten  inte  gäller.  
Anläggningar  utanför  tomtplatsen  kan  bli  föremål  för  tillsyn  enligt  miljöbalken.  
 
Strandskyddsdispensen  slutar  att  gälla  om  arbetet  inte  påbörjats  inom  två  år  eller  
avslutas  inom  fem  år  från  den  dag  då  dispensbeslutet  började  gälla  (7  kap  18  h §  
miljöbalken).  
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Detta  beslut  ger  ingen  rättighet  gentemot  andra  som  äger  mark- eller  vattenområden  
eller  som  har  rättigheter  där.  
 
Som  regel  krävs  bygglov  eller  bygganmälan  för  att  uppföra  ny  byggnad.  Även  ändring  
av  byggnad  eller  uppförande  av  andra  anläggningar  kan  kräva  bygglov  eller  
bygganmälan.  Kontakta  Samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 

Avgift  
Avgiften  för  handläggning  av  ansökan  är  7  158  kronor  enligt  kommunens  taxa  för  
2020.  Faktura  skickas  separat.  Mervärdesskatt  tas  inte  ut  på  avgiften.  Dröjsmålsränta  
utgår  enligt  räntelagen  vid  inbetalning  efter  förfallodagen  även  om  beslutet  
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  beslut  kan  överklagas  hos  Länsstyrelsen,  se  bilaga.  
 

Linnea  Åsedahl   Agneta  Sander  
Kommunbiolog   Miljöchef  
 
 

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

 

Beslutet  expedieras  till  
Beslutet  delges  

Sökanden  (inkl.  bilagor  1-5),   
 
För  kännedom  

Länsstyrelsen  Västra  Götalands  Län  (vastragotaland@lansstyrelsen.se)  (inkl.  bilagor1-
4)  

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se




    
 

 
 
 
 

    
 
 
 

 

   
   

 

 
  

 
 

   

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 

  
   

   
 

 

Bostadshus

Attefallshus

Vedskjul

Utekök
Komplementbyggnad
med veranda

Fastighetsgräns

Tomtplatsavgränsning ska
markeras med staket,
mur, häck eller
motsvarande.

Garage

Bilaga 2. Situationsplan med 
tomtplatsavgränsning 

Sävshult 2:12, dnr 2020-544 
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Handläggare  Linnea  Åsedahl  

Ärende  Naturvård,  Ansökan  om  strandskyddsdispens  

Händelse  Platsbesök  

 
 

Platsbesök  utfördes  4  mars  2020.  Fastigheten  är  ca  1  600  m2  stor,  södra  gränsen  ligger  
ca  12  meter  från  Sävsjöns  strandkant.  På  fastigheten  finns  idag  ett  bostadshus  och  
fyra  komplementbyggnader  som  vid  platsbesöket  såg  ut  att  användas  till  
vedskjul/förråd,  garage/förråd  samt  extra  bostad.  Det  finns  även  ett  påbörjat  växthus  
på  fastigheten  samt  en  anläggning  som  såg  ut  att  vara  ett  sorts  utekök  med  grill.  Inom  
fastigheten  syntes  flertal  stubbar  där  det  tidigare  stått  träd.  Vid  stranden  (på  
fastigheten  Sävshult  2:4)  ligger  ett  trädäck  och  en  flotte.  

Figur 1. Sökanden avser att ersätta befintligt bostadshus med ett nytt (höger i bilden), samt ersätta den vänstra 
komplementbyggnaden på bilden med en attefallsbyggnad. 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
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Peter Engström, 033-35 31 34 
peter.engstrom@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Anmälan  av  miljöfarlig  verksamhet:  Borås  Skyttecenter  

Sammanfattning 
Borås Skytteallians har lämnat in en anmälan till Miljö- och konsumentnämnden om 
ett samlat skyttecenter för flera skytteföreningar i Borås, med totalt 10 banor för 
pistol och gevär. 

En tidigare lokaliseringsutredning 2018 har pekat ut platsen Kranshult, öster om 
Guttasjön, på fastigheten Osdal 2:1 som lämplig. Kommunfullmäktige har ställt sig 
bakom förslaget. Platsen ligger i direkt anslutning till försvarsmaktens skjutbana på 
Bråt, samt nära det utpekade verksamhetsområdet norr om Sobacken. 

I samband med anmälan till Miljö- och konsumentnämnden har en ny bullerutredning 
genomförts eftersom banornas placering ändrats något mot tidigare förslag, samt att 
anpassning gjorts till att skyttet i huvudsak ska bedrivas från isolerade skjuthallar. 
Sammantaget leder det till att verksamheten ska få bedrivas i enlighet med anmälan, 
förutom några korrigeringar vad gäller skjuttider. 

Förslag  till  beslut  
Miljö- och  konsumentnämnden  beslutar  att  ge  tillåtlighet  till  den  anmälda  
verksamheten  och  förelägger  Borås  Skytteallians,  organisationsnummer  802523-8083,  
att  vidta  följande  skyddsåtgärder:  
 

1.  Skjuttiden  för  kaliber  22  på  anläggningen  begränsas  till  08.00  –  21.00  alla  
dagar.  
 

2.  Skjuttiden  för  övriga  kalibrar  begränsas  enligt  följande  
 - måndag-torsdag:   08.00  –  21.00  
 - fredag  eller  vardag  före  helgdag:   08.00  –  17.00  
 - lördag  eller  helgdagsafton:   10.00  –  17.00  
 - söndag  eller  helgdag:   10.00  –  17.00  
 

3.  Skyttealliansen  kan  av  Miljöförvaltningen  begära  att  få  utökade  skjuttider  för  
olika  evenemang  under  ett  visst  år.  Utökade  skjuttider  som  beviljats  ska  
annonseras  för  allmänheten  i  Borås  tidning  samt  på  internet  minst  en  vecka  
före  aktuellt  evenemang.  
 

4.  Skyttealliansen  ska  informera  Miljöförvaltningen  innan  en  ny  bana  börjar  
användas  för  skytte  för  första  gången.  

Miljöförvaltningen 

501 80 Borås Sturegatan 42 
POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON FAX 

boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 033-35 30 25 

mailto:miljo@boras.se
https://boras.se
mailto:peter.engstrom@boras.se
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5. Skyttealliansen ska efter varje verksamhetsår lämna in en årsrapport till 
Miljöförvaltningen med följande uppgifter: 
- en sammanställning av antal skott, indelat efter vapentyp och kaliber 
- en sammanställning av avvikelser från skjuttiderna enligt punkt 2 ovan, både 
inskränkningar och utökningar, med exempel på annonser eller annan 
information 
- en sammanställning av eventuella klagomål. 

Nämnden  förutsätter  därutöver  att  Skyttealliansen  i  god  tid  inför  varje  säsong  
kommer  att  samråda  med  närliggande  föreningar  för  att  undvika  att  
skytteverksamheten  negativt  påverkar  större  tävlingar  eller  andra  evenemang  som  
dessa  andra  föreningar  planerar  att  arrangera.  Exempel  på  sådana  föreningar  är  Borås  
Fältrittklubb  och  Borås  Greyhound  Park.  Exempel  på  en  lämplig  åtgärd  i  sådana  fall  
kan  vara  att  Skytteklubben  frivilligt  begränsar  skyttet  av  grövre  kalibrar  under  den  
aktuella  tiden,  och  upplyser  sina  medlemmar  om  detta  på  internet  och  på  klubbhusets  
anslagstavla.  
 
Lagstöd   
Beslutet  har  fattats  med  följande  lagstöd:   
 - Miljöbalken  2  kap.  3  och  7  §§;  26  kap.  9,  19  och  21  §§   
 

Ärendet  
Borås  Skytteallians  har  den  10  juni  2019  lämnat  en  anmälan  till  Miljö- och  
konsumentnämnden  om  ett  skyttecenter  med  10  banor  för  pistol  och  gevär.  
Kompletteringar  till  anmälan  har  därefter  inkommit,  senast  4  mars  2020.  
 
1.  Pistolbana  25  m,  3  ×  20  skjutplatser   
2.  Pistolbana  50  m,  30  skjutplatser   
3.  Pistolbana  50  m,  PPC  och  fältskjutning,  20  skjutplatser   
4.  Gevärsbana  50  m,  30  skjutplatser   
5.  Viltmålsbana  80  m,  skjutplatser   
6.  Viltmåls- och  pistolbana  100  m,  20  skjutplatser   
7.  Trap- och  jägartrapbana,  skjutning  mot  vall  ca  200  m  från  skytt   
8.  Bana  för  dynamiskt  skytte.  Skjutning  i  tre  riktningar  mot  vall  ca  30–40  m  från  

skjutplats   
9.  Pistolbana  150  m,  Magnumskytte,  20  skjutplatser   
10.  Gevärsbana  300  m,  30  skjutplatser   
 
I  ett  första  skede  ska  banorna  1  –  5  anläggas,  för  att  tas  i  drift  tidigast  år  2021.  Detta  
motsvarar  i  grova  drag  de  banor  som  FOK  Borås  har  vid  regementet  idag.  Därefter  kan  
banorna  6  –  10  tillkomma  efterhand.  FOK  disponerar idag  även  en  annan  plats  med  
skjutbanor  motsvarande  bana  7  och  8  ovan,  söder  om  Pickesjön.  I  Skyttealliansen  ingår  
förutom  FOK  även  Borås  Pistolskyttar  (BPS),  med  en  bana  nära  Granbäcken  söder  om  
Kråkered, och därutöver ytterligare ett antal betydligt mindre föreningar och skjutbanor. 
Några av dem har idag ingen verksamhet på grund av skärpta säkerhetsregler från 
Polisen. 

Skyttet från samtliga banor utom nr 7 och 8 sker från isolerade skjuthallar. På bana 10 
skjuts i vissa fall på närmare håll (100 m eller 200 m), då utan skjuthall. 
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Miljöförvaltningens  synpunkter  
Lokalisering  
Lokaliseringen  av  skyttecentret  till  den  utpekade  platsen  Kranshult/Ängen  är  belyst  i  en  
tidigare  utredning  som  kommunstyrelsen  lät  ta  fram  2018  och  som  kommunfullmäktige  
sedan  ställde  sig  bakom  2019.  Se  vidare  
https://www.boras.se/nyheter/nyheter/ettstegframatfornyttskyttecenter.html  
 
Inga  kända  naturvärden  finns  på  den  utpekade  platsen.  Där  växer  idag  produktionsskog,  
som  ska  avverkas.  Borås  stad  är  fastighetsägare.  Ner  mot  Viskan  finns  sandytor  som  
hyser  bestånd  av  vildbin.  Att  mer  människor  rör  sig  i  området  när  en  verksamhet  
etableras  kan  snarare  gynna  bina,  eftersom  området  annars  riskerar  att  växa  igen.   
 
Det  planerade  skyttecentret  ligger  direkt  söder  om  försvarsmaktens  område,  med  
skjutbanor  på  Bråt.  Militären  skjuter  utan  bullervallar  och  skjuthallar,  och  utan  
tidsrestriktioner.  Verksamheten  har  ökat  där  de  senaste  åren.   
 
Lokaliseringen  följer  översiktsplanen  från  2019,  då  skyttecentrat  placeras  intill  utpekat  
verksamhetsområde,  stråket  längs  riksväg  41,  norr  om  Sobacken.  Ett  nytt  
verksamhetsområde  förväntas  i  sig  ge  upphov  till  visst  omgivningsbuller.  Området  
närmast  Viskan  har  höga  friluftsvärden  enligt  översiktsplanen,  men  militärens  närvaro  
innebär  att  området  är  och  förblir  bullerstört.   
 
Närheten  till  Guttasjöns  brandövningsplats  och  Polisutbildningens  skjuthall  innebär  att  
Räddningstjänsten  och  Polisen  kan  komma  att  utnyttja  anläggningen.  
 

Miljöpåverkan  
Miljöpåverkan  består  av  bly  och  andra  metaller  från  kulorna,  men  främst  av  buller.   
 
Blykulor  hamnar  i  kulfången  av  sand.  Att  kulfången  utförs  ”miljöanpassade”  innebär  
framför  allt  att  de  anläggs  långt  ovan  grundvattenytan.  Någon  nämnvärd  utlakning  av  bly  
eller  andra  metaller  från  kulfången  sker  inte  så  länge  dessa  har  ett  normalt  pH,  vilket  kan  
justeras  vid  behov  genom  kalkning  av  kulfången.  Hagelskott  skjuts  inte  mot  kulfång,  men  
nutidens  hagel  är  av  stål,  inte  bly.   
 
Buller  beror  bland  annat  på  vilken  kaliber  som  avfyras.  Drygt  hälften  av  alla  skott  som  
FOK  och  BPS  skjuter  är  kaliber  22,  salongsgevär  (motsvarande),  med  mycket  lågt  
skottljud.  Bullerutbredningen  sker  främst  i  skottriktningen,  som  är  NNO  –  NO.  En  
bullerutredning  utfördes  2018  i  den  ovan  nämnda  lokaliseringsutredningen,  och  nås  via  
länken  ovan.  Där  beskrivs  de  olika  banorna  och  metoden  för  bullermodellering.   
 
En  något  annan  och  mer  effektiv  placering  av  de  tio  banorna  har  föranlett  en  delvis  
förnyad bullermodellering (februari 2020). Det är denna som det hänvisas till i detta 
ärende. Men framför allt har den nya bullerutredningen tagit hänsyn till förbättrade 
skjuthallar som minskar bullerutbredningen, vilket syns i kartbilagans sista sidor jämfört 
med de tidigare. 

Modelleringskartorna visar nivån 65 dB och däröver, vilket går tillbaka till 
Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från skjutbanor (NFS 2005:15), där 65 dB är 
det riktvärde som måste klaras vardagar kl 07-22 vid bostäder, vårdlokaler och liknande. 
Redan utredningen 2018 visade att inga bostäder hamnar inom område för 65 dB. Den 
nya utredningen ger en ytterligare förbättrad bild. Närmaste bostad ligger på 1,5 km 
avstånd (nordligaste Rydboholm, sydväst), 1,5 km (Flimmeshult, österut), 1,7 km (östra 
Funningen, västerut) och 3 km (Skjutbanegatan Borås, norrut). 

https://www.boras.se/nyheter/nyheter/ettstegframatfornyttskyttecenter.html
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FOK  vid  regementet  ligger  idag  bara  400  meter  från  bostäder.  BPS  ligger  knappt  300  
meter  från  bostäder.  
 
Men  bara  för  att  nivån  65  dB  klaras  överallt  hela  tiden  enligt  modelleringen  behöver  det  
inte  betyda  att  Skyttealliansen  ska  få  skjuta  08-21  alla  dagar,  som  de  vill  i  sin  anmälan.  
Helger  gäller  lite  lägre  värden  i  Naturvårdsverkets  allmänna  råd.  Viktigt  är  också  att 
föreningen  ska  visa  god  vilja  gentemot  sina  grannar,  oavsett  om  det  är  andra  
idrottsföreningar  eller  boende.  Det  är  anledningen  att  striktare  skjuttider  är  inskrivna  i  
punkt  2  för  helger.  Skjuttiderna  kan  också  i  framtiden  behöva  förändras  åt  ena  eller  andra  
hållet  när  ny  information  tillkommer.  

Agneta  Sander  Peter  Engström  
Miljöchef  Handläggare  
 

Beslut  skickas  till  
Borås  Stad,  Mark- och  exploateringsavdelningen  (fastighetsägare)   
Borås  Skytteallians  (verksamhetsutövare) 
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Sammanfattning:  

På  uppdrag  av  Borås  Stad,  genom  Tommy  Jingfors,  har  ÅF-Ljud  och  Vibrationer  och  ÅF-
Ingemansson)  utfört  skottbullerberäkningar  för  föreslagen  utformning  av  nytt  skyttecenter  vid  Töllesjö/Höjden  i  Borås.  

Nu,  liksom  tidigare,  har  vårt  uppdrag  varit  att  beräkna  förväntade  högsta  skottbullernivåer  vid  närmaste  omgivning  
orsakat  av  dimensionerande  skytteverksamhet  på  resp.  skjutbana.  Skottbullerutbredning  till  omgivningen  redovisas  i  
form  av  färgade  ljudnivåzoner  på  karta.   

Följande  slutsatser  kan  dras:  

 inräknat  föreslagna  bullerdämpande  

åtgärder  vid  bana  1  och  10  hamnar  i  samtliga  riktningar  inte  inom  närmaste  bostadsområden.  Sålunda  förväntas  

det  dimensionerande  riktvärdet  avseende  bostäder  för  permanent  boende  och  fritidshus,  nyanläggning  eller  

väsentlig  ombyggnad  av  bana  och  verksamhet  vardagar  dag  och  kvällstid  samt  helg  (Lördag,  sön- och  helgdag)  

dagtid:  65  dBAI,  vara  uppfyllt  om  föreslagna  eller  motsvarande  åtgärder  utförs.     

 Om  inga  bullerdämpande  åtgärder  utförs  riskerar  riktvärdet  att  överskridas  för  bana  1  och  10.  
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1 BAKGRUND  OCH  UPPDRAG:  
På  uppdrag  av  Borås  Stad  har  (tidigare  ÅF  Ljud  &  Vibrationer  och  ÅF-Ingemansson)  sedan  2003 2004  utfört  

ett  antal  skottbullerutredningar  i  samband  med  olika  lokaliseringsförslag  för  nytt  skyttecentrum  i  Borås.  Under  2008  

genomfördes  t.ex.  skottbullerberäkningar  på  lokaliseringsalternativen  Bockabyn  och  Töllesjö/Höjden  söder  om  Borås  

tätort.  Med  dessa  beräkningar  som  grund  valde  man  senare  att  gå  vidare  med  detaljplan  för  alternativet  Töllesjö/Höjden  

där  en  landskapsarkitekt  (Form  &  Landskap  i  Göteborg  AB)  anlitades  för  att  rita  in  skjutbanorna  inklusive  skjuthallar  och  

bullerdämpande  åtgärder  i  anvisat  området  på  höjden  nordväst  om  Töllesjö.  ÅF-Ingemansson  utförde  sedan  

uppdaterade  skottbullerberäkningar  utgående  från  arkitektförslaget  och  resultatet  av  denna  utredning  visas  i  ÅF:s  

rapport  12 03362-r-A,  2009-02-17  (reviderad  2009-11-02).  

Lokaliseringen  av  skyttecentrum  i  Töllesjö/Höjden  enligt  arkitektförslaget  realiserades  dock  inte  utan  beslut  togs  att  

utreda  ett  alternativt  lokaliseringsförslag  2013  vid  Älmås  med  motsvarande  skottbullerberäkningar  utförda  av  ÅF-Ljud  

och  Vibrationer  (Rapport  581887-r-A,  2013-07-03).  Beslut  togs  senare  att  inte  gå  vidare  med  Älmås  utan  istället  utreddes  

alternativa  placeringar  i  området  Töllesjö/Höjden  norr  om  det  ursprungliga  förslaget  från  2009.  Dessa  beräkningar  

utfördes  av  ÅF  Ljud  &  Vibrationer  (754578  Rapport  A  - Borås  Stad  - Nytt  skyttecenter  Töllesjö  Höjden  - 

Skottbullerutredning  2018-09-26  Slutrapport).  

Detta  förslag  har  nu  återigen  reviderats  och  en  ny  utformning  har  tagits  fram  med  placering  i  området  Töllesjö/Höjden.  

På  uppdrag  av  Borås  Stad,  genom  Tommy  Jingfors,  har  utfört  kompletterande  skottbullerberäkningar  

för  den  reviderade  placeringen.        

Nu,  liksom  tidigare,  har  vårt  uppdrag  varit  att  beräkna  förväntade  högsta  skottbullernivåer  vid  närmaste  omgivning  

orsakat  av  dimensionerande  skytteverksamhet  på  resp.  skjutbana.  Skottbullerutbredning  till  omgivningen  redovisas  i  

form  av  färgade  ljudnivåzoner  på  karta.   

2 UNDERLAG:  
Följande  underlag  har  använts  för  utredningen:  

 Kartskiss  över  placering  av  banorna  från  Borås  Skytteallians.  

 Befintlig  beräkningsmodell  i  beräkningsprogram  Soundplan  ver  7.4.  Denna  modell  har  modifierats  utifrån  ny  

utformning  och  placering  av  banorna.  

 tidigare  erfarenheter  av  bullerutredningar  för  civila  och  militära  skytteanläggningar  i  Sverige.  

3 ALLMÄNT  OM  SKJUTBANORNA   PLACERING  OCH  HÖJDER:  
För  aktuell  utredning  har  vi  utgått  från  reviderad  utformning  av  planerat  skyttecenter  som  enligt  skyttealliansen  i  Borås  

planeras  omfatta  följande  10  st.  skjutbanor.  I  figur  1  visas  kartskiss  erhållen  från  Borås  Skytteallians  över  planerad  

utformning  av  banorna.  På  skissen  är  också  aktuella  markhöjder  vid  banorna  markerade.  
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FIGUR  1.  KARTSKISS  ÖVER  SKJUTBANORNA  VID  TÖLLESJÖ/HÖJDEN.  

De  i  figur  1  kryssade  skjutvallarna  har  en  höjd  på  5  m  över  de  angivna  bannivåerna,  övriga  vallar  är  3  m  höga.  Samtliga  

banor  utom  bana  7  förses  med  skjuthallar  som  har  isolerade  väggar  och  tak  och  skjutplatserna  är  placerade  2  m  in  i  

skjuthallarna.  Förutom  de  planerade  skjuthallarna  vid  respektive  skjutbana  så  har  vi  räknat  in  dämpningar  p.g.a.  de  

bullervallar  nära  skjutbanorna  som  återges  i  figur  1.  

10  banor  planeras  men  enligt  aktuellt  uppdrag  skall  buller  endast  beräknas  från  bana  1-4,  7  och  10.  
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1. Pistolbana  25  m,  3  *  20  skjutplatser 

2.  Pistolbana  50  m,  30  skjutplatser  

3.  Pistolbana  50  m,  PPC  och  fältskjutning,  20  skjutplatser  

4.  Gevärsbana  50  m,  30  skjutplatser  

5.  Viltmålsbana  80  m,  skjutplatser  (beräknas  ej)  

6.  Viltmåls- och  Pistolbana  100  m,  20  skjutplatser  (beräknas  ej)  

7.  Trap- och  Jägartrapbana,  skjutning  mot  vall  ca  100  m  från  skytt  

8.  Bana  för  dynamiskt  skytte.  Skjutning  i  tre  riktningar  mot  vall  ca  30 40  m  från  skjutplats  (beräknas  ej)  

9.  Pistolbana  150  m,  Magnumskytte,  20  skjutplatser  (beräknas  ej)  

10.  Gevärsbana  300  m,  30  skjutplatser  

I  figur  2  visas  en  översiktsbild  över  området  med  skjutbanornas  utformning  markerad  tillsammans  med  närmaste  

bostäder.  Ur  kartunderlaget  noteras  närliggande  bostadsområden  vid  Stampen  (Rydboholm),  vid  Funningen  (norr  och  

söder  om  sjön  Gasslången),  vid  Gässlösa  (Skjutbanegatan),  vid  Flimmeshult  samt  vid  Västra  vik  (Kråkered).   

FIGUR  2.  ÖVERSIKTSBILD  ÖVER  SKJUTBANORNA  OCH  NÄRMASTE  BOSTÄDER.  
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4 BULLER  FRÅN  FINKALIBRIGT  SKYTTE:  

4.1  ALLMÄNT  

Det  buller  som  alstra  i  samband  med  finkalibrigt  skytte  skiljer  sig  i  väsentlig  grad  från  annat  buller  inom  samhället.  De  

bullerkällor  som  vi  normalt  utsätts  för  och  störs  mest  av  i  vår  omgivning  är  mer  eller  mindre  konstanta  i  tiden.  Ljudnivån  

från  dessa  bullerkällor  kan  antingen  variera  kontinuerligt  som  intill  en  landsväg  eller  järnväg,  ligga  konstant  under  hela  

eller  delar  av  dygnet  som  från  en  processindustri  eller  öka  under  ett  begränsat  antal  gånger  per  dygn  som  vid  en  

flygplats.  Skottbuller  har  en  helt  annan  karaktär.  Det  ger  vanligtvis  upphov  till  mycket  höga  ljudtrycksnivåer  nära  källan  

oregelbundet  över  dagen  och  i  olika  omfattning  med  hänsyn  till  den  aktuella  skjutverksamheten.   

frekvensområden  där  det  mänskliga  örat  är  mest  känsligt  (500 2000  Hz).  Man  mäter  också  ljudinnehållet  med  hänsyn  

till  att  det  är  mycket  kortvarigt  (<35  millisekunder).  

4.2  KRAV  OCH  RIKTVÄRDEN  

Ljudnivån  från  finkalibriga  vapen  bör  inte  överstiga  riktvärdena  som  anges  i  Naturvårdsverks  allmänna  råd  om  buller  

från  skjutbanor  (NFS  2005:15),  se  nedanstående  tabell  (utd 

 

I  tabell  1  visas  riktvärden  angivna  som  maximala  ljudnivåer  i  dBA  frifältsvärde  (tidsvägning  Impuls)  (dBAI)  som  bör  

tillämpas  för  bedömning  om  lämplig  bullerbegränsning  vid  skjutbanor.  

TABELL  1.  RIKTVÄRDEN  FRÅN  NFS  2005:15  

Område  Helgfri  måndag- Lördag,  söndag  och  Natt  2)   
fredag   helgdag   
Dag  och  kväll  Dag  09 19  Kväll  19 22  Natt  mot  vardag  22 07  samt  mot  lör-,  
07 22  [dBAI]   [dBAI]   [dBAI]   sön- och  helgdag  22 09  [dBAI]   

Bostäder  för  permanent  boende  och  fritidshus      

Nyanläggning  eller  väsentlig  ombyggnad  av  bana   65 70   65 70   60 65   55 60   
Banor  byggda  före  1982  som  därefter  inte  65 75   65 75   60 70   55 65  
väsentligt  förändrat  verksamheten   
Banor  byggda  före  1982  med  obetydlig  65 80   65 80   60 75   55 65   
störningspåverkan  

Vårdlokaler      

Nyanläggning  eller  väsentlig  ombyggnad  av  bana   60 65   60 65   55 60   55 60   
Banor  byggda  före  1982  som  därefter  inte  60 70   60 70   55 65   55 65   
väsentligt  förändrat  verksamheten   
Banor  byggda  före  1982  med  obetydlig  60 75   60 75   55 70   55 65   
störningspåverkan  

Undervisningslokaler  och  friluftsområden  1)      

Nyanläggning  eller  väsentlig  ombyggnad  av  bana   60 65   60 65   60 65   -  
Banor  byggda  före  1982  som  därefter  inte  60 70   60 70   60 70   -  
väsentligt  förändrat  verksamheten  
Banor  byggda  före  1982  med  obetydlig  60 75   60 75   60 75   -  
störningspåverkan  
1)  Med  friluftsområde  avses  område  i  översiktsplan  för  det  rörliga  friluftslivet  eller  andra  områden  som  nyttjas  mer  frekvent  för  

friluftsliv  där  naturupplevelsen  är  en  viktig  faktor  och  där  en  låg  bullernivå  utgör  en  särskild  kvalitet.  Bakgrundsnivån  är  låg  och  inga  

andra  störande  aktiviteter  förekommer  som  t.ex.  större  trafikleder,  motorsportbanor,  fritidsbåtstrafik  eller  skoterleder.  

2)  Avser  endast  militär  övningsverksamhet.  Nattetid  bör  annan  skjutverksamhet  inte  förekomma.  
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I  NFS  2005:15  anges  även  tillämpningsanvisningar  till  riktvärdena  varav  följande  är  viktiga  att  notera: 

 Riktvärdena  bör  tillämpas  på  de  ljudnivåer  som  uppkommer  vid  skjutning  med  de  vapen- och  ammunitionstyper  

som  ger  högsta  ljudemission.  

 Vid  nyanläggning  eller  väsentlig  ombyggnad  av  bana  med  högt  utnyttjande  bör  det  lägre  värdet  i  

riktvärdesintervallet  eftersträvas  t.ex.  65  dBAI  vid  bostäder  för  permanent  boende  och  fritidshus  (vardagar  dag- 

och  kväll  kl.  07-22  och  lördagar/söndagar/helgdagar  dag  kl.  09-19).  

 Vid  banor  för  hagelskytte  där  bullerbegränsande  åtgärder  inte  kan  genomföras  bör  det  högre  riktvärdet  för  

nyanläggning  eller  väsentlig  ombyggnad  av  bana  få  överskridas  med  5  dBAI,  t.ex.  75  dBAI  vid  bostäder  för  

permanent  boende  och  fritidshus  dagtid  (vardagar  kl.  07-22  och  lördagar/söndagar/helgdagar  kl.  09-19).  

4.3  BERÄKNINGSMETOD  

När  det  gäller  att  beräkna  skottbullernivåer  runt  skjutbanor  finns  bland  annat  den  nordiska  beräkningsmetoden,  NT  

11),  vilken  i  princip  är  en  vidareutveckling  av  Sveriges  

  

Aktuella  beräkningarna  är  utförda  med  beräkningsprogrammet  SoundPlan  ver.  8.1  som  bygger  på  ovanstående  

beräkningsmodell.     

För  att  beräkna  skottbullrets  utbredning  till  omgivningen  tar  man  i  SoundPlan  hänsyn  till  följande  faktorer  vilka  

bestämmer  ljudimmissionsnivån  i  omgivningen:  

 Det  geometriska  avståndet  mellan  skjutplats  och  mottagare  (dämpning  6  dB  per  avståndsfördubbling)  

 Luftens  dämpning  genom  atmosfärisk  absorption  (frekvensberoende  storhet).  

 Markdämpning  (hård  eller  mjuk  mark).  

 Vegetationsdämpning  (avser  tät  sammanhängande  skog)  

 Skärmdämpning:  avser  skärmning  p.g.a.  skjuthallar,  källnära  skärmar/vallar,  byggnader  samt  stora  höjdskillnader  i  

terrängen.  

 Medvind  från  källa  till  mottagare:  5  m/s  10  m  över  mark.  Detta  fall  innebär  teoretiskt  att  ljudet  utbreds  i  krökta  

banor  vilket  också  har  betydelse  vad  det  gäller  beräkning  av  skärm-,  vegetations- och  markdämpning.  Vindfallet  

överensstämmer  även  med  de  krav  på  mätbetingelser  som  enligt  bilaga  till  Naturvårdsverkets  allmänna  råd  om  

buller  från  skjutbanor  (NFS  2005:15)  skall  gälla  vid  mätningar  av  skottbuller.  

Till  beräkningsprogrammet  finns  kopplat  en  källkatalog  innehållande  uppmätta  ljudemissionsnivåer  för  ca  100  olika  

vapentyper  indelade  i  10  st.  huvudgrupper.     

De  vapen  inklusive  ammunition,  vars  ljudemissionsdata  använts  vid  aktuella  beräkningarna  för  respektive  bana  visas  i  

tabell  1.  

Resultatet  fås  som  maximala  ljudnivåer  i  dBAI  frifältsvärden  (tidsvägning  Impuls).  Beräkningsmodellens  

beräkningsnoggrannhet  bedöms  ligga  inom  intervallet  ±  3  dB.  
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5 BERÄKNINGSRESULTAT:  
Högsta  ljudtrycksnivåer  i  dBA  Impuls  har  beräknats  i  omgivningen  runt  skjutbanorna  från  skjutning  med  angivna  

vapentyper  på  respektive  skjutbana.  Beräkningar  har  gjorts  i  ett  stort  antal  punkter  alla  placerade  på  en  konstant  höjd  

över  mark  på  2  m.   

Beräkningsresultatet  presenteras  i  bifogade  kartbilagor  med  beräknade  ljudtrycksnivåer  (i  dBA  Impulse)  redovisade  i  

form  av  färgade  ljudnivåzoner  indelade  i  5  dBAI  intervall  enligt  figur  3:  

 

FIGUR  3.  FÄRGADE  LJUDNIVÅZONER  FÖR  KARTBILAGOR.  

I  nedanstående  tabell  2  redovisas  utförda  beräkningsfall  med  utvalda  vapen  vid  respektive  skjutbana.  I  tabellen  framgår  

bland  annat  vapen  och  skjutplats  samt  hänvisning  till  respektive  resultatbilaga.  För  att  få  en  samlad  bild  av  

bullerstörningarna  runt  föreslaget  skyttecentrum  vid  Töllesjö/Höjden  har  vi  också  räknat  ihop  de  högsta  

skottljudnivåerna  för  banorna  (bilaga  A07).  Presenterade  resultat  i  bilaga  A07  och  A10  avser  högsta  ljudnivån  som  kan  

förekomma  i  omgivningen  vid  skytte  vid  någon  av  de  beräknade  skjutbanorna.  Presenterade  resultat  avser  inte  

summerade  ljudtryck  från  de  olika  banorna.  

TABELL  2.  BIFOGADE  KARTBILAGOR  FÖR  TÖLLESJÖ/HÖJDEN  

Bilaga  Bana  nr.  Beteckning  Vapen  

A01  1  Pistolbana  25  m  Pistol  M/40,  9  mm  sk.  ptr.  M/40  

A02  2  Pistolbana  50  m  Pistol  M/40,  9  mm  sk.  ptr.  M/40  

A03  3  Pistolbana  50  m,  PPC  Pistol  M/40,  9  mm  sk.  ptr.  M/40  

A04  4  Gevärsbana  50  m  Gevär  CG  63  Junior  kal  .22   

A05  7  Trap  och  Jägartrap  Hagelgevär  kal.  12,  Nike  Skeet,  70  mm,  med  elevation  

A06  10  Gevärsbana  300  m  Gevär  Carl  Gustav,  6.5  mm  Norma  Silvertorped  

A07   Bana  1-4,  7  och  10  - 

 

Kommentar:  

Som  kan  ses  i  bilaga  A01  uppgår  beräknade  från  bana  1  till  ca  65  dBAI  vid  bostäder  i  väster  och  i  bilaga  A06  framgår  att  

ljudnivån  vid  närmaste  bostäder  i  norr  från  bana  10   riskerar  att  överskrida  65  dBAI.  Vid  dessa  båda  banor  föreslås  

åtgärder  för  att  begränsa  ljudnivån  i  omgivningen,  se  nedan.  
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5.1 FÖRSLAG  PÅ  ÅTGÄRDER 

Som  konstateras  ovan  finns  behov  av  att  ytterligare  dämpa  ljudets  spridning  i  omgivningen  från  bana  1  och  10.  Med  

anledning  av  detta  har  kompletterande  beräkningar  utförts:   

Bana  1:  Bullervallen  i  väster  höjs  från  3  m  höjd  till  5  m  höjd.  

Bana  10:  

beräkningsmodellen  11).  

Beräkningsresultat  inklusive  dessa  föreslagna  åtgärder  redovisas  i  bilagor  enligt  tabell  3.   

TABELL  3.  BIFOGADE  KARTBILAGOR  FÖR  TÖLLESJÖ/HÖJDEN  INKLUSIVE  FÖRESLAGNA  ÅTGÄRDER  

Bilaga  Bana  nr.  Beteckning  Vapen  

A08  1  Pistolbana  25  m  (inräknat  Pistol  M/40,  9  mm  sk.  ptr.  M/40  
föreslagen  åtgärd)  

A09  10  Gevärsbana  300  m  (inräknat  Gevär  Carl  Gustav,  6.5  mm  Norma  Silvertorped  
föreslagen  åtgärd)  

A10   Bana  1-4,  7  och  10  (inräknat  - 
föreslagna  åtgärder)  

6 KOMMENTARER  OCH  SLUTSATSER:  
För  att  få  en  samlad  bild  av  bullerstörningarna  runt  förslaget  skyttecentrum  vid  Töllesjö/Höjden  har  vi  räknat  ihop  de  

högsta  skottljudnivåerna  för  banorna.  Den  samlade  skottbullerbilden  framgår  i  bilaga  A07  och  i  A10  för  fallet  utan  

respektive  med  föreslagna  åtgärder.  

Följande  slutsatser  kan  dras:  

 inräknat  föreslagna  bullerdämpande  

åtgärder  vid  bana  1  och  10  hamnar  i  samtliga  riktningar  inte  inom  närmaste  bostadsområden.  Sålunda  förväntas  

det  dimensionerande  riktvärdet  avseende  bostäder  för  permanent  boende  och  fritidshus,  nyanläggning  eller  

väsentlig  ombyggnad  av  bana  och  verksamhet  vardagar  dag  och  kvällstid  samt  helg  (Lördag,  sön- och  helgdag)  

dagtid:  65  dBAI,  vara  uppfyllt  om  föreslagna  eller  motsvarande  åtgärder  utförs.     

 Om  inga  bullerdämpande  åtgärder  utförs  riskerar  riktvärdet  att  överskridas  för  bana  1  och  10.  

Det  är  viktigt  att  poängtera  att  redovisade  ljudnivåzoner  avser  ett  beskrivet  meteorologiskt  värsta  fall  vilket  är  praxis  

vad  det  gäller  beräkning  av  skottbullerutbredning  till  omgivningen.  Man  skall  således  se  beräknade  ljudnivåer  som  det  

högsta  värde  som  någon  gång  kan  uppstå  vid  mätningar  i  aktuella  mottagarpunkter.  Detta  gäller  tillfällen  då  skjutning  

med  dimensionerande  vapen  förekommer  inne  på  skytteanläggningen  och  att  det  vid  dessa  tillfällen  råder  medvind  från  

skjutplatsen  till  mottagare  dvs.  de  mätbetingelser  som  skall  gälla  för  skottbullermätningar  enligt  Naturvårdsverket.  

Anm.   

Utgående  från  resultatredovisningen  i  bifogade  bilagor  kan  man  rent  allmänt  konstatera  att  de  markerade  

ljudnivåzonerna  på  kartutdragen  varierar  ganska  oregelbundet  och  att  man  i  vissa  fall  kan  notera  mindre  områden  

- med  lägre  ljudnivåer  än  närmaste  omgivning.  Den  främsta  orsaken  till  detta  är  att  beräkningspunkterna  

valts  på  en  konstant  höjd  över  terrängen  och  att  man  därigenom  kan  få  variationer  i  naturlig  skärmdämpning  speciellt  i  

höjder.  
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TJÄNSTESKRIVELSE  
Sida  

1(2)  
Datum Dnr  

2020-738  2020-04-14 

Livsmedelskontroll 

Miljö- och konsumentnämnden 

Sanktionsavgift  enligt  livsmedelslagen  

Förslag  till  beslut  
Miljö- och  konsumentnämnden  beslutar  att   
organisationsnummer  med  verksamheten  Monaco  Pizzeria,  ska  betala  
livsmedelssanktionsavgift  på  5  000  kr.  
 
Avgiften  tas  ut  för  att  livsmedelsverksamheten  har  påbörjats  innan  den  anmälts  för  
registrering  till  Miljöförvaltningen.  
 
Livsmedelssanktionsavgiften  tillfaller  staten  och  betalas  via  separat  faktura  till  
kammarkollegiet  efter  särskild  betalningsuppmaning.   
 
Lagstöd  

Beslutet  fattas  med  följande  lagstöd:  
- Artikel  6.2  Europaparlamentets  och  rådets  förordning  (EG)  nr  852/2004  av  den  29  april  

2004  om  livsmedelshygien,  varje  livsmedelsföretagare  ska  registrera  sina  anläggningar  hos  
berörd  kontrollmyndighet  

- 13§ livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien LIVSFS 2005:20, anmälan om 
registrering  ska  lämnas  in  senast  2  veckor  innan  verksamheten  påbörjas.   

- 30a  §  (SFS  2006:804)  jämte  39c  §  Livsmedelsförordningen  (LF  2006:813)  en  sanktions-
avgift  ska  tas  ut  av  den  som  påbörjar  en  verksamhet  utan  att  någon  anmälan  om  
registrering  har  gjorts.  

 

Ärendet  
Varje  livsmedelsföretagare  ska  enligt  artikel  6.2  förordning  852/2004/EG  registrera  
alla  sina  anläggningar  hos  behörig  kontrollmyndighet  och  se  till  att  informationen  
som  registrerats  är  korrekt  genom  att  bland  annat  underrätta  kontrollmyndigheten  om  
betydande  ändringar.  
I  anmälan  om  registrering  av  livsmedelsanläggning  som  inkom  till  Miljöförvaltningen  
21  november  2019  framkom  det  att  verksamheten  påbörjats  innan  anmälan  inkom.    
 
Miljö- och  konsumentnämnden  är  i  egenskap  av  tillsynsmyndighet  skyldig  att  besluta  
om  sanktionsavgift  enligt  30a  §  livsmedelslagen  (2006:804).  Avgiften  ska  tas  ut  för  
vissa  överträdelser  av  livsmedelslagstiftningen  och  med  de  belopp  som  framgår  av  39  
c  §  i  livsmedelsförordningen.   
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Datum Dnr 

2020-04-14 2020-738 

Förslag  till  beslut  om  sanktionsavgift  har  kommunicerats  i  skrivelse  daterad  12  mars  
2020  där  Monaco  Pizzeria  fick  tillfälle  att  yttra  sig  samt  möjlighet  att  inkomma  med  
uppgifter  om  årsomsättning.   

Monaco  Pizzeria  har  varken  inkommit  med  uppgifter  om  företagets  årsomsättning  
eller  några  andra  synpunkter.   
 

Miljöförvaltningens  bedömning  
I  anmälan  om  registrering  av  livsmedelsanläggning  som  inkom  till  Miljöförvaltningen  
den  21  november  2019  framkom  det  att  verksamheten  påbörjats  innan  anmälan  
inkommit.    
 
Miljö- och  konsumentnämnden  är  enligt  30  b  §  livsmedelslagen  skyldig  att  påföra  en  
livsmedelssanktionsavgift  även  om  överträdelsen  inte  har  skett  uppsåtligen  eller  av  
oaktsamhet.  Avgiften  ska  dock  inte  tas  ut  om  det  vore  oskäligt  med  hänsyn  t.ex.  till  
att  sjukdom  har  medfört  att  den  avgiftsskyldige  inte  förmått  att  göra  det  som  krävts.   
 
Monaco  Pizzeria  har  inte  inkommit  med  några  synpunkter  och  därmed  bedömer  
nämnden  att  det  finns  skäl  att  påföra  sanktionsavgift.   
 
Beloppets  storlek  

Miljö- och  konsumentnämnden  har  genom  utdrag  från  Creditsafe  inte  fått  fram  
företagets  årsomsättning  från  närmast  föregående  år.  Sanktionsavgiften  anges  därmed  
till  5  000  kr,  vilket  är  lägsta  avgiften.    

 

Beslutsunderlag  
Skäl  till  beslut  
 
 
 
 
Agneta  Sander  
Förvaltningschef  
 

Beslut  skickas  till   
 

  
 

 

Bilaga  
Hur man överklagar 
Delgivningsblankett 
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TJÄNSTESKRIVELSE  
Sida  

1(2)  
Datum Dnr  

2020-689  2020-04-14 

Livsmedelskontroll 

Miljö- och konsumentnämnden 

Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen 

Förslag  till  beslut  
Miljö- och  konsumentnämnden  beslutar  att   
organisationsnummer   med  verksamheten  Mouris  gatukök  och  grill  
(Pölsemannen),  ska  betala  livsmedelssanktionsavgift  på  24  990  kr,  vilket  är  1  %  av  
företagets  årsomsättning.   
 
Avgiften  tas  ut  för  att  livsmedelsverksamheten  har  påbörjats  innan  den  anmälts  för  
registrering  till  Miljöförvaltningen.  
 
Livsmedelssanktionsavgiften  tillfaller  staten  och  betalas  via  separat  faktura  till  
kammarkollegiet  efter  särskild  betalningsuppmaning.   
 

Lagstöd  
Beslutet  fattas med  följande  lagstöd:  
- Artikel  6.2  Europaparlamentets  och  rådets  förordning  (EG)  nr  852/2004  av  den  29  april  

2004  om  livsmedelshygien,  varje  livsmedelsföretagare  ska  registrera  sina  anläggningar  hos  
berörd  kontrollmyndighet  

- 13§  livsmedelsverkets  föreskrifter  om  livsmedelshygien  LIVSFS  2005:20,  anmälan  om  
registrering  ska  lämnas  in  senast  2  veckor  innan  verksamheten  påbörjas.   

- 30a  §  (SFS  2006:804)  jämte  39c  §  Livsmedelsförordningen  (LF  2006:813)  en  sanktions-
avgift ska tas ut av den som påbörjar en verksamhet utan att någon anmälan om 
registrering  har  gjorts.  

- 11§  LIVSFS  2005:20,  mobila  anläggningar  ska  registreras  hos  den  kommun  där  
verksamheten  huvudsakligen  kommer  att  bedrivas.  

 

Ärendet  

Varje  livsmedelsföretagare  ska  enligt  artikel  6.2  förordning  852/2004/EG  registrera  
alla  sina  anläggningar  hos  behörig  kontrollmyndighet  och  se  till  att  informationen  
som  registrerats  är  korrekt  genom  att  bland  annat  underrätta  kontrollmyndigheten  om  
betydande ändringar. 

Miljöförvaltningen fick den 25 oktober 2019 in ett klagomål om misstänkt 
matförgiftning på verksamheten Pølsemannen på Sandlidsgatan 1. Det fanns ingen 
verksamhet registrerad på denna adress hos Miljöförvaltningen. Vid inspektionen bad 
Miljöförvaltningen om att få titta på ett kvitto från kassan för att kontrollera 
organisationsnumret och konstaterade att verksamheten inte var registrerad. 
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Miljö- och konsumentnämnden är i egenskap av tillsynsmyndighet skyldig att besluta 
om  sanktionsavgift  enligt  30a  §  livsmedelslagen  (2006:804).  Avgiften  ska  tas  ut  för  
vissa  överträdelser  av  livsmedelslagstiftningen  och  med  de  belopp  som  framgår  av  39  
c  §  i  livsmedelsförordningen.   
 

Förslag  till  beslut  har  kommunicerats  i  skrivelse  daterad  2020-03-12  om  sanktions-
avgift  där  Pölsemannen  fick  tillfälle  att  yttra  sig  samt  möjlighet  att  inkomma  med  
uppgifter  om  årsomsättning.   

Pölsemannen   har  inte  inkommit  med  uppgifter  om  företagets  årsomsättning  eller  
andra  synpunkter.   
 

Miljöförvaltningens  bedömning  
Vid  en  kontroll  på  verksamheten  Pölsemannen  den  25  oktober  2019  
uppmärksammades  att  verksamheten  var  igång  utan  att  ha  anmält  detta  till  
Miljöförvaltningen.   
 
Miljö- och  konsumentnämnden  är  enligt  30  b  §  livsmedelslagen  skyldig  att  påföra  en  
livsmedelssanktionsavgift  även  om  överträdelsen  inte  har  skett  uppsåtligen  eller  av  
oaktsamhet.  Avgiften  ska  dock  inte  tas  ut  om  det  vore  oskäligt  med  hänsyn  t.ex.  till  
att  sjukdom  har  medfört  att  den  avgiftsskyldige  inte  förmått  att  göra  det  som  krävts.   
 
Pölsemannen   har  inte  inkommit  men  några  synpunkter  och  därmed  bedömer  
nämnden  att  det  finns  skäl  att  påföra  sanktionsavgift.   
 

Beloppets  storlek  

Miljö- och  konsumentnämnden  saknar  exakta  uppgifter  om  verksamhetens  
föregående  års  omsättning.  Utdrag  från  Creditsafe  anges  företagets  omsättnings-
intervall  till  mellan  1  000  000  - 2  499  000  kr.  Den  totala  årsomsättningen  bestäms  
därför  till  2  499  000  vilket  ger  en  sanktionsavgift  på  24  990  kr.     
 

Beslutsunderlag  
Skäl  till  beslut  
Yttrande    
 
 
Agneta  Sander   
Förvaltningschef  

Beslut  skickas  till   
  

  
  

 

Bilaga  
Hur  man  överklagar,  Delgivningsblankett 
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TJÄNSTESKRIVELSE  
Sida  

1(2)  
Datum Dnr  

2020-705  2020-04-14 

Livsmedelskontroll 

Miljö- och konsumentnämnden 

Sanktionsavgift  enligt  livsmedelslagen  

Förslag till beslut 
Miljö- och  konsumentnämnden  beslutar  att  ,  
organisationsnummer  ,  med  verksamheten  Pasha  Istanbul  Kolgrill,  ska  
betala  livsmedelssanktionsavgift  på  5  000  kr.  
 
Avgiften  tas  ut  för  att  livsmedelsverksamheten  har  påbörjats  innan  den  anmälts  för  
registrering  till  Miljöförvaltningen.  
 
Livsmedelssanktionsavgiften  tillfaller  staten  och  betalas  via  separat  faktura  till  
kammarkollegiet  efter  särskild  betalningsuppmaning.   
 
Lagstöd  

Beslutet  fattas  med  följande  lagstöd:  
- Artikel  6.2  Europaparlamentets  och  rådets  förordning  (EG)  nr  852/2004  av  den  29  april  

2004  om  livsmedelshygien,  varje  livsmedelsföretagare  ska  registrera  sina  anläggningar  hos  
berörd  kontrollmyndighet  

- 13§ livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien LIVSFS 2005:20, anmälan om 
registrering  ska  lämnas  in  senast  2  veckor  innan  verksamheten  påbörjas.   

- 30a  §  (SFS  2006:804)  jämte  39c  §  Livsmedelsförordningen  (LF  2006:813)  en  sanktions-
avgift  ska  tas  ut  av  den  som  påbörjar  en  verksamhet  utan  att  någon  anmälan  om  
registrering  har  gjorts.  

 

Ärendet  
Varje  livsmedelsföretagare  ska  enligt  artikel  6.2  förordning  852/2004/EG  registrera  
alla  sina  anläggningar  hos  behörig  kontrollmyndighet  och  se  till  att  informationen  
som  registrerats  är  korrekt  genom  att  bland  annat  underrätta  kontrollmyndigheten  om  
betydande  ändringar.  
 
I  anmälan  om  registrering  av  livsmedelsanläggning  som  inkom  till  Miljöförvaltningen  
den  7  november  2019  framkom  det  att  verksamheten  påbörjats  innan  anmälan  inkom.    
 
Miljö- och  konsumentnämnden  är  i  egenskap  av  tillsynsmyndighet  skyldig  att  besluta  
om  sanktionsavgift  enligt  30a  §  livsmedelslagen  (2006:804).  Avgiften  ska  tas  ut  för  
vissa  överträdelser  av  livsmedelslagstiftningen  och  med  de  belopp  som  framgår  av  39  
c  §  i  livsmedelsförordningen.   

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


 
 

 
 

 
 

 

 

 

   
 

  
 

 
 

 
 

   
 

   

            

Sida 

2(2) 
Datum Dnr 

2020-04-14 2020-705 

Förslag till beslut har kommunicerats i skrivelse daterad 12 mars 2020 om 
sanktionsavgift  där  Pasha  Istanbul  Kolgrill  fick  tillfälle  att  yttra  sig  samt  möjlighet  att  
inkomma  med  uppgifter  om  årsomsättning.   

Pasha  Istanbul  Kolgrill  har  inte  inkommit  med  uppgifter  om  företagets  årsomsättning  
eller  andra  synpunkter.   
 

Miljöförvaltningens  bedömning  
I  anmälan  om  registrering  av  livsmedelsanläggning  som  inkom  till  Miljöförvaltningen  
den  7  november  2019  framkom  det  att  verksamheten  påbörjats  innan  anmälan  
inkommit.    
 
Miljö- och  konsumentnämnden  är  enligt  30  b  §  livsmedelslagen  skyldig  att  påföra  en  
livsmedelssanktionsavgift  även  om  överträdelsen  inte  har  skett  uppsåtligen  eller  av  
oaktsamhet.  Avgiften  ska  dock  inte  tas  ut  om  det  vore  oskäligt  med  hänsyn  t.ex.  till  
att  sjukdom  har  medfört  att  den  avgiftsskyldige  inte  förmått  att  göra  det  som  krävts.   
 
Pasha  Istanbul  Kolgrill  har  inte  inkommit  med  några  synpunkter  och  därmed  
bedömer  nämnden  att  det  finns  skäl  att  påföra  sanktionsavgift.   
 
Beloppets  storlek  

Miljö- och  konsumentnämnden  har  inte  fått  fram  några  uppgifter  gällande  företagets  
årsomsättning  från  Creditsafe.  Sanktionsavgiften  anges  därmed  till  lägsta  avgift  vilket  
är  5  000  kr.    
 

Beslutsunderlag  
Skäl  till  beslut  
   
 
 
 
Agneta  Sander   
Förvaltningschef  
 

Beslut  skickas  till   
 

 
 

 

Bilaga  
Hur  man  överklagar  
Delgivningsblankett 
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1(2)  
Datum Dnr  

2020-718  2020-04-14 

Livsmedelskontroll 

Miljö- och konsumentnämnden 

Sanktionsavgift  enligt  livsmedelslagen  

Förslag   
Miljö- och  konsumentnämnden  beslutar  att  ,  
organisationsnummer  ,  med  verksamheten  Verona  Pizzeria  Jq,  ska  betala  
livsmedelssanktionsavgift  på  12  495  kr,  vilket  är  0,5  %  av  företagets  årsomsättning.  
 
Avgiften  tas  ut  för  att  livsmedelsverksamheten  har  påbörjats  innan  den  anmälts  för  
registrering  till  Miljöförvaltningen.  
 
Livsmedelssanktionsavgiften  tillfaller  staten  och  betalas  via  separat  faktura  till  
kammarkollegiet  efter  särskild  betalningsuppmaning.   
 
Lagstöd  

Beslutet  fattas  med  följande  lagstöd:  
- Artikel  6.2  Europaparlamentets  och  rådets  förordning  (EG)  nr  852/2004  av  den  29  april  

2004  om  livsmedelshygien,  varje  livsmedelsföretagare  ska  registrera  sina  anläggningar  hos  
berörd  kontrollmyndighet  

- 13§ livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien LIVSFS 2005:20, anmälan om 
registrering  ska  lämnas  in  senast  2  veckor  innan  verksamheten  påbörjas.   

- 30a  §  (SFS  2006:804)  jämte  39c  §  Livsmedelsförordningen  (LF  2006:813),  en  sanktions-
avgift  ska  tas  ut  av  den  som  påbörjar  en  verksamhet  utan  att  någon  anmälan  om  
registrering  har  gjorts.  
 

till beslut

Ärendet 
Varje livsmedelsföretagare ska enligt artikel 6.2 förordning 852/2004/EG registrera 
alla sina anläggningar hos behörig kontrollmyndighet och se till att informationen 
som registrerats är korrekt genom att bland annat underrätta kontrollmyndigheten om 
betydande ändringar. 

I anmälan om registrering av livsmedelsanläggning som inkom till Miljöförvaltningen 
den 13 november 2019 framkom det att verksamheten påbörjats innan anmälan 
inkom. 

Miljö- och konsumentnämnden är i egenskap av tillsynsmyndighet skyldig att besluta 
om sanktionsavgift enligt 30a § livsmedelslagen (2006:804). Avgiften ska tas ut för 
vissa överträdelser av livsmedelslagstiftningen och med de belopp som framgår av 39 
c § i livsmedelsförordningen. 
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Förslag  till  beslut  om  sanktionsavgift  har  kommunicerats  i  skrivelse  daterad  12  mars  
2020,  där  Verona  Pizzeria  Jq  fick  tillfälle  att  yttra  sig  samt  möjlighet  att  inkomma  med  
uppgifter  om  årsomsättning.   

Verona  Pizzeria  Jq  har  varken  inkommit  med  uppgifter  om  företagets  årsomsättning  
eller  några  andra  synpunkter.   
 

Miljöförvaltningens  bedömning  
I  anmälan  om  registrering  av  livsmedelsanläggning  som  inkom  till  Miljöförvaltningen  
den  13  november  2019  framkom  det  att  verksamheten  påbörjats  innan  anmälan  
inkommit.    
 
Miljö- och  konsumentnämnden  är  enligt  30  b  §  livsmedelslagen  skyldig  att  påföra  en  
livsmedelssanktionsavgift  även  om  överträdelsen  inte  har  skett  uppsåtligen  eller  av  
oaktsamhet.  Avgiften  ska  dock  inte  tas  ut  om  det  vore  oskäligt  med  hänsyn  t.ex.  till  
att  sjukdom  har  medfört  att  den  avgiftsskyldige  inte  förmått  att  göra  det  som  krävts.   
 
Verona  Pizzeria  Jq  har  inte  inkommit  med  några  synpunkter  och  därmed  bedömer  
nämnden  att  det  finns  skäl  att  påföra  sanktionsavgift.   
 
Beloppets  storlek  

Miljö- och  konsumentnämnden  saknar  exakta  uppgifter  om  verksamhetens  
föregående  års  omsättning.  Utdrag  från  Creditsafe  anges  företagets  omsättnings-
intervall  till  mellan  1  000  000  - 2  499  000  kr.  Den  totala  årsomsättningen  bestäms  
därför  till  2  499  000  vilket  ger  en  sanktionsavgift  på  12  495kr.  
 

Beslutsunderlag 
Skäl  till  beslut  
   
 
 
Agneta  Sander  
Förvaltningschef  
 

Beslut  skickas  till   
 

 
 

 

Bilaga  
Hur man överklagar 
Delgivningsblankett 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(5) 
Dnr 

51-2020-00012 

 
Datum 

2020-04-14 
Tillståndsenheten, 033-35 87 70 
tillstandsenheten@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan  om  ändring  i  serveringstillstånd  –  

Förslag  till  beslut 

- ,  beviljas  ändring  i  gällande  
serveringstillstånd  avseende serveringstider  efter  prövotid  i  La  Gustosa,  
Sandwallsplats 7,  503  35   BORÅS  

- Serveringstider bestäms  till  kl.  11.00  –  01.00  inomhus  . 

- Serveringstider  bestäms  årligen  0401-1031  i  uteserveringen  till 
kl.  11.00  –  01.00  Fredag,  lördag  och  ”Sommartorsdagar”  samt  övriga  dagar  i 
till  kl.  11.00  - 23.00. 

Kommunicering  har  skett  i  enlighet  med  alkohollagens  bestämmelser.  

Lagstöd  
Beslutet  har  fattats  med  följande  lagstöd:  

- 8  kap.  2  och  19  §§  alkohollagen  (2010:1622) 

Sammanfattning  

 (nedan  kallat  bolaget)  har  
inkommit  med  en  ansökan  om  ändring  gällande  serveringstider  i  uteservering  efter  
prövotid.  Bolaget  ansöker  nu  om  följande  serveringstider  stadigvarande:  11:00-01:00  
inomhus  i  restaurangen  samt  11:00-01:00  i  uteserveringen  tillhörande  La  Gustosa.  
Detta efter att ha haft prövotid på serveringstiden 23.00-01.00 i uteserveringen till och 
med 2019-10-31. 

Bolaget beviljades serveringstillstånd inomhus och årligen 0401-1031 på uteservering 
tillhörande La Gustosa, Sandwalls plats 7, BORÅS, den 21 september 2018. 
Serveringstiden beviljades stadigvarande inomhus för La Gustosa till kl. 11.00-01.00. 
Serveringstid beviljades på uteservering stadigvarande 11.00-23.00. Serveringstiden 
23.00-01.00 på uteserveringen beviljades på prov till och med 2019-10-31. 

Tillståndsenhetens bedömning - mot bakgrund av det som framkommit i utredningen 
och av remiss instansernas yttranden - är att bolagets ansökan om sökta 
serveringstider i uteserveringen avslås delvis avseende den senare serveringstiden vissa 
dagar. Bedömningen är att sökta (senare) serveringstider (23.00-01.00) i 
uteserveringen beviljas endast gällande fredag-lördag samt ”sommartorsdagar”. Sökta 
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(senare) serveringstider som varit beviljat under prövotid (23.00-01.00) i
uteserveringen  avslås  övriga  dagar.  Tillståndsenhetens  bedömning  efter  utredning  och  
med  hänsyn  till  aktuella  remissyttranden  är  att  serveringstider  inomhus  gäller  
oförändrat  11.00-01.00.  Bedömning  är  dock  gällande  serveringstider  i  uteservering  
årligen  0401-1031  att  de  ska  begränsas  till  att  gälla  kl.  11.00  –  01.00  Fredag,  lördag  
och  ”Sommartorsdagar”  samt  övriga  dagar  till  kl.  11.00  - 23.00.  Motiveringen  till  
denna  bedömning  är  att  minimera  risken  för  närboendestörningar.  För  kännedom:  
Bedömningen  gällande  serveringstiderna  i  uteserveringen  går  också  i  huvudsak  i  linje  
med  övriga  liknande  verksamheters  serveringstider  som  i  nuläget  -vid  tid  för  denna  
utredning  - är  belägna  runt  Sandwalls  Plats  i  Borås.   
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Tillståndsenheten, 033-35 87 70 
tillstandsenheten@boras.se 
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1(2) 

Dnr 
51-2020-00115

Datum 
2020-04-08 

Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om ändrat tillstånd - Viskans Bistro och 
Bar 
Förslag till beslut 

- , beviljas ändring i gällande 
serveringstillstånd genom utökad serveringstid till kl. 02.30 inomhus i 
restaurangen årligen torsdag-lördag samt dagen innan trettondagsafton, 
Skärtorsdagen, Påskafton, Påskdagen, Valborgsmässoafton, dagen innan 
Kristi himmelfärds dag, Kristi himmelfärds dag, Pingstafton, dagen innan 
Nationaldagen, dagen innan Midsommarafton, Allhelgonadagen samt 
Juldagen, i Viskans Bistro och Bar, Södra Strandgatan 5, Borås. 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

- 8 kap. 2, 17 och 19 §§ alkohollagen (2010:1622)

Sammanfattning 
 beviljades 2019-03-26 utökad serveringstid 

till kl. 02.30 i restaurangen torsdag-lördag samt dagen innan trettondagsafton, 
Skärtorsdagen, Påskafton, Påskdagen, Valborgsmässoafton, dagen innan Kristi 
himmelfärds dag, Kristi himmelfärds dag, Pingstafton, dagen innan Nationaldagen, 
dagen innan Midsommarafton, Allhelgonadagen samt Juldagen, under en prövotid till 
och med 2020-04-01. Eftersom prövotiden löpt ut är serveringstiden idag bestämd till 
kl. 11.00-01.00.  

 ansöker nu om att den serveringstid som bolaget haft 
under en prövotid, kl. 11.00-02.30, ska beviljas stadigvarande under samma dagar och 
högtider som angetts ovan.  

Enligt 8 kap. 2 § första stycket alkohollagen kan serveringstillstånd meddelas för 
servering till allmänheten. Tillståndet kan avse servering året runt eller årligen under 
en viss tidsperiod (stadigvarande serveringstillstånd). Av andra stycket i samma 
bestämmelse framgår att stadigvarande tillstånd gäller tillsvidare. Kommunen får dock 
om det finns särskilda skäl begränsa tillståndets giltighet till viss tid. 

Enligt 8 kap. 2 § första stycket alkohollagen kan serveringstillstånd meddelas för 
servering till allmänheten. Tillståndet kan avse servering året runt eller årligen under 
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en viss tidsperiod (stadigvarande serveringstillstånd). Av andra stycket i samma 
bestämmelse framgår att stadigvarande tillstånd gäller tillsvidare. Kommunen får dock 
om det finns särskilda skäl begränsa tillståndets giltighet till viss tid.  

Enligt 8 kap. 19 § alkohollagen beslutar kommunen under vilka tider alkoholdrycker 
och alkoholdrycksliknande preparat får serveras. Vid bestämmande av tiden för 
servering ska särskilt beaktas vad som sägs i 1 7 §. Om inte kommunen beslutar 
annat, får servering av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker eller 
av alkoholdrycksliknande preparat inte påbörjas tidigare än kl. 11.00 och inte pågå 
längre än till kl. 01.00.  

Enligt 8 kap. 17 § alkohollagen får serveringstillstånd vägras om alkoholservering 
p.g.a. serveringsställets belägenhet eller av andra skäl kan befaras medföra olägenheter
i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa, även om
övriga krav som uppställs i lagen är uppfyllda.

Bolagets ansökan om utökad serveringstid i Viskans Bistro och Bar avstyrks inte av 
Polismyndigheten eller avdelningen för miljötillsyn. Med hänsyn till 
remissinstansernas yttranden samt att verksamhetens inriktning inte har förändrats 
befaras ansökt utökning av serveringstiden till kl. 02.30 inomhus i Viskans Bistro och 
Bar under de dagar som angetts ovan inte medföra olägenheter i fråga om ordning 
och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa. Det föreligger därmed inga 
hinder för att den utökade serveringstiden kan beviljas stadigvarande, med de villkor 
som sedan tidigare angivits.  

Kommunicering har skett i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser. 

Kommunicering 
Kommunicering har skett i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser. 

TILLSTÅNDSHENHETEN 

Niclas Björkström 
Tillförordnad Avdelningschef 

Bilagor till beslut 
Hur man överklagar 

Beslut skickas till   
Sökanden 
Folkhälsomyndigheten 
Länsstyrelsen 
Polismyndigheten 
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tillstandsenheten@boras.se 
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Datum 
2020-04-08 

 

 
 Miljö- och konsumentnämnden  

 
  

 
Ansökan om ändring i serveringstillstånd –Balthazar 
  
Förslag till beslut  

- , beviljas ändring i gällande 
serveringstillstånd genom utökad serveringstid i Balthazar, Lilla Brogatan 14, 
Borås, till följande. 
 

• 11.00-01.00 Restaurang söndag-onsdag. 
•   11.00-02.30 Restaurang torsdag-lördag samt dagen innan 

trettondagsafton, Skärtorsdagen, Påskafton, Påskdagen, 
Valborgsmässoafton, dagen innan Kristi himmelfårds dag, Kristi 
himmelfårds dag, Pingstafton, dagen innan Nationaldagen, dagen 
innan Midsommarafton, Allhelgonadagen samt Juldagen. 

• 11.00-23.00 Uteservering söndag-torsdag, årligen under perioden 
0401-0930. 

• 11.00-01.00 Uteservering fredag-lördag och "sommartorsdagar" 
samt dagen innan trettondagsafton, Skärtorsdagen, Påskafton, 
Påskdagen, Valborgsmässoafton, dagen innan Kristi himmelfårds 
dag, Kristi himmelfårds dag, Pingstafton, dagen innan 
Nationaldagen, dagen innan Midsommarafton, Allhelgonadagen 
samt Juldagen, årligen under perioden 0401- 0930. 

• 11.00-00.00 Uteservering tisdagar, årligen under perioden 0601-
0831. 

 
- Serveringstillstånd beviljas under en prövotid till och med 2020-09-30, 

avseende den tid som verksamheten har öppet inomhus i restaurangen från 
och med kl. 02.00 fram till stängning.  

 
- Den sedan tidigare beslutade prövotiden till 2020-09-30, avseende de 

serveringstider som fortskrider efter kl. 23.00 till stängning i den 
uteserveringsdel som innefattar boulespel, är alltjämt gällande.  

 
 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

- 8 kap. 2, 17 och 19 §§ alkohollagen (2010:1622) 
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Sammanfattning 
, ansöker om ändring av serveringstider i 

Balthazar, Lilla Brogatan 14, Borås.  

Följande serveringstider gäller i Balthazar idag. 
11. 00-02. 00 Restaurang.
11.00-00.00 Uteservering söndag-torsdag, årligen under perioden 0401-0930. Prövotid 
finns till och med 2020-09-30 avseende den serveringstid som fortlöper efter 23.00 till 
stängning, gällande den uteserveringsdel som innefattar en bouleyta.
11.00-01.00 Uteservering fredag-lördag och sommartorsdagar, årligen under perioden 
0401-0930. Prövotid finns till och med 2020-09-30 avseende den serveringstid som 
fortlöper efter 23.00 till stängning, gällande den uteserveringsdel som innefattar en 
bouleyta.

Följande serveringstider ansöker tillståndshavaren om att ändra till.  
11.00-01.00 Restaurang söndag-onsdag.  
11.00-02.30 Restaurang torsdag-lördag samt dagen innan trettondagsafton, 
Skärtorsdagen, Påskafton, Påskdagen, Valborgsmässoafton, dagen innan Kristi 
himmelfärds dag, Kristi himmelfärds dag, Pingstafton, dagen innan Nationaldagen, 
dagen innan Midsommarafton, Allhelgonadagen samt Juldagen.  
11.00-23.00 Uteservering söndag-torsdag, årligen under perioden 0401-0930.  
11.00-01.00 Uteservering fredag-lördag och "sommartorsdagar" samt dagen innan 
trettondagsafton, Skärtorsdagen, Påskafton, Påskdagen, Valborgsmässoafton, dagen 
innan Kristi himmelfärds dag, Kristi himmelfärds dag, Pingstafton, dagen innan 
Nationaldagen, dagen innan Midsommarafton, Allhelgonadagen samt Juldagen, 
årligen under perioden 0401-0930.  
11.00-00.00 Uteservering tisdagar, årligen under perioden 0601-0831. 

Enligt 8 kap. 2 § första stycket alkohollagen kan serveringstillstånd meddelas för 
servering till allmänheten. Tillståndet kan avse servering året runt eller årligen under 
en viss tidsperiod (stadigvarande serveringstillstånd). Av andra stycket i samma 
bestämmelse framgår att stadigvarande tillstånd gäller tillsvidare. Kommunen får dock 
om det finns särskilda skäl begränsa tillståndets giltighet till viss tid.  

Enligt 8 kap. 19 § alkohollagen beslutar kommunen under vilka tider alkoholdryck.er 
och alkoholdrycksliknande preparat får serveras. Vid bestämmande av tiden för 
servering ska särskilt beaktas vad som sägs i 17 §. Om inte kommunen beslutar annat, 
får servering av spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdryck.er eller av 
alkoholdrycksliknande preparat inte påbörjas tidigare än kl. 11.00 och inte pågå längre 
än till kl. 01.00.  

Enligt 8 kap. 17 § alkohollagen får serveringstillstånd vägras om alkoholservering 
p.g.a. serveringsställets belägenhet eller av andra skäl kan befaras medföra olägenheter i 
fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa, även om 
övriga krav som uppställs i lagen är uppfyllda.

Bolagets ansökan om utökad serveringstid i Balthazar avstyrks inte av 
Polismyndigheten eller avdelningen för miljötillsyn. Med hänsyn till  
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remissinstansernas yttranden samt att verksamhetens inriktning inte har förändrats 
befaras ansökt ändring av serveringstider i Balthazar inte medföra olägenheter i fråga 
om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa. Det föreligger 
därmed inga hinder för den ändrade serveringstiden att beviljas med de villkor som 
sedan tidigare angivits och med den prövotid som specificerats.  
Kommunicering har skett i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser.  

Kommunicering 
Kommunicering har skett i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser. 

TILLSTÅNDSHENHETEN 

Niclas Björkström 
Tillförordnad Avdelningschef 

Bilagor till beslut 
Tillstånds bevis  
Hur man överklagar 

Beslut skickas till   
Tillståndshavaren 
Folkhälsomyndigheten 
Länsstyrelsen 
Polismyndigheten 



 

 

 

   
 

  
 

 
 

 
 

   
 

   

 

 
 

      
 

 

 
    

 

 
           

         
                

            
            

          
         

         
  

 
           

            
      

 
         

 

   
      

 

 
           

            
      

 

  
          

            
           

              
             
     

JÄNSTESKRIVELSE  
Sida  

1(2)  T
Datum Dnr  

2020-1380  2020-04-14 

David von Sydow, 033-35 30 37 
David.vonSydow@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Remissvar  översyn  åtgärdsprogram  luftkvalitet:  KS  2020-
00317  

Sammanfattning 
Trots att Sveriges utsläpp av luftföroreningar har minskat betydligt de senaste 
decennierna har luftföroreningar fortfarande stor negativ påverkan på människors 
hälsa och miljön i Sverige. Beräkningar visar att cirka 7 600 människor dör i förtid av 
luftrelaterad ohälsa. Barn är känsligare för luftföroreningar än vuxna och många olika 
symptom och negativa hälsoeffekter hos barn kan kopplas till dålig luft. Problemen 
med höga föroreningshalter och överskridanden av miljökvalitetsnormerna är störst i 
tätorter och trafiken är den huvudsakliga källan till utsläppen. 
Naturvårdsverket redovisar här regeringens uppdrag att se över åtgärdsprogrammen 
för luftkvalitet. 

Naturvårdsverket lämnar förslag som syftar till att skärpa det befintliga regelverket 
och skapa bättre förutsättningar för de berörda aktörerna att kunna bedriva ett 
effektivt och mer proaktivt luftvårdsarbete. 

Miljöförvaltningen ser positivt på förslaget till åtgärdsprogram för luftkvalitet. 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden föreslås tillstyrka ärendet. 

Ärendet 
Naturvårdsverket lämnar förslag som syftar till att skärpa det befintliga regelverket 
och skapa bättre förutsättningar för de berörda aktörerna att kunna bedriva ett 
effektivt och mer proaktivt luftvårdsarbete. 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Miljöförvaltningen ser positivt på förslaget till åtgärdsprogram för luftkvalitet. Det 
kommer att ställa större krav på kommunerna att arbeta systematiskt och långsiktigt 
med luftföroreningar. I första hand bland dem som arbetar med miljöstrategiska 
frågor, men indirekt också bland dem som arbetar med tillsyn eftersom vi kommer att 
behöva ställa krav på en del verksamheter: krav på luftprovtagning, och krav på 
åtgärder i vissa fall. 

Miljöförvaltningen 

501 80 Borås Sturegatan 42 
POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON FAX 

boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 033-35 30 25

mailto:miljo@boras.se
https://boras.se
mailto:David.vonSydow@boras.se


 

 
 

  

 

Sida 

2(2) 
Datum Dnr 

skriv skriv 

För Borås del är det sannolikt att staden behöver ta fram en förebyggande 
luftkvalitetsstrategi (FLIS) på den strategiska nivån. 

En stor utmaning med nuvarande luftövervakning i Sverige är att förfarandet med att 
mäta hälsofarliga luftföroreningar skiljer sig åt mellan kommunerna. I rapporten 
beskriver Naturvårdsverket hur uppföljningen av luftkvalitén i Sverige ska 
kvalitetssäkras och hur ansvarsrollerna mellan statliga myndigheter och kommuner 
tydligare ska fördelas. Förutom Naturvårdsverket är en annan viktig aktör i 
sammanhanget SMHI, för att ta fram luftdata av hälsofarliga ämnen genom 
databearbetning av trafikdata, väderdata med mera. Modellering av hälsofarliga 
luftföroreningar skulle med rätt resurser kunna skalas upp i omfattning och komma 
fler aktörer tillgodo, bland annat skulle små kommuner gynnas av de 
förbättringsförslag som föreslås i rapporten. Som en bieffekt av förbättringsförslagen 
skulle också uppföljning av bullervärden och trafikdata på nationell nivå kunna 
genomföras i större utsträckning. I gengäld förutsätts kommunerna tillhandahålla viss 
rådata, som till exempel trafikflöden eller hur höga huskomplexen är i städerna.  
I rapporten framgår det inte vilka förslag till åtgärder som kommunerna kan behöva 
genomföra vid dåliga luftvärden över lång tid. Vad som framgår är att 
Naturvårdsverket ser sig behöva ha större mandat att följa upp respektive kommuns 
åtgärdsprogram, om ett sådant har tagits fram. 

Redovisningsrapport regeringsuppdrag 

Översyn av åtgärdsprogram för luftkvalitet 

Agneta Sander David von Sydow  
Miljöchef Handläggare  

Beslut skickas till  
ks.diarium@boras.se  

http://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/2020/202005.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2020/nv-02575-19-redovisning_agp-luftkvalitet-slutlig-version.pdf


 

 

 

   
 

  
 

 
 

 
 

    

 

 
 

 
  

 
  

 
 

          
        

  

     

  
 

 

Sida 

MISSIV  1(1) 
Datum Instans 

2020-03-26 Kommunstyrelsen  
Dnr  KS  2020-00317  1.1.2.1  

Remiss:  Remiss:  Översyn  av  åtgärdsprogram  för  
luftkvalitet  

 

Remissinstanser  

1. Miljö- och  konsumentnämnden 

2. Samhällsbyggnadsnämnden 

3. Tekniska  nämnden 

 

Remissvaren  ska  ha  kommit  in  till  Kommunstyrelsen  senast  den  2020-04-30.  
Remissvaren  skickas  i  elektronisk  form  till  ks.diarium@boras.se   
Ange  diarienummer  KS  2020-00317  och  remissinstansens  namn  i  ämnesraden  
på  e-postmeddelandet.   

Nämndens/bolagets  yttrande  skall  innehålla  en  kort  sammanfattning.  Denna  
kommer  i  normalfallet  att  användas  i  den  sammanställning  av  remissvar  som  
ingår  i  det  beslutsunderlag  som  presenteras  för  Kommunstyrelsen.  

Yttranden  skall  alltid  innehålla  ett  tydligt  ställningstagande  till  det  remitterade  
ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 
yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 
nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Mia Magnusson 
Handläggare 
033 357098 

Kommunstyrelsen 

501 80 Borås Kungsgatan 55 
Postadress Besöksadress Hemsida E-post Telefon 

boras.se 033-35 70 00 vxl

https://boras.se
mailto:ks.diarium@boras.se


 

 

 

   
 

  
 

 
 

 
 

   
 

   

 

  
 

     
 

 

 
    

 

 
 

 

TJÄNSTESKRIVELSE  
Sida  

1(2)  
Datum 

2020-04-08 
Dnr  

2020-1159

Johanna Johansson 033-35 31 47 
johanna.johansson@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Detaljplan  för  Frufällan,  Sölebo  1:44  m.fl.- samråd  

Yttrande  till  Samhällsbyggnadsnämnden  (BN2016-202)  

Sammanfattning  
Planens  syfte  är  att  pröva  möjligheten  för  byggnation  av  ett  bostadshus  inom  fastighet  
Sölebo  1:44  i  Frufällan.  Fastigheten  är  idag  planlagd  som  allmän  platsmark  park.  
Planens  syfte  innebär  att  del  av  gällande  detaljplan  upphävs  och  planläggs  med  
bostad.  
 
Miljöförvaltningens  synpunkter  har  under  planarbetet  arbetats  in  i  planhandlingarna  
och  förvaltningen  tillstyrker  fortsatt  planarbete.   
 
 

Förslag  till  beslut  
Miljö- och  konsumentnämnden  föreslås  tillstyrka  fortsatt  planarbete.   
 

Ärendet  
Planens  syfte  är  att  pröva  möjligheten  för  byggnation  av  ett  bostadshus  inom  fastighet  
Sölebo  1:44  i  Frufällan.  Fastigheten  är  idag  planlagd  som  allmän  platsmark  park.  
Planens  syfte  innebär  att  del  av  gällande  detaljplan  upphävs  och  planläggs  med  
bostad. 

Fastigheten  ligger  delvis  beläget  inom  sekundär  zon  för  vattenskyddsområde  Öresjö  
och  därmed  gäller  restriktionerna  för  sekundär  zon.  Tillstånd  kan  krävas  för  att  gräva,  
schakta  eller  bygga  om  ett  hus.  Krav  på  hög  skyddsnivå  krävs  också  när  avlopp  
anläggs.  Strandskyddet  återinträder  men  planområdet  är  väl  avskilt  från  stranden  av  
järnväg  och  bebyggelse.  Översiktlig  bullerkartering  visar  att  bullerkraven  klaras  från  
väg  och  järnväg.   
 
 

Miljöförvaltningens  synpunkter  
Miljöförvaltningens  synpunkter  har  under  planarbetet  arbetats  in  i  planhandlingarna  
och  förvaltningen  tillstyrker  fortsatt  planarbete.   

Miljöförvaltningen 

501 80 Borås Sturegatan 42 
POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON FAX 

boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 033-35 30 25

mailto:miljo@boras.se
https://boras.se
mailto:johanna.johansson@boras.se


 

 
 

 
 

 

Sida 

2(2) 
Datum Dnr 

2020-04-08 skriv 

Agneta  Sander  Johanna  Johansson  
Miljöchef  Miljöutredare  

Bilaga  
Planhandlingar  och  plankarta 

Beslut  skickas  till  
Samhällsbyggnadsnämnden  

https://www.boras.se/download/18.2922c046170f390508682a4e/1585568519236/Planbeskrivning.pdf
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Beslutsdatum Inst 

1:77 2020-02-11 
DEL 

Granskning 

1:46 1:32 Antagande 

Michaela Kleman Saeed Ebrahimabadi Laga kraft 

Plan- och bygglovschef Planarkitekt, Ramboll 
Mattias Nilsson 
Planarkitekt 

0 10 20 

Karta ritad av Saeed Ebrahimabadi, Ramboll Sverige. 

Meters 

Skala 1:400 A1, 1:800 A3 BN 2016-202 



 

 

 

   
 

  
 

 
 

 
 

   
 

   

 

  
 

     
 

 

 
    

 

 
           
      

 

           
               

        
               

     

TJÄNSTESKRIVELSE  
Sida  

1(2)  
Datum 

2020-04-08 
Dnr  

2020-1267

Johanna Johansson 033-35 31 47 
Johanna.Johansson@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Detaljplan  för  del  av  Sjömarken,  Sjöhagen,  Backabo  2:119  - 
samråd  

Yttrande  till  Samhällsbyggnadsnämnden  (BN  2014-92)  

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny byggrätt för friliggande enbostadshus 
genom att stycka av befintlig fastighet. 

Följande  justeringar  krävs  i  handlingarna:   
- Plankartan  i  planhandlingarna  är  felaktig  på  s.  9.  Lägg  in  ny  karta  som  visar 

buller  maxvärden  70-79  dBA.  
- Information  om  järnvägsbullret  behöver  inkluderas  i  planbeskrivningen. 
- Planbestämmelse  kring  buller  eller  information  om  att  området  är  bullerutsatt 

saknas  helt  på  plankartan.  
 

Ett  alternativ  är  att  rita  in  huset  på  plankartan  så  att  en  tyst  sida  skapas.   
 
En  hänvisning  till  nu  gällande  miljömål  behöver  ersätta  befintlig  skrivning  i  
planbeskrivningen.   
 
 

Förslag  till  beslut  
Miljö-och  konsumentnämnden  föreslås  tillstyrka  fortsatt  planarbete  under  
förutsättning  att  förvaltningens  synpunkter  beaktas.   
 

Ärendet  
Syftet  med  detaljplanen  är  att  möjliggöra  ny  byggrätt  för  friliggande  enbostadshus  
genom  att  stycka  av  befintlig  fastighet.  
 

Miljöförvaltningens  synpunkter  
Miljöförvaltningen har tidigare yttrat sig till planavdelningen att fastigheten är utsatt 
för järnvägsbuller men att en byggnation är möjlig med rätt placering av huset så att 
bullerkrav uppnås. Följande justeringar krävs i handlingarna: 

- Plankartan i planhandlingarna är felaktig på s. 9. Lägg in ny karta som visar
buller maxvärden 70-79 dBA.

Miljöförvaltningen 

501 80 Borås Sturegatan 42 
POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON FAX 

boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 033-35 30 25

mailto:miljo@boras.se
https://boras.se
mailto:Johanna.Johansson@boras.se


 

 
 

 
 

 

      
         

   

                 
         

Sida 

2(2) 
Datum Dnr 

2020-04-08 2020-1267

- Information om järnvägsbullret behöver inkluderas i planbeskrivningen.
- Planbestämmelse kring buller eller information om att området är bullerutsatt

saknas helt på plankartan.

Buller kan också hanteras i ett tidigt skede genom att rita ut huset på plankartan så att 
en tyst sida skapas. Illustrationskartan är inte bindande. 

             
        

           

Bild: Kartutklipp från Intramap – Järnväg max 70-79 dBA (2019) som behöver ersätta 
befintlig karta i planbeskrivningen på s. 9. 

En hänvisning till nu gällande miljömål behöver ersätta befintlig skrivning i 
planbeskrivningen.  
https://www.boras.se/download/18.164a00a0161fb4920b43b937/1521212836860/
Bor%C3%A5s%20Stads%20Milj%C3%B6m%C3%A5l%202018-2021.pdf 

  

Agneta  Sander  Johanna  Johansson  
Miljöchef  Miljöutredare  

Bilaga  
Planbeskrivning  och  plankarta  

Beslut  skickas  till  
Samhällsbyggnadsnämnden  

https://www.boras.se/download/18.2922c046170f390508697a1d/1585723186994/Planbeskrivning.pdf
https://www.boras.se/download/18.2922c046170f390508697a23/1585723204099/Plan-%20och%20Illustartionskarta.pdf
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Grundkartans beteckningar Illustrationsplans beteckningar 

0:00 / 0:000 Fastighetsbeteckning 

Byggnader, fasadlinjer redovisade 

Beslutsdatum Inst 

DEL 

Backabo 2:119 2020-03-

Stig SBN 

Mur SBN 

Staket Antagande SBN/ 
KF 

Belysningsstolpe Michaela Kleman 
Plan- och bygglovschef 

Job van Eldijk 
Plankonsult, Ramboll 

Laga kraft 

Skala 1:500 A1, 1:1000 A3 

Karta ritad av Ramboll Sverige AB 0 5 10 20 30 40 50 m BN 2014-92 



 

 

 

   
 

  
 

 
 

 
 

   
 

   

 

 
 

     
 

 

 
    

             
 

 
             

             
            

               
            

        
 

TJÄNSTESKRIVELSE  
Sida  

1(1)  
Datum Dnr  

2020-119  2020-04-14 

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

Miljö- och konsumentnämnden 

Bidrag  ur  Borås  Stads  naturvårdsfond  
Sökande:  Tinne  Åsedahl  
Fastighet:   Ljushults-Backa  1:9  
 

Sammanfattning  
Tinne  Åsedahl  har  beviljat  bidrag  på  2500  kronor  ur  naturvårdsfonden  för  att  skapa  
en  högstubbe  av  en  gammal  ask  på  fastigheten  Ljushults-Backa  1:9.  Åtgärderna  är  nu  
genomförda  och  projektet  avslutat.   
 

Förslag  till  beslut  
Miljö- och  konsumentnämnden  godkänner  genomförda  naturvårdsåtgärder.  Projektet  
avslutas  och  innestående  bidrag  på  2500  kronor  betalas  ut  på  angivet  konto.   
Högstubben ska finnas kvar och skötas i minst fem år efter avslutat projekt. 

Ärendet 
Tinne Åsedahl har beviljats bidrag på 2500 kronor ur naturvårdsfonden för att bevara 
en högstubbe av en stor ask på fastigheten Ljushults-Backa 1:9. Åtgärderna är nu 
genomförda och projektet avslutat. Sökanden hade en önskan om att beskära trädet, 
men enligt arborist som bedömt trädet var det för farligt och att en högstubbe vore 
lämpligare. Slutbesiktning av åtgärderna har gjorts genom att sökanden har skickat in 
foton på trädet. Naturvårdsfondens arbetsgrupp har godkänt slutredovisningen. 

Miljöförvaltningens  synpunkter  
Tinne  Åsedahl  har  uppfyllt  de  åtgärder  som  ansökan  om  bidrag  avsåg.   

Agneta  Sander  Matilda  Chocron   
Miljöchef  Kommunbiolog  

 
 

Bilaga  
1.  Fotodokumentation  

Miljöförvaltningen 

501 80 Borås Sturegatan 42 
POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON FAX 

boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 033-35 30 25 

mailto:miljo@boras.se
https://boras.se
mailto:Matilda.chocron@boras.se


 
 

 
 

 

 

 

   
  

  
 

Sida  

2(2)  
Datum Dnr 

2019-09-17 2015-0050 

Beslut skickas till 
Tinne Åsedahl 
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 



 
 

 
 

Från: Tinne  Åsedahl  <tinneasedahl@hotmail.com>  
Skickat:  den  16  mars  2020  12:20  
Till:  Miljöförvaltningen  <Miljoforvaltningen@boras.se>  
Ämne:  Re:  Beslut  från  Miljö- och  Konsumentnämnden,  §51,  Ansökan  om  bidrag  ur  Borås  stads  
naturvårdsfond,  Ljushults  Backa  1:9  
 
Hej!  Vi  har  nu  slutfört  första  delen  av  vårt  lilla  projekt.  Trädet  har  fällts  och  en  högstubbe  är  
kvar.  Allt  gick  enligt  plan.  
Bifogar  bilder  och  kopia  av  fakturan  från  Trädnu  Västsvenska  Trädspecialisten  AB  
Med  vänliga  hälsningar  Tinne  Åsedahl  
Ljushults  Backa  1:9  

mailto:Miljoforvaltningen@boras.se
mailto:tinneasedahl@hotmail.com
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TJÄNSTESKRIVELSE  
Sida  

1(2)  
Datum Dnr  

2020-1237  2020-04-14 

Peter Rydberg, 033-35 84 97 
peter.krahl.rydberg@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Medel  från  klimatkompensationsfonden  till  skyfallskartering  

Sammanfattning  

Samordnaren  för  klimatanpassning  på  miljöförvaltningen  har  ansökt  om  700  tkr  från  
klimatkompensationsfonden  för  att  delfinansiera  en  skyfallskartering  för  Borås.  
Miljöförvaltningen  föreslår  att  bevilja  användning  av  medel  från  
klimatkompensationsfonden  i  enlighet  med  ansökan.  Åtgärden  ligger  i  linje  med  
miljömålen  och  uppfyller  därmed  kraven  enligt  rutinen.  Tiden  för  beslutet  innebär  ett  
avsteg  från  rutinen  vilket  inte  bedöms utgöra  en  betydande  risk  för eventuella  andra  
åtgärder.  

Förslag  till  beslut  
Miljö- och  konsumentnämnden  godkänner  delfinansiering  av  en  skyfallskartering  med  
700  tkr  ur  fonden  för  klimatkompensationsavgifter.  Medlen  betalas  ut  till  
Miljöförvaltningen  mot  redovisning  av  faktura  avseende  åtgärden.  
 
Beslutsprotokoll  samt  ärendeunderlag  skickas  för  information  till  kommunstyrelsen  enli
rutinen.  

Ärendet  
Borås  Stad  har  ett  miljömål  om  Hållbar  samhällsplanering  med  etappmål  3  c  Den  fysiska
planeringen  ska  anpassas  till  framtidens  klimat- och  väderfenomen  och  under  etappmålet  ligg
aktiviteten  Kartlägga  framtida  klimateffekter  som  beskriver  risker  inom  dricksvattenförsörjning,  
hälsorisker,  ras,  skred  och  översvämningar.  
 
För  att  kunna  uppfylla  delar  av  målet  är  bedömningen  enligt  ansökan  från  
handläggaren  på  Miljöförvaltningen,  att  Borås  Stad  behöver  en  skyfallskartering.  De
detaljerade  motivationen  går  att  läsa  i  den  bifogade  ansökan.  
 
Hela  karteringen  kommer  kosta  mer  än  de  700  tkr  i  ansökan  men  med  dessa  medel  
skulle  motivationen  vara  stor  för  de  andra  berörda  förvaltningarna  och  bolag  att  bidra  
med  det  kvarstående  beloppet.  
 
Miljöförvaltningen  är  i  detta  fall  både  ansökande  och  bedömande  instans,  vilket  inte  
strider  mot  rutinerna.  Åtgärdsförslaget  ligger  väl  i  linje  med  rutinerna  då  åtgärden  
syftar  direkt  till  att  uppfylla  miljömålen  och  gynnar  arbetet  i  flera  av  Stadens  
verksamheter  såsom  miljöförvaltningen,  samhällsbyggnadsförvaltningen,  tekniska  
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förvaltningen  och  Borås  Energi  och  Miljö  AB.  Det  finns  inga  andra  ansökningar  till  
fondens  medel  i  dagsläge  så  att  det  inte  finns  en  större  konkurrens  om  medlen.  
 
Enligt  rutinerna  ska  ansökningar  skickas  in  innan  sista  juli  varje  år  och  beslutet  ska  tas  
senast  november.  Ett  beslut  i  april  innebär  ett  avsteg  från  rutinen.  Risken  för  att  
pengar  kommer  saknas  till  andra  åtgärder  bedöms  som  lågt  eftersom  det  under  det  
senaste  året  bara  har  kommit  in  ett  förslag  utöver  denna  ansökan.  Konkurrensen  om  
medlen  är  därmed  liten.  Om  ansökan  beviljas  skulle  700  tkr  tas  från  fonden  som  för  
2020  innehåller  cirka  1,2  miljoner  kronor.  Därmed  finns  det  fortfarande  medel  kvar  
till  möjliga  andra  åtgärder.  
  

Miljöförvaltningens  synpunkter  
Miljöförvaltningen  bedömer  att  åtgärden  avser  rätt  ändamål  och  att  ett avsteg  från  
rutinen  gällande  ansökningsprocessen  inte  innebär  en  större  risk.  Därför  föreslår  
Miljöförvaltningen  att  bevilja  medlen  till  en skyfallskartering  för  Borås.  

Agneta  Sander  Peter  Krahl  Rydberg  
Miljöchef  Handläggare  
 

Bilaga  
Ansökan  om  medel  
 

Beslut  skickas  till  
Kommunstyrelsen  
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020-1396  22020-04-17 

David von Sydow, 033-35 30 37 
David.vonSydow@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Remiss  av  energi- och  klimatstrategi  

Sammanfattning  
Energi- och  klimatstrategin  pekar  ut  riktningar  för  hur  Borås  Stad  ska:  intensifiera  
arbetet  med  att  minska  bidraget  samt  anpassa  Staden  till  ett  förändrat  klimat.  
Miljöförvaltningen  ser  positivt  på  att  Energi- och  klimatstrategin  kommer  ut  på  
remiss  och  rekommenderar  miljö- och  konsumentnämnden  att  beslutar  tillstyrka  om  
att  gå  ut  på  remiss  enligt  missiv.  
 

Förslag  till  beslut  
Miljöförvaltningen  föreslår att  miljö- och  konsumentnämnden  beslutar  tillstyrka  att  
Energi- och  klimatstrategin  går  ut  på  remiss  enligt  missiv.  
 

Ärendet  
Energi- och  klimatstrategin  fyller  flera  syften.  Strategin  pekar  ut  riktningar  för  hur  
Borås  Stad  ska:  intensifiera  arbetet  med  att  minska  bidraget  till  ett  förändrat  klimat  
enligt  koldioxidbudgeten,  hushålla  med  energi  och  resurser,  stödja  boråsarna  i  att  
minska  bidraget  till  ett  förändrat  klimat,  anpassa  staden  för  ett  klimat  i  förändring,  
göra  Borås  till  en  modern  stad  som  står  robust  när  den  globala  omställningen  till  
hållbara  städer  går  allt  snabbare.  
 

Miljöförvaltningens  synpunkter  
Miljöförvaltningen  ser  positivt  på  att  Energi- och  klimatstrategin  kommer  ut  på  
remiss  enligt  missiv.  

Agneta  Sander  David von  Sydow  
Miljöchef  Handläggare  
 

Bilaga  
Missiv  till  remiss  
Energi- och  klimatstrategi  

Miljöförvaltningen 
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Datum Instans  

Miljö- och  konsumentnämnden  
Dnr  2020-1396  

2020-04-20 

David von Sydow 
Handläggare 
033 35 30 37 

Remiss:  Reviderad  energi- och  klimatstrategi  

Remissprocess  

Obligatoriska  remissinstanser:   

Alla  nämnder  och  bolagsstyrelser  i  Borås  Stads  kommunkoncern  

Alla  partier  som  är  representerade  i  Borås  Stads  kommunfullmäktige  

Valfria  remissinstanser:  

Länsstyrelsen  Västra  Götaland  

Allmänheten  via  Borås  Stads  hemsida  

Remisstid:  

Sista  svarsdatum  är  den  31  augusti  2020.   

Efter  remisstiden  kommer  remissvaren  sammanställas  och  eventuella  ändringar  
arbetas  in  i  dokumentet.  Miljö- och  konsumentnämnden  beslutar  sedan  om  
strategin,  som  sedan  skickas  vidare  för  beslut  i  kommunstyrelse  och  
kommunfullmäktige.  

Svar:  

Svar  lämnas  via  e-post  till  miljo@boras.se,  ange  diarienummer  2020-1396  och  
remissinstansens  namn  i  ämnesraden  på  e-postmeddelandet.   
 
Nämndens/bolagsstyrelsens  yttrande  ska  innehålla  en  kort  sammanfattning.  
Denna  kommer  att  användas  i  den  sammanställning  av  remissvar  som  ingår  i  
det  beslutsunderlag  som  presenteras  för  miljö- och  konsumentnämnden.   

Frågor:  

Frågor  kan  besvaras  av  handläggarna:  

David  von  Sydow,  allmänna  frågor  samt  klimatanpassning  

Mejladress:  David.vonSydow@boras.se  Telefon:  033-35  30  37  

Peter  Krahl  Rydberg,  allmänna  frågor  samt  utsläppsminskning,  koldioxidbudget  

Mejladress:  Peter.krahl.rydberg@boras.se  Telefon:  033  –  35  84  97  

Underlag:  

Remissversion  reviderad  energi- och  klimatstrategi  

Miljö- och konsumentnämnden 

Postadress Besöksadress Hemsida E-post Telefon 

501 80 Borås Kungsgatan 55 boras.se boras.stad@boras.se 033-35 70 00 vxl 
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Bakgrund  

Energi- och  klimatstrategin  visar  riktningen  för  Borås  Stads  arbete  med  att  
minska  utsläppen  av  växthusgaser  i  den  egna  organisationen  och  i  samhället  
samt  arbetet  med  att  förbereda  samhället  för  effekterna  av  ett  förändrat  klimat.  
Strategin  tillsammans  med  miljömålen  utgör  även  Borås  Stads  energiplan  som  
varje  kommun  ska  ha  enligt  lag.  Klimatfrågor  berörs  även  i  flera  andra  av  
styrdokumenten,  så  strategin  behöver  ses  i  det  större  sammanhanget  och  utifrån  
ordningen  bland  styrdokumenten.  
 
Nyheter  och  förändringar  
Energi- och  klimatstrategin  togs  fram  första  gången  2015  och  versionen  som  
skickas  på  remiss  nu  innebär  den  första  revideringen.  Förslaget  på  den  
reviderade  strategin  innehåller  i  huvudsak  följande  nyheter  och  förändringar:  

 Klimatanpassning;  arbetet  med  att  anpassa  kommunen  till  ett  klimat  i  
förändring  för  att  minska  riskerna  och  lindra  konsekvenserna  av  
klimatförändringarna,  är  nu  inkluderat  i  strategin.  

 Koldioxidbudgeten  som  beslutades  av  kommunfullmäktige  i  december  
2019  ligger  till  grund  för  revideringen.  Budgeten  innebär  att  utsläppen  
av  växthusgaser  måste  minska  i  en  rask  takt  vilket  kräver  en  
intensifiering  av  våra  insatser.  

 Tillitsresan  ligger  till  grund  för  ett  nytt  tänkesätt  i  strategin,  det  vill  säga  
mindre  detaljstyrning  och  större  fokus  på  riktning  och  på  arbetssätt  som  
ska  leda  till  handling.  

 
Omvärlden  
Energi- och  klimatstrategin  har  tagits  fram  för  första  gången  2015  och  sedan  
dess  har  klimatfrågan  blivit  ännu  mer  högaktuell.   

 2016  började  Agenda  2030  och  FN:s  globala  hållbarhetsmål  att  gälla.  Flera  
av  målen  har  kopplingar  till  klimatförändringar,  utsläpps- och  energifrågor.    

 2016  trädde  det  globala  klimatavtalet  från  Paris  i  kraft  där  man  slog  fast  att  
ambitionen  är  att  begränsa  den  globala  uppvärmningen  till  1,5  grader  
jämfört  med  förindustriell  tid.   

 2018  upplevde  Sverige  med  flera  andra  länder  en  ovanlig  varm  och  torr  
sommar  med  skogsbränder  och  vattenbrist  till  följd.   

 Augusti  2018  påbörjade  Greta  sin  klimatstrejk  och  sedan  dess  har  hon  och  
miljontals  unga  och  vuxna  klimatstrejkat  vid  upprepade  tillfällen.  

 Oktober  2018  kom  IPCCs  specialrapport  som  förtydligade  skillnaderna  
mellan  effekterna  från  en  1,5  och  en  2  grad  varmare  värld.  Effekterna  
riskerar  att  vara  mycket  starkare.  

 2019-2020  uteblev  den  meteorologiska  vintern  i  delar  av  Sverige  och  i  
Australien  pågick  massiva  skogsbränder.  

 Under  våren  2020  blev  det  översvämningar  i  Borås  till  följd  av  ihållande  
nederbörd.   
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 December  2019  fick  Borås  Stad  en  koldioxidbudget  som  visar  på  att  starka  
utsläppsminskningar  krävs  för  att  kunna  bidra  till  Parisavtalets  ambition  
om  att  begränsa  uppvärmningen  till  1,5  grader  över  förindustriell  tid.  
 

I  Borås  har  vi  länge  arbetat  för  minskade  klimatutsläpp  och  kan  se  resultat  i  
form  av  en  minskning  av  koldioxidutsläppen  från  energianvändningen  med  hela  
40  procent  från  1990.  Det  är  vi  stolta  över,  men  vi  vet  att  arbetet  med  att  
minska  klimatutsläppen  behöver  intensifieras.  
Minskningar  av  klimatutsläpp  är  inget  som  Borås  Stad  gör  på  egen  hand.  Det  
visar  exempelvis  minskningen  av  oljeanvändningen  för  uppvärmning  av  
bostäder  med  98  procent.  Boråsarna  har  i  hög  grad  varit  delaktiga  i  arbetet  och  
behövs  även  i  fortsättningen  i  allt  från  klimatsmart  konsumtion  till  ökad  
produktion  av  förnybar  el  och  värme.   
Istäcket  i  Arktis  minskar,  glaciärer  försvinner,  skogar  brinner  och  extrema  
väderhändelser  blir  fler,  detta  är  bara  ett  par  av  de  effekter  vi  idag  ser  av  den  
globala  uppvärmningen.  Den  globala  uppvärmningen  har  överskridit  en  grad  
över  förindustriell  tid  och  kommer  sannolikt  fortsätta  öka.  Effekterna  av  ett  
varmare  klimat  påverkar  Borås  på  flera  sätt.  Staden  måste  kunna  klara  
påfrestningarna  som  ett  varmare  klimat  innebär  och  skydda  invånarnas  hälsa  
och  trygghet.  
 
Utifrån  det  globala  och  lokala  läget  behövde  revideringen  av  energi- och  
klimatstrategin  innebära  nya  arbetssätt  för  att  få  till  mer  handling  och  en  
breddning  för  att  även  omfatta  klimatanpassningen.  
 
Arbetsprocess  
Från  den  ursprungliga  strategin  till  remissversionen  har  det  varit  en  resa  med  
många  inblandade  parter.  Processen  leds  av  Miljöförvaltningen  tillsammans  
med  avdelningen  för  strategisk  samhällsplanering  på  Stadsledningskansliet.  
Styrgruppen  för  revideringen  består  av  presidiet  för  miljö- och  
konsumentnämnden  samt  tre  miljökommunalråd,  en  från  vardera  Mp,  Kd  och  
Sd.  

 I  början  (våren  2019)  utgick  vi  från  att  inte  göra  stora  ändringar  men  vi  
bestämde  oss  för  att  testa  varianten  att  ha  med  klimatanpassningen  i  
strategin.  

 September  2019  hade  vi  en  projektstudio  med  deltagare  från  
förvaltningar  och  bolag  som  var  utpekade  som  ansvariga  i  den  befintliga  
strategin.  Vi  fick  en  del  förslag  och  inspel  men  i  stort  sett  kunde  vi  
fortfarande  tänka  oss  att  revidera  strategin  med  några  mindre  
förändringar.  

 Under  hösten  2019  jobbade  vi  in  synpunkter,  förstärkte  delen  om  
klimatanpassning  och  gjorde  en  allmän  uppdatering.  Samtidigt  blev  
koldioxidbudgeten  klar.  

 I  januari  hade  vi  workshops  med  tjänstepersoner  från  olika  
förvaltningar  och  bolag  och  vi  fick  in  många  förslag  och  synpunkter.  

Borås Stad 
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Några  önskade  att  få  in  många  detaljer  och  konkreta  mål  och  punkter  
medan  andra  ville  hålla  strategin  övergripande  men  ändå  tydlig.  Efter  
workshoptillfällena  arbetade  vi  in synpunkter  och  förslag.  

 Sedan  hade  vi  flera  avstämningar  med  avdelningen  för  kvalité  och  
utveckling  där  vi  fick  en  del  nya  tankar  kring  hur  styrdokument  ska  
anpassas  till  tillitsresan  och  hur  man  bör  tänka.  Utifrån  dessa  
synpunkter  kortade  och  förenklade  vi  strategin  kraftigt.   

 Den  reviderade  strategin  ska:  
o  visa  riktningar  och  prioriteringar  inom  arbetet  med  att  minska  

utsläpp  och  klimatanpassning  
o  lämna  utrymme  för  hur  vi  kan  följa  dessa  riktningar  
o  säkerställa  att  nämnder/styrelser  eller  förvaltningar/bolag  arbetar  

in  strategin  i  sin  verksamhet  
o  ge  stöd  åt  dem  som  ska  samordna  och  följa  upp  arbetet  
o  fokusera  på  genomförande  och  handling  

   
Vi  har  förhoppningar  om  att  vårt  förslag  till  energi- och  klimatstrategi  som  nu  
går  på  remiss  leder  till  nya  arbetssätt  och  handlingskraft  i  klimatfrågan.  
 
 
David  von  Sydow    Agneta  Sander  
Handläggare  på  miljöförvaltningen           Miljöchef             
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Syfte  
Energi- och  klimatstrategin  fyller  flera  syften.  Strategin  pekar  ut  riktningar  för  hur  Borås  Stad  ska  

 intensifiera  arbetet  med  att  minska  utsläppen  av  växthusgaser  enligt  koldioxidbudgeten,  
 hushålla  med  energi  och  resurser,   
 stödja  boråsarna  i  att  minska  deras  utsläpp  av  växthusgaser,  
 anpassa  staden  till  ett  klimat  i  förändring  för  att  minska  riskerna  och  lindra  konsekvenserna  

av  klimatförändringarna,  
 bidra  till  att  utveckla  Borås  som  ett  modernt  och  attraktivt  samhälle  som  står  robust  när  den  

globala  omställningen  till  hållbara  samhällen  går  allt  snabbare.  

Arbetssätt  
Både  en  snabbare  minskning  av  växthusgasutsläpp  och  en  anpassning  till  ett  förändrat  klimat  kräver  
att  Borås  Stads  organisationer  ser  över  all  verksamhet  för  att  identifiera  och  genomföra  rätt  åtgärder.  
Många  insatser  har  redan  genomförts  som  gett  goda  resultat.  Oljeanvändningen  har  till  exempel  
minskat  med  drygt  90  procent,  jämfört  med  1990-talet.  Vi  kommer  att  se  fler  resultat  från  mer  
långsiktiga  satsningar  såsom  en  hållbarhetsanpassad  översiktsplan.  De  positiva  insatserna  måste  
fortsätta  och  bli  fler.   

Strategin  pekar  huvudsakligen  ut  de  områden  där potentialen  att  nå  kraftfulla  resultat  är  stor.  
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Alla  nämnder  och  bolagsstyrelser  inom  Borås  Stad  ska  arbeta  för  att  integrera  strategin  i  respektive  
budget  och  verksamhet  både  när  det  gäller  minskade  utsläpp  av  växthusgaser  och  klimatanpassning.  
Följande  arbets- och  tankesätt  ska  ligga  till  grund  för  att  omsätta  strategin  till  handling:  

 Integrera  strategin  i  den  egna  verksamheten  
o  Analysera  den  egna  verksamhetens  klimatpåverkan  och  möjligheter  att  stödja  

andra  organisationer  eller  boråsarna  i  att  minska  sin  klimatpåverkan.  
o  Kartlägga  kopplingar till  klimatanpassning,  hur  verksamheten  kan  bidra  till  ett  

robust  samhälle  anpassat  till  klimatförändringar.  
o  Identifiera  åtgärder,  till  exempel genom  att  närma  sig  ett  område  med  perspektiven  

”Vad  kan  effektiviseras,  vad  kan  bytas  ut,  vad  kan  minskas?”  och  ”Vad  kan  vi  sluta  
med,  vad  behöver  vi  börja  med?”  

o  Långsiktighet,  helhetssyn  och  konsekvensmedvetenhet  är  samverkande  faktorer  
för  ett  gynnsamt  samspel  med  andra  hållbarhetsområden.  

o  Prioritera  bland  åtgärderna  genom  att  jämföra  kostnadseffektivitet,  
potentialstorlek,  tidsperspektiv  eller  genomförbarhet.  

o  Mätning  och  uppföljning,  hitta  nyckeltal  eller  mål  för  respektive  verksamhet  så  att  
uppföljningen  kan  visa  om  vi  är  på  rätt  väg.  

 Skapa  förutsättningar  för  ökad  handlingskraft  
o  Ekonomi,  analys  av  ekonomiska  modeller,  hur  kan  hållbara  projekt  och  arbetssätt  

gynnas?  
o  Prioritera  en  gång  till,  där  vi  börjar  med  nya  åtgärder  och  arbetssätt,  behöver  vi  

kanske  sluta  med  befintliga  arbetssätt.  
o  Hög  kunskapsnivå,  sprid  relevant  kunskap  brett  i  organisationen  så  att  den  inte  

stannar  hos  en  eller  få  personer.  
o  Samverka  med  andra  aktörer  inom  och  utanför  Borås  Stad.  
o  Engagera  invånare  och  näringsliv.  

 Genomföra  åtgärder  
o  Handlingskraft  och  resultat  ska  prägla  arbetssättet,  analyser  och  utredningar  måste  

utmynna  i  genomförda  åtgärder  och  nya  arbetssätt  

Till  energi- och  klimatstrategin  finns  det  en  åtgärdsbank  (se  bilaga  2)  som  innehåller  ett  stort  antal  
förslag  på  åtgärder  inom  olika  områden.  Åtgärderna  är  sorterade  efter  ett  antal  olika  kategorier  så  
som  strategi,  strategiområde,  effekt  eller  kostnad.  Nämnder  och  bolagsstyrelser  eller  förvaltningar  
och  bolag  lägger  till  åtgärder  och  väljer  ut  åtgärder  från  banken  i  planeringen  inför  kommande  år.  
Åtgärdsbanken  som  är  ett  levande  dokument  är  också  ett  verktyg  som  ger  överblick  över  vad  som  är  
på  gång  eller  avslutat  och  det  skapar  transparens  för  den  som  vill  veta  vad  som  görs.  

Strategier  för  minskad  klimatpåverkan  
Strategierna  pekar  ut  riktningen  för  arbetet  inom  ett  antal  prioriterade  områden.  Områdena  
omfattar  både  lokala  utsläpp  och  utsläpp  på  andra  ställen  som  sker  till  följd  av  konsumtion  av  varor  
och  tjänster.  

Fossilfri  vägtrafik  och  ökat  antal  resor  med  gång,  cykel  och  kollektivtrafik  
Utsläppen  från  vägtrafik  är  den  största  lokala  utsläppskällan  och  minskar  för  långsamt  trots  att  det  
finns  beprövade  lösningar  och  fattade  beslut.  Arbetet  med  att  minska  Borås  Stads  egna  utsläpp  från  
persontransporter,  arbetsfordon  och  upphandlade  transporter  har  hög  prioritet.  Borås  Stad  ska  även  
skapa  förutsättningar  för  privatpersoner  och  näringsliv  att  minska  körsträckor,  att  skapa  effektivare  
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godstransporter,  att  kunna  välja  förnybara  bränslen  och  el  och  att  kunna  välja  cykel  och  
kollektivtrafik  som  transportmedel.  

Byggnation  med  låg  klimatpåverkan  
Byggmaterial  såsom  traditionell  betong,  asfalt  och  stål  samt  byggprocesser  är  områden  som  orsakar  
stora  utsläpp.  Utsläppen  mäts  och  åtgärdas  för  närvarande  inte  i  någon  större  omfattning.  Borås  Stad  
ska  bli  bättre  på  att  välja  och  beställa  byggentreprenader,  byggmaterial  och  byggprocesser  som  är  
optimerade  utifrån  ett  livscykelperspektiv.  Byggnationen  ska  orsaka  låga  utsläpp  under  byggskedet,  
kräva  låg  energianvändning  under  drift  och  leda  till  ökad  möjlighet  till  återbruk  och  återvinning  vid  
rivning.   

Resurseffektiv  konsumtion  och  produktion  
Inköp  av  resurskrävande  varor,  tjänster  och  mat  står  för  en  stor  andel  av  boråsarnas  individuella  
utsläpp  och  för  Borås  Stads  klimatpåverkan.  Arbetet  med  att  minska  dessa  utsläpp  går  sakta  och  
potentialen  att  agera  med  relativt  enkla  medel  är  stor.  Borås  Stads  insatser  ska  fokusera  på  fyra  
områden.  

 Borås  Stads  inköp  av  varor  och  tjänster  ska ske  med  prioriteringen  minskad  
resursanvändning,  fler  cirkulära  användningsmodeller  och  minskad  avfallsmängd.   

 Borås  Stad  ska  öka  arbetet  med  att  sprida  kunskap  och  inspiration  och  att  skapa  strukturella  
förutsättningar  för  invånarna  att  kunna  konsumera  mer  hållbart  och  cirkulärt.   

 Borås  Stad  ska  stödja  det  lokala  näringslivet  i  att  kunna  erbjuda  resurseffektiv  produktion  av  
varor  och  tjänster  genom  bland  annat  rådgivning  och  samordning.    

 Borås  Stad  ska  stärka  rollen  som  hållbar  arbetsgivare  genom  att  uppmuntra  och  underlätta  
för  anställda  att  minska  sitt  klimatavtryck.  

Resurseffektiv  energianvändning  och  -försörjning  
När  fossil  olja  som  basbränsle  i  uppvärmningssystemen  fasats  ut,  väntar  nya  utmaningar.  Borås  Stad  
måste  minska  effekttoppar  i  användningen  av  värme  och  el  som  ligger  bakom  resterande  beroende  
av  fossil  energi.  För  att  gynna  en  ökad  produktion  av  förnybar  el  måste  kommunkoncernen  Borås  
Stad  skapa  möjligheten  att  lagra  energi  över  kort  och  lång  sikt.  Utöver  dessa  två  utmaningar  behöver  
vi  också  fokusera  på  hushållning  med  energi.  Även  förnybara  bränslen  och  solceller  har  en  miljö- och  
klimatpåverkan,  därför  är  en  minskad  energi- och  resursanvändning  alltid  prioriterad.  

Ökad  lagring  och  upptag  av  koldioxid  
Det  räcker  inte  att  minska  utsläppen  utan  kommunkoncernen  måste  även  se  över  möjligheterna  att  
skapa  så  kallade  negativa  utsläpp,  det  vill  säga  upptag  av  koldioxid  istället  för  utsläpp.  Mark  och  skog  
som  Borås  Stad  äger  och  förvaltar  har  potential  att  ta  upp  mer  koldioxid.  Genom  ökad  kunskap  ska  
Borås  Stad  även  stödja  andra  aktörer  i  att  optimera  markanvändning  och  skogsbruk  ur  ett  
klimatperspektiv.  Även  tekniska  åtgärder  för  att  binda  eller  lagra  koldioxid  ska  undersökas  och  
implementeras.  

Strategier  för  klimatanpassning   
Arbetet  med  klimatanpassning  i  Borås  Stad  är  i  sin  linda,  de  kommande  åren  behöver  vi  skapa  en  
samordnad  kunskap  om  vad  som  redan  görs  och  vad  som  behöver  göras.  
 

Integrering  av  klimatanpassning  i  kommunkoncernens  verksamheter  
Den  kommunövergripande  samordningen  som  berör  klimatanpassningen  ska  fortsätta  utvecklas  med  
strukturell  kunskapsfördelning  och  förankring  i  kommunkoncernen.  
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Borås Stad behöver till exempel anpassa verksamheter riktade till de mer sårbara grupperna i 
samhället så som barn, äldre och andra svagare grupper. Dessa ska ges en trygg, säker skolgång, och 
äldrevård även vid extrema väder och ett klimat i förändring. 

Klimatanpassning i den fysiska planeringen och befintlig bebyggelse 
Borås Stad ska genom fysisk planering öka samhällets förmåga att hantera höga vattenflöden och 
ökat frekvens och intensitet på nederbörd. I den växande och förtätade staden ska vi behålla eller 
nyskapa grönska som kan hjälpa hantera höga vattenflöden, skyfall och bidra till en svalare och 
trivsammare stad vid värmeböljor. Kommunkoncernen ska utveckla kommunkoncernens 
fastighetsbestånd, både nya och befintliga bostäder och arbetsplatser, för att hantera ett varmare 
och blötare klimat. Borås Stad ska aktivt bidra till att det privata fastighetsbeståndet blir 
klimatanpassat. 

Trygg och säker teknisk infrastruktur i ett förändrat klimat 
I ett föränderligt klimat är det viktigt med robust infrastruktur. Kommunen ska säkerställa att det 
finns säkert och tryggt dricksvatten, anpassat VA-ledningsnät, säker eldistribution, nätfiber och vägar 
som är farbara oavsett väder och klimat. 

Robust och säker ledning i kris orsakat av klimatförändringar 
Borås Stad är den samlande kraften i kommunen för att hantera krissituationer, även i ett förändrat 
klimat. Det kräver en robust organisation, starka samarbeten med viktiga aktörer för kommunens 
säkerhet, funktion och försörjning. I en omvärld med risk för osäker livsmedelsförsörjning, ekonomisk 
instabilitet och en ökande befolkningsförflyttning till följd av klimatförändringarna, så behöver Borås 
Stad stå stark, trygg och med resurser och kompetens att hantera oförutsedda händelser. 

I kommunens risk- och sårbarhetsanalys ska aspekter för klimatanpassning tas med för att analysera 
hur samhället kan skyddas vid extrema väderhändelser. 

Uppföljning 
Nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta med strategin i respektive verksamhet. Hur arbetet med 
strategierna fortlöper följs upp i samband med uppföljningen av Borås Stads miljömål eller 
motsvarande. 

Klimatkommittén, som är kopplad till koldioxidbudgeten, ska göra en regelbunden kvantitativ och 
kvalitativ utvärdering av Borås Stads klimatarbete baserad på strategin och koldioxidbudgeten. 

Åtgärder som behövs i arbetet med strategierna finns i en gemensam åtgärdsbank som uppdateras 
regelbundet. 
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Miljö- och konsumentnämnden 

Svar  på  revisionsrapport  - Granskning  av  taxor  och  avgifter  
i  Borås  Stad  

Förslag  till  beslut 
Miljö- och  konsumentnämnden  godkänner redovisningen  av  pågående  åtgärder 
med  anledning  av  Stadsrevisionens  granskning  av  taxor  och  avgifter  och 
översänder  den  till  Stadsrevisionen. 

Ärendet  
Stadsrevisionen  har  granskat  taxor  och  avgifter  i  Borås  Stad.  Syftet  med 
granskningen  var  att  bedöma  om  berörda  nämnders  arbete  med  taxor  och 
avgifter  är  ändamålsenligt  och  bedrivs  med  en  tillräcklig  intern  kontroll. 

Miljö-och  konsumentnämnden behöver  enligt  Stadsrevisionen,  förstärka  arbetet med  
den  interna  kontrollen  gällande  debitering  av  taxor  och  avgifter  och  upprätta  en  intern 
kontrollplan  som  är  anpassad  till  nämndens verksamhet.  Miljö-och  
konsumentnämnden  rekommenderas  också  att  upprätta  tillräckliga  rutiner  för  
kontroller  som  säkerställer att  debiteringen  av  taxor  och  avgifter  sker  och  att 
beräkningen  blir  korrekt samt  att  upprättade  rutiner  och  kontrollers  resultat 
dokumenteras. 

Stadsrevisionens  granskning  har  gjort  har  stickprovskontroller  och  
processkartläggningar  i  syfte  att  upptäcka  eventuella  avvikelser,  men  också  att  
undersöka  hur  arbetsrutinerna  fungerar  i  praktiken. 

Miljö- och  konsumentnämndens  interna  kontrollplan  innehåller  två  kontrollmoment  
som berör  hantering  av  taxor  och  avgifter: 
• Kundfakturor-avgiftsdebitering:  Risk  för  att  felaktiga  kundfakturor  skickas  ut. 
Risken  att  Borås  Stad  debiterar  felaktiga  belopp  och/eller  till  fel  person.  Kontroll  av 
rätt  fakturering,  korrekta  inkomstuppgifter 
(äldreomsorg/funktionshinderverksamhet).  Stickprov  av  150 
fakturor.  Kontrollmomentet  genomförs  varje  år.
• Kontroll  av  avtal  och  taxor: Risk  att  avtal  och  taxor  inte  följs.  Kontroll  att  taxor  är
korrekta,  avtal  följs  och  att  rätt  antal  timmar  debiteras.  Kontroll  att  taxor  är  korrekta, 
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avtal följs och att rätt antal timmar debiteras. Kontinuerlig uppföljning under året. 
Kontrollmomentet genomförs varje år. 

I Miljö- och konsumentnämndens interna kontrollplan står en felaktigt en åsyftning 
till Vård- och äldrenämndens verksamhetsområde som beskrivs som ”Kontroll av rätt 
fakturering, korrekta inkomstuppgifter (äldreomsorg/funktionshinderverksamhet)”. Texten har 
klipps in och hämtats från ett annat sammanhang och är en redaktionell miss som inte 
har uppmärksammats då kontrollmomentet återkommer varje år. Till nästkommande 
intern kontroll ska texten givetvis redigeras så det inte sker några missförstånd. 

150 stickprov har genomförts i enlighet med kontrollplanen. I uppföljningen 
redovisades att: ”En missad fakturering, två som är fakturerade för mycket, en som är 
fakturerad för lite. Ett beslut där det är fel belopp men rätt belopp är fakturerat. Förslag till 
åtgärder: Viktigt att dubbelkontrollera summan som ska faktureras. Viktigt att handläggarna 
kontrollerar så att rätt ihopräknat belopp på beslutet.” 

I bilaga- Redovisning stickprovskontroll (Sekretessbelagd) redovisas 
stickprovskontrollerna. Där framgår det att stickprovskontrollerna avser Miljö- och 
konsumentnämndens verksamhetsområden och verksamhetsutövare inom 
livsmedelskontroll och tillståndsenheten för alkohol och tobak. 

I samband med stadsrevisionens granskning av taxor och avgifter i Borås Stad har 
Miljö- och konsumentnämnden påbörjat en översyn av taxor och avgifter i syfte att få 
en strukturerad, effektiv och rättssäker hantering av avgifter. Stadsrevisionen 
rekommenderar vidare att de granskade nämnderna inför rutiner som säkerställer att 
alla avgifter faktureras i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut. I översynen ingår 
att revidera befintliga rutiner och i de fall det behövs ta fram nya. 

Miljö- och  konsumentnämnden  godkänner  redovisningen  av  pågående  åtgärder  
med  anledning  av  Stadsrevisionens  granskning  av  taxor  och  avgifter  och  
översänder  den  till  Stadsrevisionen.  
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1.  Sammanfattning  
Stadsrevisionen  i  Borås  Stad  har  uppdragit  åt  Qualitarium  AB  att  genomföra  en  fördjupad  granskning  
av  taxor  och  avgifter.  Syftet  med  granskningen  är  att  bedöma  om  Borås  Stads  arbete  med  taxor  och  
avgifter  är  ändamålsenligt  och  bedrivs  med  en  tillräcklig  intern  kontroll.  

Granskningens  två  huvudfrågor  är  om  den  interna  kontrollen  vid  debitering  av  avgifter  inom  
berörda  nämnder  tillräcklig  samt  om  nivån  på  taxor  och  avgifter  i  de  berörda  nämnderna  förenliga  
med  självkostnadsprincipen  och  likställighetsprincipen.   

Intern  kontroll  

Granskningen  visar  att  den  interna  kontrollen  gällande  debitering  av  taxor  och  avgifter  är  tillräcklig  i  
de  nämnder  där  nämnden  genom  en  dokumenterad  riskanalys  tar  ställning  till  om  hanteringen  av  
taxor  och  avgifter  utgör  en  risk  för  nämndens  verksamheter.  Denna  bedömning  gäller  även  när  
nämnden  gör  bedömningen  att  inte  ta  med  det  som  ett  kontrollmoment  i  den  interna  kontroll-
planen.   

De  nämnder  där  riskanalysen  inte  genomförs  eller  dokumenteras  alls,  eller  där  kundfakturor  efter  
genomförd  riskanalys  utan  motivering  exkluderas  från  den  interna  kontrollplanen,  bedömer  vi  brister  
i  sin  interna  kontroll.   

Vidare  bedömer  vi  det  vara  en  brist  att  inte  all  relevant  information  kring  hanteringen  av  riskanalyser  
och  interna  kontrollplaner  har  dokumenterats.  De  gällande  styrdokumenten  behöver  kompletteras  
så  att  det  säkerställs  att  samtliga  nämnder  får  samma,  relevant  och  uppdaterad,  information  om  
gällande  rutiner.   

Vi  rekommenderar  att:   

 Kommunstyrelsen  säkerställer  att  styrdokument  som  beskriver  hur  arbetet  med  riskanalys  
och  intern  kontroll  ska  hanteras  i  nämnderna  kompletteras  och  uppdateras.   

 Miljö- och  konsumentnämnden,  grundat  på  en  genomförd  riskanalys,  upprättar  en  intern  
kontrollplan  som  är  anpassad  till  nämndens  verksamhet.   

 Fritids- och  folkhälsonämnden,  Förskolenämnden  och  Kulturnämnden  förstärker  sitt  arbete  
med  den  interna  kontrollen  genom  att  inkludera  en  bedömning  om  hanteringen  av  
kundfakturor  i  sin  riskanalys.   

 Vård- och  äldrenämnden  förstärker  sitt  arbete  med  den  interna  kontrollen  genom  att  
dokumentera  motiveringen  till  varför  kundfakturor  inte  inkluderas  i  den  interna  kontroll-
planen.  

Självkostnads- och  likställighetsprincipen  

Granskningen  visar  att  nivån  för  många  av  de  avgifter  och  taxor  som  kommunen  har  ansvar  för  styrs  
av  lagstiftning.  Det  finns  dock  exempel  inom  miljö,  fritid  och  kulturområdet  där  kommunen  
bestämmer  avgiftens  storlek.   

Vår  iakttagelse  är  att  i  samtliga  av  de  granskade  nämnder  visade  intervjupersonerna  förståelse  för  
och  kännedom  om  de  gällande  principerna.  Några  nämnder  uppvisade  mindre  kännedom  om  hur  
stor  del  av  verksamheten  som  är  avgifts- respektive  skattefinansierad.  Generellt  görs  det  inte  
systematiska  analyser  av  verksamheternas  egna  kostnader  vid  beräkning  av  avgifter  (med  undantag  
för  Miljö- och  konsumentnämnden)  för  att  säkerställa  att  självkostnadsprincipen  efterlevs.  Samtidigt  
gör  samtliga  tillfrågade  bedömningen  att  det  inte  finns  tveksamhet  om  att  gränsen  för  självkostnad  
inte  överskrids.  
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Trots  avsaknaden  av  systematiska  analyser  för  att  säkerställa  att  nivån  på  taxor  och  avgifter  i  de  
berörda  nämnderna  är  förenliga  med  självkostnadsprincipen  och  efterlever  likställighetsprincipen,  
gör  vi  bedömningen  att  gällande  taxor  baseras  på  förståelse  för  och  hänsyn  till  kommunallagens  
bestämmelser  om  dessa  principer.   

För  att  säkerställa  att  självkostnads- och  likställighetsprinciperna  efterlevs  finns  det  utvecklings-
möjlighet  i  de  nämnder  där  taxor  och  avgifter  ska  vara  ”skäliga”  eller  där  fri  prissättning  gäller  för  att  
göra  beräkningar  på  de  egna  kostnaderna.  Vidare  bedömer  vi  att  det  finns  ett  behov  av  styrning  från  
centralt  håll  för  att  säkerställa  att  de  lagstadgade  principerna  tas  i  beaktande  vid  beräkning  av  taxor  
och  avgifter  i  nämnderna.  En  samordning  av  detta  arbeta  åligger  Kommunstyrelsen.  

Vi  rekommenderar  att:   

 De  granska  nämnderna  att  se  över  sina  rutiner  för  beräkning  av  avgifter  och  taxor  för  att  
säkerställa  att  självkostnadsprincipen  och  likställighetsprincipen  efterlevs  och  att  
dokumentera  hur  beräkningarna  är  gjorda.  

 Kommunstyrelsen  att  utarbeta  centrala  riktlinjer  för  nämnderna  för  att  säkerställa  att  de  
gällande  principerna  tas  i  beaktande  vid  beräkning  av  taxor  och  avgifter.  

Rutiner,  riktlinjer  och  processbeskrivning  

Det  finns  brister  i  samtliga  granskade  nämnder  när  det  gäller  dokumentation  av  riktlinjer  och  anvis-
ningar  kring  hantering  av  avgifter,  med  undantag  för  Förskolenämnden  och  Grundskolenämnden.   

Vi  rekommenderar  att:   

 De  granska  nämnderna,  med  undantag  för  Förskolenämnden  och  Grundskolenämnden,  att  
tillse  att  det  upprättas  tillräcklig  dokumentation  som  beskriver  samtliga  processer  som  berör  
hantering  av  taxor  och  avgifter.  

Det  finns  brister  i  samtliga  granskade  nämnder,  med  undantag  för  Förskolenämnden,  Grundskole-
nämnden  och  Vård- och  äldrenämnden,  när  det  gäller  rutiner  för  och  dokumentation  av  kontroller  av  
avgiftshantering.   

Vi  rekommenderar  att:   

 De  granska  nämnderna,  med  undantag  för  Förskolenämnden,  Grundskolenämnden  och  Vård- 
och  äldrenämnden,  att  tillse  att  det  upprättas  tillräckliga  rutiner  för  kontroller  som  
säkerställer  att  debiteringen  av  avgifter  och  taxor  sker  och  att  beräkningen  blir  korrekt.   

 Upprättade  rutiner  och  kontrollernas  resultat  dokumenteras.   

Vår  bedömning  är  att  debitering  av  avgifter  sker  i  enlighet  med  beslutade  taxor  och  avgifter  och  att  
debiteringen  till  stor  del  motsvarar  underlaget.  Granskningen  visar  att  Samhällsbyggnadsnämndens  
rutiner  för  hantering  av  bygglovsavgifter  innehåller  risker  för  felaktig  debitering.   

Vi  rekommenderar  att:   

 Samhällsbyggnadsnämnden  att  se  över  sina  rutiner  och  processen  vid  hantering  av  bygglovs-
avgifter  för  att  säkerställa  att  beräkningarna  blir  korrekta  i  samtliga  ärenden.   

Det  finns  tillräckliga  kontroller  och  uppföljning  som  säkerställer  att  avgifterna  blir  korrekt  redovisade.   
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Det saknas  till  stor  del  rutiner  i  Borås  Stad  som  säkerställer att  alla  avgifter  faktureras  i  enlighet  med  
Kommunfullmäktiges  beslut  Vi  bedömer  att  detta  innebär  en  risk  för  ekonomisk  skada  för  
kommunen.   

Vi  rekommenderar  att:   

 De  granska  nämnderna  att  införa  rutiner  som  säkerställer  att  alla  avgifter  faktureras  i  
enlighet  med  Kommunfullmäktiges  beslut.   

Det  finns  däremot  rutiner  för  bevakning  av  kundfakturor  som  är  tillfredsställande.   
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2.  Bakgrund  
Stadsrevisionen  i  Borås  Stad  har  uppdragit  åt  Qualitarium  AB  att  genomföra  en  fördjupad  granskning  
av  taxor  och  avgifter.   

Från  Qualitarium  var  huvudansvarig  för  granskningen  Teodora  Heim.  Mattias  Holmetun  var  projekt-
medarbetare  och  Roland  Svensson  kvalitetsansvarig.   

3.  Syfte  och  revisionsfrågor  
Syftet  med  granskningen  är  att  med  utgångspunkt  i  lagar  och  lokala  styrdokument  bedöma  om  Borås  
Stads  arbete  med  taxor  och  avgifter  är  ändamålsenligt  och  bedrivs  med  en  tillräcklig  intern  kontroll.  

Följande  revisionsfrågor  ska  besvaras:  

 Är  den  interna  kontrollen  vid  debitering  av  avgifter  inom  berörda  nämnder  tillräcklig?  
 Är  nivån  på  taxor  och  avgifter  i  de  berörda  nämnderna  förenliga  med  självkostnadsprincipen  

och  likställighetsprincipen?  

Kontrollfrågor/kontrollmål:  

 Finns  det  dokumenterade  riktlinjer/anvisningar  kring  hantering  av  kundfakturor?  
 Är  flödena  och  kontrollerna  tillräckligt  dokumenterade?   
 Baseras  underlag  för  fakturering  på  beslutat  avgiftsuttag?  
 Överensstämmer  upprättade  fakturor  med  underlag  (inkomstuppgifter,  tillsynsgrad  etc.)?  
 Finns  det  tillräckliga  kontroller  och  uppföljning  som  säkerställer  att  avgifterna  blir  korrekt  

redovisade?  
 Faktureras  alla  avgifter  i  enlighet  med  Kommunfullmäktiges  beslut?   
 Sker  det  tillräcklig  betalningsbevakning  vad  gäller  kundfakturorna?   

4.  Ansvariga  nämnder  
Ansvariga  nämnder  som  berörs  av  granskningen  är  Miljö- och  konsumentnämnden,  Fritids- och  
folkhälsonämnden,  Samhällsbyggnadsnämnden,  Kulturnämnden,  Tekniska  nämnden,  Vård- och  
äldrenämnden,  Sociala  omsorgsnämnden,  Förskolenämnden,  Grundskolenämnden  samt  Individ- och  
familjeomsorgsnämnden.  

5.  Avgränsningar  
Granskningen  berör  2018-2019  års  verksamhet  och  endast  hanteringen  av  taxor  och  avgifter  inom  de  
berörda  nämndernas  förvaltningar.  Processkartläggning  och  stickprov  gjorts  inom  fem  nämnders  
verksamheter.  

6.  Metod 
Granskningen  genomfördes  med  hjälp  av  dokumentstudier  samt  intervjuer.   

Intervjuer  har  genomförts  med  förvaltningschefer  och  tjänstepersoner  inom  de  berörda  
verksamheterna.   

Dokumenten  som  inkluderades  i  studien  är  främst  kommunens  reglementen,  riktlinjer  och  policys  
som  berör  avgifter  och  taxor.  Vidare  har  protokoll  från  berörda  nämnders  sammanträde  studerats  
och  även  protokoll  och  därtill  hörande  underlag  från  Kommunfullmäktige  där  taxor  och  avgifter  har  
fastställts.   
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          Stickprovskontroller och processkartläggningar har gjorts på fakturor från följande fem nämnder: 

- Förskolenämnden   
- Grundskolenämnden  
- Miljö- och  konsumentnämnden  
- Samhällsbyggnadsnämnden  
- Vård- och  äldrenämnden  

Antalet  gjorda  stickprov  framgår  av  bilagor  till  denna  rapport.  Stickprovskontrollerna  har  genomförts  
i  syfte  att  kunna  upptäcka  eventuella  avvikelser,  men  också  att  undersöka  hur  arbetsrutinerna  
fungerar  i  praktiken.  Rapporten  har  varit  föremål  för  faktagranskning  där  de  intervjuade  personerna  
fick  ta  del  av  iakttagelserna.   

7.  Revisionskriterier  
Revisionskriterier  är  gällande  lagar  och  regler  som  ska  ge  en  normativ  grund  för  bedömningen  av  de  
iakttagelser  som  görs  under  granskningen.   

I  denna  granskning  utgörs  revisionskriterierna  av:  

 Kommunallagen  (2017:725)  2  kap  3  §,  5  §,  6  §,  6  kap  6  §  
 Socialtjänstlagen  (2001:453)  
 Lagen  om  stöd  och  service  till  vissa  funktionshindrade  (1993:387)  
 Skollagen  (2010:800)  
 Plan- och  bygglagen  (2010:900)  12  kap  8  §  
 Lag  om  riksfärdtjänst  (1997:735)  
 Trafikförordning  (1998:127)  
 Miljöbalk  (1998:808)  (Miljö- och  Konsument)  
 Kommunens  reglementen  och  styrdokument  
 SKL:s  mallar  (Miljö- och  Konsument)  

8.  Disposition  
Kommande  kapitel  beskriver  våra  generella  iakttagelser  som  gäller  främst  den  centrala  styrningen  av  
hur  taxor  och  avgifter  hanteras  i  Borås  Stad.  Granskningens  iakttagelser  som  specifikt  berör  
respektive  nämnd  beskrivs  i  separata  bilagor:  

 Bilaga  1  –  Fritids- och  folkhälsonämnden  
 Bilaga  2  –  Förskolenämnden  och  Grundskolenämnden  

o  Bilaga  2.1  Stickprovskontroll  
o  Bilaga  2.2  Processkarta  

 Bilaga  3  –  Individ- och  familjeomsorgsnämnden  
 Bilaga  4  –  Kulturnämnden  
 Bilaga  5  –  Miljö- och  konsumentnämnden  

o  Bilaga  5.1  Stickprovskontroll  (Sekretessbelagd)  
o  Bilaga  5.2  Processkarta  

 Bilaga  6  –  Samhällsbyggnadsnämnden  
o  Bilaga  6.1  Stickprovskontroll  
o  Bilaga  6.2  Processkarta  

 Bilaga  7  –  Sociala  omsorgsnämnden  
 Bilaga  8  –  Tekniska  nämnden  
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 Bilaga  9  –  Vård- och  äldrenämnden  
o  Bilaga  9.1  Stickprovskontroll  
o  Bilaga  9.2  Processkarta  

9.  Granskningens  resultat  
Nedan  beskrivna  iakttagelser  är  en  sammanfattning.  För  mer  detaljerad  beskrivning  för  respektive  
nämnd  hänvisar  vi  till  bilagorna  1-9.   

9.1.  Är  den  interna  kontrollen  vid  debitering  av  avgifter  inom  berörda  nämnder  tillräcklig?  

Iakttagelser  

Fritids- och  folkhälsonämnden 
Nämndens  interna  kontrollplan  innehåller  inga  kontrollmoment  som  berör  hanteringen  av  
taxor  och  avgifter.  I  nämndens  riskanalys  har  raden  för  kundfakturor  lämnats  tom.  Enligt  
intervjun  är  anledningen  att  man  anser  att  risken  är  minimal  att  något  fel  skulle  inträffa  vid  
hanteringen.  

 Förskolenämnden  och  Grundskolenämnden  
Förskolenämndens  och  Grundskolenämndens  interna  kontrollplaner  innehåller  inga  
kontrollmoment  som  berör  hanteringen  av  taxor  och  avgifter.  I  Förskolenämndens  riskanalys  
har  raden  för  kundfakturor  tagits  bort  och  således  finns  hanteringen  inte  ens  med  bland  
relevanta  risker.  Grundskolenämnden  bedömde  risken  vara  under  gränsen  för  att  den  ska  tas  
med  som  ett  kontrollmoment  i  planen.  

 Individ- och  familjeomsorgsnämnden  
Nämndens  interna  kontrollplan  innehåller  inga  kontrollmoment  som  berör  hanteringen  av  
taxor  och  avgifter.  I  nämndens  riskanalys  har  på  raden  kundfakturor  noterats  följande:  ”Risk  
att  felaktiga  kundfakturor  skickas  ut.  Risk  att  debiterar  fel  person  eller  verksamhet.  
Bedömning:  4.  Verksamheten  skickar  ut  mycket  få  kundfakturor.”  

 Kulturnämnden  
Nämndens  interna  kontrollplan  innehåller  inga  kontrollmoment  som  berör  hanteringen  av  
taxor  och  avgifter.  I  nämndens  riskanalys  har  raden  för  kundfakturor  lämnats  tom.  Enligt  
muntlig  information  beror  detta  på  att  nämnden  bedömde  risken  vara  liten.  
Miljö- och  konsumentnämnden 
Miljö- och  konsumentnämndens  interna  kontrollplan  innehåller  två  kontrollmoment  som  
berör  hantering  av  taxor  och  avgifter:  
 Kundfakturor-avgiftsdebitering:  Risk  för  att  felaktiga  kundfakturor  skickas  ut.  Risken  att  

Borås  Stad  debiterar  felaktiga  belopp  och/eller  till  fel  person.  Kontroll  av  rätt  fakturering,  
korrekta  inkomstuppgifter  (äldreomsorg/funktionshinderverksamhet).  Stickprov  150  
fakturor.  Varje  år  

 Kontroll  av  avtal  och  taxor:  Risk  att  avtal  och  taxor  inte  följs.  Kontroll  att  taxor  är  
korrekta,  avtal  följs  och  att  rätt  antal  timmar  debiteras.  Kontroll  att  taxor  är  korrekta,  
avtal  följs  och  att  rätt  antal  timmar  debiteras.  Kontinuerlig  uppföljning  under  året.  Varje  
år  

 
Enligt  riskanalysen  baseras  beslutet  på  att  ta  med  dessa  kontrollmoment  på  bedömningen  
att  det  föreligger  en  risk  att  dessa  inträffar  men  också  att  det  kan  ge  kännbara  konsekvenser.   
 
Under  granskningens  gång  ställde  vi  frågor  gällande  den  första  punktens  relevans  för  miljö- 
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och  konsumentnämnden  (korrekta  inkomstuppgifter  inom  äldreomsorg  och  funktionshinder-
verksamhet).  Enligt  tjänstepersonen  som  arbetar  med  den  interna  kontrollen  är  det  troligt  
att  formuleringen  är  kopierad  från  en  annan  nämnds  riskanalys  och  interna  kontrollplan.   
Trots  detta  genomfördes  stickprovskontroller  för  2018.  I  uppföljningen  står  följande  att  läsa:  
”En  missad  fakturering,  två  som  är  fakturerade  för  mycket,  en  som  är  fakturerad  för  lite.  Ett  
beslut  där  det  är  fel  belopp  men  rätt  belopp  är  fakturerat.  Förslag  till  åtgärder:  Viktigt  att  
dubbelkontrollera  summan  som  ska  faktureras.  Viktigt  att  handläggarna  kontrollerar  så  att  
rätt  ihopräknat  belopp  på  beslutet.”  
Samhällsbyggnadsnämnden 
I  nämndens  riskanalys  har  följande  risker  tagits  upp  som  berör  taxor  och  avgifter:  
 Kundfakturor-avgiftsdebitering.  Risk  för  att  felaktiga  kundfakturor  skickas  ut:  Risken  att  

Borås  Stad  debiterar  felaktiga  belopp  och/eller  till  fel  person.  Tas  inte  med  i  den  interna  
kontrollplanen.    

 Risk  för  att  felaktiga  kundfakturor  skickas  ut.  Att  samtliga  tjänster  som  
Samhällsbyggnadsnämnden  ska  ta  betalt  för  (bygglov,  kartor,  utstakning,  detaljplaner  
mm)  inte  blir  rätt  fakturerade.  Tas  med  i  den  interna  kontrollplanen  med  följande  
motivering:  Tidigare  uppföljningar  har  visat  god  rutin  i  arbetet.  Risken  hålls  under  uppsikt  
inför  kommande  år.  

I  nämndens  IK-plan  finns  följande  kontrollmoment:  
 Kundfakturor-avgiftsdebitering  Risk  för  att  felaktiga  kundfakturor  skickas  ut.  Att  samtliga  

tjänster  som  Samhällsbyggnadsnämnden  ska  ta  betalt  för  (bygglov,  kartor,  utstakning,  
detaljplaner  mm)  inte  blir  rätt  fakturerade.  Att  samtliga  tjänster  som  
Samhällsbyggnadsnämnden  ska  ta  betalt  för  (bygglov,  kartor,  utstakning,  detaljplaner  
mm)  är  rätt  fakturerade.   
Kontroll:  Stickprovsvisa  kontroller  1-2%  Varje  år  

Enligt  uppföljningen  av  den  interna  kontrollen  för  2018  har  stickproven  genomförts.  Följande  
analys  finns:  ”100  st  kundfakturor  och  underlag  har  granskats  under  året  med  följande  
resultat:  99  st  fakturor  och  underlag  kontrollerades  utan  anmärkning  1  st  underlag  har  
felaktigt  (felskrivet)  belopp.  Debiteringsunderlaget  är  rätt  och  rätt  belopp  har  fakturerats.  
Kontrollen  föranleder  ingen  åtgärd.”  

 Sociala  omsorgsnämnden  
Nämndens  interna  kontrollplan  innehåller  ett  kontrollmoment som  berör  hanteringen  av  
kundfakturor,  dock  avser  dessa  fakturor  annat  än  taxor  och  avgifter  enligt  information  från  
förvaltningen.  
Tekniska  nämnden 
Nämndens  interna  kontrollplan  innehåller  inga  kontrollmoment  som  berör  hanteringen  av  
taxor  och  avgifter.  

I  nämndens  riskanalys  står  följande  kommentar  kring  kundfakturor:  Risk  för  att  felaktiga  
kundfakturor  skickas  ut.  Risken  att  Borås  Stad  debiterar  felaktiga  belopp  och/eller  till  fel  
person.  Risk  för  att  kunder  debiteras  för  sent.  Risk  att  fakturor  inte  skickas  till  kunderna.  Tas  
inte  med  i  den  interna  kontrollplanen  med  motiveringen:  Tidigare  uppföljningar  visar  på  en  
god  rutin.  Risken  hålls  under  uppsikt  inför  kommande  år.  

Det  görs  stickprovskontroller  kontinuerligt  av  Ekonomiavdelningen,  på  1-2  %  utav  antal  
manuella  kundfakturor.  Detta  görs  även  om  momentet  inte  ingår  i  den  interna  
kontrollplanen  för  att  få  en  god  kontroll  av  materialet.  Kontrollmomenten  på  kundfakturor  
görs  1-2  ggr  per  år.  Kontroller  för  2019  gjordes  i  mars  (inga  avvikelser  noterades)  samt  juli  
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(inga  avvikelser  noterades).  Kontrollunderlaget  sparas  fysiskt  i  pärm  fram  till  att  nästa  
kontroll  görs.  I  den  händelse  avvikelse  noteras  i  kontrollen,  åtgärdas/rättas  fakturan  direkt  
samt  lämnas  information/utbildning  till  berörd  personal  på  förvaltningen.   

 Vård  och  äldrenämnden  
Nämndens  interna  kontrollplan  innehåller  inga  kontrollmoment  som  berör  hanteringen  av  
taxor  och  avgifter.  I  nämndens  riskanalys  för  2019  står  följande  gällande  kundfakturor:   
”Risk  för  att  fel  avgiftsbeslut  och  fakturor  skickas  till  brukarna.  Finns  risk  för  att  brukare  får  
fel  på  avgiftsbeslut  och  fel  på  fakturor  om  inte  processen  mellan  verkställighet  och  
beställarenheterna  fungerar.”  Bedömning  blev  att  kundfakturor  inte  skulle  tas  upp  i  den  
interna  kontrollplanen,  utan  att  någon  motivering  framgår.   

Sammanfattande  iakttagelser  

Kommunens  gemensamma  mall  för  riskanalys  tar  upp  kundfakturor  som  en  risk  att  beskriva  och  
bedöma  för  varje  enskild  nämnd.  Enligt  information  som  vi  har  erhållit  har  det  lämnats  muntliga  
instruktioner  om  att  risker  där  nämndens  analys  (sannolikhet  x  konsekvens)  understiger  9  men  ändå  
tas  med  i  planen  ska  motiveras.  På  samma  sätt  ska  de  risker  där  analysens  resultat  överstiger  9  men  
nämnden  väljer  att  inte  ta  med  en  kontrollmoment  i  planen  ska  motiveringen  dokumenteras.  Denna  
information  framgår  dock  inte  i  någon  skriftlig  anvisning  eller  annat  styrdokument.   

En  schematisk  sammanställning  över  nämndernas  arbete  med  riskanalys  och  den  interna  kontrollen  
rörande  taxor  och  avgifter  framgår  i  följande  tabell:  

Nämnd Risken  hanteras  Sannolikhet  x  Motivering  finns  Inkluderas  i  IK-
i  riskanalysen  konsekvens  plan 

Fritids- och  Nej Ej  dokumenterat Nej  Nej 
folkhälsonämnden 
Förskolenämnden Nej Ej  dokumenterat Nej  Nej 
Grundskolenämnden  Ja 6  Nej  Nej 
Individ- och  Ja 4  Ja Nej 
familjeomsorgs-
nämnden 
Kulturnämnden Nej Ej  dokumenterat Nej  Nej 
Miljö- och  Ja 4  Nej  Ja 
konsumentnämnden  
Samhällsbyggnads- Ja 6  respektive  8 Ja Ja 
nämnden 
Sociala  Ja 6  Nej  Ja 
omsorgsnämnden  
Tekniska  nämnden Ja 4  Ja Nej 
Vård- och  Ja 8  Nej  Nej 
äldrenämnden 

Granskningen  visar  att  alla  utom  Fritids- och  folkhälsonämnden,  Förskolenämnden  och  Kultur-
nämnden  behandlar  risken  för  hantering  av  kundfakturor  i  sin  riskanalys.   

De  nämnder  som  tar  upp  kundfakturor  som  ett  kontrollmoment  i  sin  interna  kontrollplan  är  Miljö- 
och  konsumentnämnden,  Sociala  omsorgsnämnden  och  Samhällsbyggnadsnämnden.  Alla  tre  
nämnder  gör  kontroller  genom  stickprov.  Tekniska  nämnden  utför  stickprovskontroller  på  
kundfakturor  trots  att  det  inte  står  med  i  den  interna  kontrollplanen.   
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I  Miljö- och  konsumentnämndens  interna  kontrollplan  står  det  felaktigt  en  åsyftning  till  Vård- och  
äldrenämndens  verksamhetsområde  som  beskrivs  som  ”Kontroll  av  rätt  fakturering,  korrekta  
inkomstuppgifter  (äldreomsorg/funktionshinderverksamhet)”.  Trots  det  har  man  genomfört  de  150  
stickprovskontrollerna  som  står  i  den  interna  kontrollplanen  på  fakturor  från  den  egna  nämndens  
verksamhetsområden.   

Bedömningar  och  rekommendationer  

Vår  sammanfattande  bedömning  är  att  den  interna  kontrollen  gällande  debitering  av  taxor  och  
avgifter  är  tillräcklig  i  de  nämnder  där  nämnden  genom  en  dokumenterad  riskanalys  tar  ställning  till  
om  hanteringen  av  taxor  och  avgifter  utgör  en  risk  för  nämndens  verksamheter.  Denna  bedömning  
gäller  även  när  nämnden  gör  bedömningen  att  inte  ta  med  det  som  ett  kontrollmoment  i  den  interna  
kontrollplanen.  När  bedömningen  grundar  sig  till  exempel  på  erfarenhet  om  att  inga  eller  få  
avvikelser  har  upptäckts  vid  tidigare  kontroller  bedömer  vi  det  som  ett  giltigt  resonemang.   

De  nämnder  där  riskanalysen  inte  genomförs  eller  dokumenteras  alls,  eller  där  kundfakturor  efter  
genomförd  riskanalys  utan  motivering  exkluderas  från  den  interna  kontrollplanen,  bedömer  vi  brister  
i  sin  interna  kontroll.   

Den  interna  kontrollplanen  i  Miljö- och  konsumentnämnden  innehåller  en  hänvisning  till  en  annan  
nämnds  verksamhetsområde.  Enligt  vår  bedömning  tyder  detta  på  att  nämndens  arbete  med  det  
interna  kontrollsystemet  inte  är  tillräckligt.  Vidare  bedömer  vi  det  vara  en  brist  att  det  utförs  stick-
provskontroller  trots  detta.  Det  kan  ifrågasättas  om  en  analys  av  kontrollkostnad  och  kontrollnytta  
har  gjorts  i  detta  fall.  Att  utföra  kontroller  som  inte  är  avsedd  för  den  aktuella  nämndens  verksamhet  
utgör  en  risk  för  att  andra  viktigare  kontroll-moment  prioriteras  bort.  

Vidare  bedömer  vi  det  vara  en  brist  att  inte  all  relevant  information  kring  hanteringen  av  riskanalyser  
och  interna  kontrollplaner  har  dokumenterats.  De  gällande  styrdokumenten  behöver  kompletteras  
så  att  det  säkerställs  att  samtliga  nämnder  får  samma,  relevant  och  uppdaterad,  information  om  
gällande  rutiner.   

Mot  ovan  bakgrund  rekommenderar  vi  att   

 Kommunstyrelsen  säkerställer  att  styrdokument  som  beskriver  hur  arbetet  med  riskanalys  
och  intern  kontroll  ska  hanteras  i  nämnderna  kompletteras  och  uppdateras.   

 Miljö- och  konsumentnämnden,  grundat  på  en  genomförd  riskanalys,  upprättar  en  intern  
kontrollplan  som  är  anpassad  till  nämndens  verksamhet.   

 Fritids- och  folkhälsonämnden,  Förskolenämnden  och  Kulturnämnden  förstärker  sitt  arbete  
med  den  interna  kontrollen  genom  att  inkludera  en  bedömning  om  hanteringen  av  
kundfakturor  i  sin  riskanalys.   

 Vård- och  äldrenämnden  förstärker  sitt  arbete  med  den  interna  kontrollen  genom  att  
dokumentera  motiveringen  till  varför  kundfakturor  inte  inkluderas  i  den  interna  
kontrollplanen.   
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9.2. Är nivån på taxor och avgifter i de berörda nämnderna förenliga med självkostnads-
principen  och  likställighetsprincipen? 

Om  självkostnadsprincipen 

Kommunallagens  (2017:725)  2  kap  5  §  stadgar  att  kommuner  har  rätt  att  ta  ut  avgifter.  6  §  stadgar  
självkostnadsprincipen:  ”Kommuner  och  landsting  får  inte  ta  ut  högre  avgifter  än  som  motsvarar  
kostnaderna  för  de  tjänster  eller  nyttigheter  som  de  tillhandahåller.”  

Självkostnadsprincipen  innebär  att  en  kommun  inte  får  ta  ut  högre  avgifter  än  som  motsvarar  
kostnaderna  för  de  tjänster  eller  nyttigheter  som  kommunen  tillhandahåller,  det  vill  säga  
kommunens  självkostnader.  Självkostnadsprincipen  innebär  inte  att  avgifterna  aldrig  får  överstiga  
kostnaderna.  Avgiftsuttaget  grundar  sig  ofta  på  kalkylerade  kostnader,  med  flera  osäkra  
komponenter,  där  det  inte  är  möjligt  att  alltid  uppnå  en  fullständig  överensstämmelse  mellan  
kostnader  och  avgifter.  Ett  överuttag  av  avgifter  godtas  så  länge  avgifterna  inte  kan  sägas  väsentligen  
överstiga  den  beräknade  självkostnaden.  

För  allt  avgiftsuttag  enligt  självkostnadsprincipen  gäller  att  beräkningen  av  avgifter  och  kostnader  
måste  vara  försvarlig,  och  att  avgifterna  korresponderar  mot  endast  verkligt  motiverade  kostnader  
som  föranleds  av  den  berörda  verksamheten.  

Om  likställighetsprincipen  

Kommunallagens  (2017:725)  2  kap  3  §  stadgar  likställighetsprincipen:  ”Kommuner  och  landsting  ska  
behandla  sina  medlemmar  lika,  om  det  inte  finns  sakliga  skäl  för  något  annat.”  

I  fråga  om  kommunala  avgifter  innebär  likställighetsprincipen  att  sådana  inte  utan  särskilt  
författningsstöd  får  bestämmas  till  olika  belopp  beroende  på  konsumenternas  betalningsförmåga  i  
det  enskilda  fallet  (kommentar  till  KL  2011,  sida  74).  Bestämmelsen  innebär  att  särbehandling  av  
vissa  kommunmedlemmar  eller  grupper  av  kommunmedlemmar  endast  är  tillåten  på  objektiva  
grunder.  Likställighetsprincipen  innebär  vid  fördelning  av  avgifter  att  lika  avgift  ska  utgå  för  lika  
prestation  eller  att  kommunmedlemmar  som  befinner  sig  i  motsvarande  läge  ska  betala  samma  
avgifter.  Kommunen  får  t.ex.  inte  ta  ut  andra  avgifter  av  fritidsboende  än  av  permanentboende  för  
samma  handläggning.  Likställighetsprincipen  medger  heller  ingen  inkomstfördelande  verksamhet.  
Däremot  finns  det  inget  hinder  mot  att  differentiera  avgifterna  med  hänsyn  till  kostnadsskillnader  
mellan  olika  prestationer.  Inom  vissa  ramar  tillåts  även  schabloniserade  taxor  (se  prop  1993/94:188  s  
87  och  Petersén  m  fl  s  65-66).  

Iakttagelser  

Nivån  för  många  av  de  avgifter  och  taxor  som  kommunen  har  ansvar  för  styrs  av  lagstiftning.  Exempel  
på  sådana  är  avgifter  för  skolskjuts  och  färdtjänst.  Andra  avgifter  styrs  av  lagstiftning  genom  att  det  
finns  ett  lagstadgat  maxbelopp,  till  exempel  för  äldreomsorg.  För  andra  avgifter  är  det  praxis  att  ha  
en  maxtaxa,  till  exempel  när  det  gäller  avgift  för  barnomsorg  eller  fritidshem.  Avgifter  kan  även  
regleras  i  lag  så  att  de  ska  täcka  kommunens  egna  kostnader,  till  exempel  avgift  för  bygglov.   

En  del  avgifter  finns  det  dock  utrymme  för  kommunen  att  bestämma  om.  Sådana  är  till  exempel  vissa  
avgifter  inom  miljö,  fritid  och  kulturområdet.  Vi  vill  betona  att  beslut  om  dessa  är  en  högst  politisk  
fråga  och  i  vilken  grad  en  kommun  önskar  finansiera  sin  verksamhet  genom  skatteintäkter  kontra  
avgifter  är  ett  i  grunden  ideologiskt  ställningstagande.   
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Vår  iakttagelse  är  att  i  samtliga  av  de  granskade  förvaltningarna  visade  intervjupersonerna  förståelse  
för  och  kännedom  om  de  gällande  principerna.   

Det  vanligaste  svaret  på  frågan  om  hur  nämnden  säkerställer  att  avgifterna  lever  upp  till  självkost-
nadsprincipen  var  att  verksamhetens  kostnader  i  samtliga  områden  överstiger  intäkterna.   

Samtidigt  visar  vår  granskning  att  i  några  nämnder  har  man  mindre  förståelse  för  hur  stor  del  av  
verksamheten  som  är  avgifts- respektive  skattefinansierad.  I  till  exempel  Miljö- och  konsument-
förvaltningen  pågår  idag  ett  arbete  med  att  göra  kalkyler  för  att  nämnden  ska  få  ett  relevant  
underlag  för  sin  bedömning  och  sitt  beslut  kring  avgifterna.  I  Tekniska  nämnden  genomför  man  
omvärldsanalyser  för  att  se  att  de  nivåerna  som  kommunen  har  på  sina  avgifter  inte  ligger  högre  än  i  
andra  jämförbara  kommuner.   

Generellt  visar  granskningen  att  det  inte  görs  systematiska  analyser  av  verksamheternas  egna  
kostnader  vid  beräkning  av  avgifterna  (med  undantag  för  ovan  beskrivning  om  Miljö- och  konsument-
nämnden)  för  att  säkerställa  att  självkostnadsprincipen  efterlevs.  Samtidigt  gör  samtliga  tillfrågade  
bedömningen  att  det  inte  finns  tveksamhet  om  att  gränsen  inte  överskrids.   

Gällande  likställighetsprincipen  svarade  nästan  samtliga  intervjuade  att  det  inte  förekommer  några  
undantag  för  gällande  regler  för  avgifter,  vilket  säkerställer  likställigheten  och  likabehandlingen  av  
medborgarna.  Som  exempel  på  särbehandling  kan  Fritids- och  folkhälsoförvaltningen  nämnas,  där  
ungdomsföreningar  får  hyra  lokaler  utan  avgift.  Det  beskrivs  dock  som  ett  medvetet  val  i  linje  med  
nämndens  och  Fullmäktiges  mål.  Vid  Kulturförvaltningen,  vid  uthyrning  av  lokaler,  behöver  det  tas  
hänsyn  till  att  inte  konkurrera  med  andra  aktörer,  varför  avgiften  snarare  bestäms  på  marknads-
mässiga  grunder.   

Generellt  visar  granskningen  att  det  inte  görs  systematiska  analyser  av  verksamheterna  för  att  säker-
ställa  att  gällande  avgifter  inte  gynnar  eller  missgynnar  vissa  kommunmedlemmar.   

Bedömningar  och  rekommendationer  

Trots  avsaknaden  av  systematiska  analyser  för  att  säkerställa  att  nivån  på  taxor  och  avgifter  i  de  
berörda  nämnderna  förenliga  med  självkostnadsprincipen  och  efterlever  likställighetsprincipen  gör  vi  
bedömningen  att  gällande  taxor  baseras  på  förståelse  för  och  hänsyn  till  kommunallagens  
bestämmelser  om  dessa  principer.  Vi  bedömer  att  gällande  nivåerna  på  taxor  och  avgifter  i  Borås  
Stad  är  rimliga  och  något  lägre  på  vissa  områden  än  i  andra  kommuner.   

Vi  bedömer  dock  att  det  finns  en  utvecklingsmöjlighet  i  de  nämnder  där  taxor  och  avgifter  ska  vara  
”skäliga”  eller  där  fri  prissättning  gäller  för  att  göra  beräkningar  på  de  egna  kostnaderna.  Vi  ser  
positivt  på  det  pågående  arbetet  som  pågår  i  Miljö- och  konsumentförvaltningen  med  att  göra  
analyser  av  resursåtgång  om  handläggarnas  tidsåtgång  per  ärende.   

Vidare  bedömer  vi  att  det  finns  ett  behov  av  styrning  från  centralt  håll  för  att  säkerställa  att  de  
lagstadgade  principerna  tas  i  beaktande  vid  beräkning  av  taxor  och  avgifter  i  nämnderna.  En  
samordning  av  detta  arbeta  åligger  Kommunstyrelsen.  

Mot  ovan  bakgrund  rekommenderar  vi  att  

 Granskade  nämnder  ser  över  sina  rutiner  för  beräkning  av  avgifter  och  taxor  för  att  
säkerställa  att  självkostnadsprincipen  och  likställighetsprincipen  efterlevs  och  att  
dokumentera  hur  beräkningarna  är  gjorda.  

 Kommunstyrelsen  utarbetar  centrala  riktlinjer  för  nämnderna  för  att  säkerställa  att  de  
gällande  principerna  tas  i  beaktande  vid  beräkning  av  taxor  och  avgifter.   

13 



9.3. Finns det dokumenterade riktlinjer/anvisningar kring hantering av kundfakturor? 

Iakttagelser  

Vår  granskning  har  fokus  på  förvaltningarnas  processer  med  att  ta  fram  debiteringsunderlag  och  
fakturaunderlag,  fram  till  att  underlaget  överlämnas  till  ekonomienheten.   

Granskningen  visar  att  de  flesta  av  processerna  som  avser  debitering  av  avgifter  inte  finns  
dokumenterade.  En  del  av  processerna  är  helt  systemberoende,  det  vill  säga  det  befintliga  IT-stödet  
föreskriver  en  viss  hantering.  Samtidigt  är  vår  iakttagelse  att  många  av  arbetsflödena  innehåller  
manuella  moment  som  är  beroende  av  handläggarens  kunskaper  och  erfarenheter.  Granskningen  
visar  att  de  allra  flesta  verksamheter  i  kommunen  inte  har  dessa  processer  och  rutiner  
dokumenterade  eller  att  befintlig  dokumentation  inte  är  uppdaterad.  Det  finns  dock  undantag,  som  
gott  exempel  kan  Förskolenämnden  och  Grundskolenämnden   nämnas  där  Förskoleförvaltningen  
(som  hanterar  avgifterna  för  både  förvaltningarna)  har  samtliga  rutiner  för  hantering  av  avgifter  
dokumenterade.   

Vi  har  fått  information  om  att  det  i  flera  förvaltningar  pågår  arbete  med  att  dokumentera  och  
kvalitetssäkra  arbetsrutinerna  kring  debitering  och  fakturahantering.   

Bedömningar  och  rekommendationer  

Vår  sammanfattande  bedömning  är  att  det  finns  brister  i  samtliga  granskade  nämnder  när  det  gäller  
dokumentation  av  riktlinjer  och  anvisningar  kring  hantering  av  avgifter,  med  undantag  för  Förskole-
nämnden  och  Grundskolenämnden.  Vi  bedömer  detta  vara  en  allvarlig  risk  för  verksamheterna,  
eftersom  processer  som  är  beroende  av  enstaka  tjänstepersons  kunskaper  är  sårbara  och  kan  orsaka  
stor  skada  ifall  denna  person  lämnar  verksamheten.    

Mot  ovan  bakgrund  rekommenderar  vi  att  

 Granskade  nämnder,  med  undantag  för  Förskolenämnden  och  Grundskolenämnden,  tillser  
att  det  upprättas  tillräcklig  dokumentation  som  beskriver  samtliga  processer  som  berör  
hantering  av  avgifter  och  taxor.   

9.4.  Är  flödena  och  kontrollerna  tillräckligt  dokumenterade?  

Iakttagelser  

Gällande  dokumentation  av  arbetsflöden  hänvisar  vi  till  frågan  ovan.   

Gällande  dokumentation  av  kontrollerna  konstaterar  vi  att  de  stickprovskontroller  som  föreskrivs  i  de  
interna  kontrollplanerna  genomförs  och  dessa  finns  dokumenterade.   

Andra  kontroller  som  har  som  syfte  att  säkerställa  att  avgifterna  blir  debiterade  och  blir  korrekt  
debiterade  finns  endast  i  ett  fåtal  nämnder.  Förskolenämnden  och  Grundskolenämnden  kan  återigen  
nämnas  som  ett  gott  exempel,  liksom  Vård- och  äldrenämnden  som  har  en  systematisk  kontroll  av  
brukarnas  inkomstuppgifter.   

I  Samhällsbyggnadsnämnden  har  vi  uppmärksammat  ett  mer  systematiskt  fel  vid  den  manuella  
hanteringen  av  bygglovsavgifter,  där  den  mall  som  används  tycks  utgöra  en  risk  för  felaktig  
beräkning.  Förvaltningen  utför  dock  stickprovskontroller  av  ärendehandläggning  månadsvis.   

I  övrigt  hänvisade  samtliga  verksamheter  till  den  ekonomiska  uppföljningen  som  görs.   
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Generellt  kan  nämnas  att  de stickprovskontroller  som  vi  genomförde  i  samband  med  denna  
granskning  visade  få  felaktigheter.   

Bedömningar  och  rekommendationer  

Vår  sammanfattande  bedömning  är  att  det,  med  undantag  för  Förskolenämnden,  
Grundskolenämnden  och  Vård- och  äldrenämnden,  finns  brister  i  samtliga  granskade  nämnder  när  
det  gäller  rutiner  för  och  dokumentation  av  kontroller  av  avgiftshantering.  Vi  bedömer  detta  vara  en  
risk  för  att  avgifterna  beräknas  fel  eller  att  debitering  inte  sker.  Vi  ser  positivt  på  det  pågående  
utvecklingsarbetet  inom  Vård- och  äldreförvaltningen  som  ska  säkerställa  hanteringen  av  avgifter  och  
kontroller  i  Vård- och  äldrenämnden  samt  inom  Sociala  omsorgsnämndens  ansvarsområden.   

Mot  ovan  bakgrund  rekommenderar  vi  att  

 Granskade  nämnder,  med  undantag  för  Förskolenämnden,  Grundskolenämnden  och  Vård- 
och  äldrenämnden,  tillser  att  det  upprättas  tillräckliga  rutiner  för  kontroller  som  säkerställer  
att  debiteringen  av  avgifter  och  taxor  sker  och  att  beräkningen  blir  korrekt  och  att  dessa  
rutiner  samt  kontrollernas  resultat  dokumenteras.   

9.5.  Baseras  underlag  för  fakturering  på  beslutat  avgiftsuttag?

Iakttagelser  

Granskningen  har  inte  påvisat  några  fall  där  underlag  för  fakturering  avvek  från  beslutad  avgift.   

Bedömningar   

Vår  bedömning  är  att  debitering  av  avgifter  görs  på  beslutade  taxor  och  avgifter.   

9.6.  Överensstämmer  upprättade  fakturor  med  underlag  (inkomstuppgifter,  tillsynsgrad  
etc.)?  

Vi  hänvisar  till  de  genomförda  stickprovskontrollerna  och  konstaterar  att  felaktigheter  upptäcktes  
endast  inom  debiteringen  av  bygglovsavgifter.   

Bedömningar  och  rekommendationer  

Vår  sammanfattande  bedömning  är  att  debiteringen  till  stor  del  motsvarar  underlaget.   

Vi  bedömer  att  Samhällsbyggnadsnämndens  rutiner  för  hantering  av  bygglovsavgifter  innehåller  
risker  för  felaktig  debitering.   

Mot  ovan  bakgrund  rekommenderar  vi  att  

 Samhällsbyggnadsnämnden  ser  över  sina  rutiner  och  processen  vid  hantering  av  
bygglovsavgifter  för  att  säkerställa  att  beräkningarna  blir  korrekta  i  samtliga  ärenden.   
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9.7. Finns det tillräckliga kontroller och uppföljning som säkerställer att avgifterna blir 
korrekt  redovisade? 

Iakttagelser 

Redovisning  av  avgifter  görs  av  Redovisningsenheten  och  är  en  ren  ekonomifunktion.  I  de  fall  där  en  
risk  kan  föreligga,  till  exempel  vid  samfakturering  av  avgifter  från  Förskolenämnden  och  Grundskole-
nämnden,  finns  det  rutiner  för  att  konteringen  blir  korrekt  i  ekonomisystemet.  Detta  sker  genom  att  
de  olika  avgifterna  hanteras  och  redovisas  separat  både  på  debiteringsunderlaget  och  på  fakturan.   

Uppföljning  av  redovisningen  görs  i  samband  med  månads- och  tertialuppföljningarna.   

Bedömningar  

Vår  bedömning  är  att  det  finns  tillräckliga  kontroller  och  uppföljning  som  säkerställer  att  avgifterna  
blir  korrekt  redovisade.   

9.8.  Faktureras  alla  avgifter  i  enlighet  med  Kommunfullmäktiges  beslut?   

Iakttagelser 

Granskningen  visar  att  det  inte  görs  några  systematiska  kontroller  i  verksamheterna  av  att  alla  
avgifter  blir  debiterade.  Det  finns  dock  exempel  där  man  gör  en  årlig  genomgång  för  att  säkerställa  
att  ingen  debitering  missas  till  exempel  vid  hanteringen  av  tillsynsavgifter  för  serveringstillstånd.  I  
Samhällsbyggnadsnämndens  förvaltning,  i  ovan  nämnd  hantering  av  bygglovsavgifter  hanterar  man  
felaktig  beräkning  mot  kund  genom  att  kunden  alltid  får  betala  avgiften  som  står  i  beslutet,  även  om  
denna  är  lägre  än  vad  den  borde  vara.  I  omvänt  fall,  om  beslutet  skulle  innehålla  en  högre  avgift  än  
vad  den  borde  vara,  betalar  kunden  den  lägre  avgiften.    

Bedömningar  och  rekommendationer  

Mot  ovan  bakgrund  bedömer  vi  att  det  saknas  rutiner  i  Borås  Stad  som  ska  säkerställa  att  alla  avgifter  
faktureras  i  enlighet  med  Kommunfullmäktiges  beslut,  vilket  innebär  en  risk  för  ekonomisk  skada  för  
kommunen.   

Mot  ovan  bakgrund  rekommenderar  vi  att  

 Granskade  nämnder  inför  rutiner  som  säkerställer  att  alla  avgifter  faktureras  i  enlighet  med  
Kommunfullmäktiges  beslut.   

9.9.  Sker det  tillräcklig  betalningsbevakning  vad  gäller  kundfakturorna?   

Iakttagelser  

Bevakning  av  att  utsända  fakturor  blir  betalda  hanteras  av  Redovisningsservice  på  Servicekontoret.  
Gällande  obetalda  fakturor  har  kommunen  idag  ett  avtal  med  Intrum  Justitia  som  som  hanterar  och  
betalningsbevakar  kommunens  förfallna  fordringar.   

Bedömningar  

Vår  bedömning  är  att  bevakning  av  kundfakturor  är  tillfredsställande.   
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Malmö,  2019-12-09  

Qualitarium  AB  

 

 

Teodora  Heim   Roland  Svensson  
av  SKYREV  certifierad  kommunal  yrkesrevisor   Kvalitetssäkrare  
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Bilaga  5  –  Miljö- och  konsumentnämnden  
 

Miljö- och  konsumentnämnden  hanterar  följande  taxor  och  avgifter:  

 Taxa  för  offentlig  kontroll  inom  livsmedelsområdet  
 Taxa  för  offentlig  kontroll  enligt  lagen  om  foder  och  animaliska  biprodukter  
 Taxa  för  prövning  och  tillsyn  inom  miljöbalkens  område  
 Taxa  för  tillsyn  enligt  strålskyddslagen  
 Taxa  för  tillsyn  enligt  lag  om  sprängämnesprekursorer  
 Taxa  för  uppdragsverksamhet  inom  Miljö- och  konsumentnämndens  verksamhetsområde  
 Taxa  för  prövning  och  tillsyn  inom  inom  alkohollagen,  lagen  om  tobak  och  liknande  produkter  

(tidigare  tobakslagen  samt  lagen  om  elektroniska  cigaretter  och  påfyllningsbehållare)  samt  
lagen  om  handel  med  vissa  receptfria  läkemedel.  

Vår  granskning  hade  främst  fokus  på  tillsyn  enligt  alkohollagen.  

Inom  ramen  för  granskningen  har  en  stickprovskontroll  genomförts  med  syfte  att  kontrollera  om  
debiterade  tillsynsavgifter  för  serveringstillstånd  har  beräknats  korrekt.  Stickprovens  resultat  framgår  
av  Bilaga  5.1.  Vidare  har  en  processkarta  tagits  fram  som  beskriver  steg  för  steg  hanteringen  av  
tillsynsavgiften,  vilken  framgår  av  Bilaga  5.2.   

 

Praktisk  hantering  av  avgifter  

Följande  tabell  visar  antalet  fakturor  och  belopp  under  2018  i  respektive  kategori:  

Antal fakturor  Lägsta  Högsta  
belopp  belopp 

 debet kredit    
Livsmedel  4  665  852  938   57  640   71  624  
Miljöbalken  6  302  068  1  380  218  1  085  189  720  
Alkohollagen  1  468  294  389   81  500   85  407  
Tobak,  vissa  receptfria  464  464  17  4   1122  4  000   
läkemedel,  mm 

 

Avgifterna  hanteras  av  varje  verksamhetsområde  själva.  Fakturorna  ställs  ut  i  ekonomisystemet,  en  
del  baserat  på  information  från  verksamhetssystemen  direkt  men  en  del  hanteras  manuellt.   

Miljöbalken  och  livsmedel  

Årsdebiteringarna  inom  livsmedel  och  miljöbalken  debiteras  via  filer  från  verksamhetssystemet  
(några  görs  manuellt)  till  ekonomisystemet  Agresso.  Årsdebiteringarna  görs  i  början  på  varje  år  efter  
att  handläggarna  uppdaterat  underlagen  i  verksamhetssystemet.  Listor  tas  ut  från  verksamhets-
systemet  för  respektive  område.  När  debiteringarna  skett  så  noteras  det  att  fakturering  skett  i  
respektive  ärende  i  verksamhetssystemet  (av  ek  ass).   

Årsdebiteringar  baseras  på  en  inklassning  av  objekt.  Inklassningen  kontrolleras  sedan  i  samband  med  
inspektioner.  För  den  löpande  faktureringen  av  timavgifter  etc  rapporteras  handläggarnas  timmar  på  
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tidkort  och  markeras  med  debiterbar  eller  ej  debiterbar  tid.  Handläggarna  skriver  även  antal  timmar  
och  totalbelopp  i  beslut  som  sedan  lämnas  till  ekonomiassistenterna  för  debitering.  

Serveringstillstånd 

När  det  gäller  årlig  tillsynsavgift  som  debiteras  för  stadigvarande  serveringstillstånd  utgår  
debiteringarna  från  uppgifter  i  verksamhetssystemet.  Genomgång  av  listorna  sker  vid  flera  tillfällen  
innan  debitering  slutligen  sker.  I  de  flesta  fall  skickas  då  en  fil  till  ekonomisystemet  som  hanteras  av  
redovisningsservice.  Detta  sköts  helt  digitalt.  

Respektive  handläggare  debiterar  för  de  ärenden  man  handlägger  och  de  avgifter  detta  genererar,  
även  tex  första  tillsynsavgift  om  ett  tillstånd  beviljas.  Detta  sker  med  upprättande  av  
fakturaunderlag.  I  slutet  av  året  görs  ofta  en  kontroll  av  de  senaste  ärendena  och  handläggarna  
påminner  varandra  om  debiteringar  för  året  för  att  fånga  upp  någon  som  kan  ha  missats.  

Några  dokumenterade  rutinbeskrivningar  för  hanteringen  av  processerna  finns  inte  förutom  en  
kortare  rutin  för  restaurangrapporteringen  samt  manualer  för  debitering  av  tillsynsavgifter  i  
verksamhetssystemet  AlkT.  

Beslut  om  avgifterna  

Beslut  om  avgifterna  inom  nämndens  ansvarsområden  fattas  av  nämnden  och  fastställs  av  Kommun-
fullmäktige.   

Våra  iakttagelser  visar  att  tillsynsavgiften  för  serveringstillstånd  har  ändrats  flera  gånger  under  de  
senaste  åren.  Det  första  beslutet  som  fattades  2017  och  fastställde  avgiften  för  2018  ändrades  under  
2018  då  nya  avgifter  blev  gällande  från  den  1  juli.  Den  först  beslutade  tillsynstaxan  för  2018  har  lett  
till  många  synpunkter  från  tillståndshavarna,  varför  nämnden  har  valt  att  se  över  beräknings-
modellen.  Vi  har  noterat  att  ändringen  av  avgiften  föregick  av  en  dokumenterad  konsekvensanalys  
som  tydligt  påvisade  ändringarnas  effekter.   

Samtliga  taxor  och  avgifter  framgår  på  kommunens  hemsida.   

Avgifternas  storlek  

För  taxorna  inom  miljöbalken  och  livsmedelsområdet  har  SKLs  mallar  för  beräkning  använts.  

Inom  alkohollagen,  lagen  om  tobak  och  liknande  produkter  samt  lagen  om  handel  med  vissa  
receptfria  läkemedel  finns  inget  stöd  från  SKL  vad  gäller  beräkningar.  Där  har  förvaltningen  beräknat  
avgifterna  utifrån  självkostnadsprincipen.  SKL  har  gett  ut  en  skrift  om  beräkning  av  självkostnad  för  
serverings- och  alkoholtillstånd.  I  den  beskrivs  hur  avgiften  kan  beräknas  så  att  den  följer  
självkostnadsprincipen  och  Borås  Stads  egna  beräkningar  baseras  på  denna  modell.   

Det  pågår  en  generell  översyn  av  hur  avgifterna  ska  beräknas  inom  nämnden.  Syftet  är  kunna  ge  
information  till  nämnden  om  hur  stor  del  av  verksamheten  som  är  skattefinansierad  idag  för  att  
förbättra  deras  beslutsunderlag.  Förvaltningen  har  sedan  i  år  en  egen  verksamhetscontroller  som  i  
samarbete  med  förvaltningsledningen  tar  fram  nödvändiga  beräkningar.  Som  ett  led  i  detta  arbete  
har  man  även  haft  på  prov  i  år  att  tidsregistrera  handläggarnas  arbete  för  att  få  en  uppfattning  om  
verklig  tidsåtgång  för  handläggning  av  ärenden.  I  samband  med  detta  arbete  strävar  man  också  efter  
att  förfina  budgeten  så  att  den  bryts  ner  för  varje  enhet,  vilket  inte  sker  idag.  

Rutiner  för  att  säkerställa  korrekt  hantering  

Förvaltningarna  tar  fram  debiteringsunderlag  själva.  Fakturorna  skapas  av  ekonomiavdelningen.   
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Miljöbalken  och  livsmedel 

Årsdebiteringarna  bokförs  på  särskilda  aktivitetskoder  i  ekonomisystemet.  Ekonom  periodiserar  
sedan  dessa.  

Löpande  debitering  görs  av  ek  ass  utifrån  underlag  (beslut/fakturaunderlag)  från  handläggarna.  Efter  
debitering  så  görs  notering  i  verksamhetssystemet  att  debitering  skett  (av  ek  ass).  

Uppföljning  av  intäktsvolymerna  görs  varje  månad  av  chef  och  ekonom  i  samband  med  
månadsprognos.  

Serveringstillstånd  enligt  alkohollagen 

När  det  gäller  årlig  tillsynsavgift  görs  det  i  regel  i  april  via  filer  från  verksamhetssystemet  till  ekonomi-
systemet  Agresso.  Ekonom  periodiserar  sedan  dessa.  

Uppföljning  av  intäktsvolymerna  görs  varje  månad  av  chef  och  ekonom  i  samband  med  månads-
prognos.  

Intern  kontroll  

Miljö- och  konsumentnämndens  interna  kontrollplan  innehåller  två  kontrollmoment  som  berör  
hantering  av  taxor  och  avgifter:  

 Kundfakturor-avgiftsdebitering:  Risk  för  att  felaktiga  kundfakturor  skickas  ut.  Risken  att  Borås  
Stad  debiterar  felaktiga  belopp  och/eller  till  fel  person.  Kontroll  av  rätt  fakturering,  korrekta  
inkomstuppgifter  (äldreomsorg/funktionshinderverksamhet).  Stickprov  150  fakturor.  Varje  år  

 Kontroll  av  avtal  och  taxor:  Risk  att  avtal  och  taxor  inte  följs.  Kontroll  att  taxor  är  korrekta,  
avtal  följs  och  att  rätt  antal  timmar  debiteras.  Kontroll  att  taxor  är  korrekta,  avtal  följs  och  att  
rätt  antal  timmar  debiteras.  Kontinuerlig  uppföljning  under  året.  Varje  år  

 

Enligt  riskanalysen  baseras  beslutet  på  att  ta  med  dessa  kontrollmoment  på  bedömningen  att  det  
föreligger  en  risk  att  dessa  inträffar  men  också  att  det  kan  ge  kännbara  konsekvenser.   

Under  granskningens  gång  ställde  vi  frågor  gällande  den  första  punktens  relevans  för  miljö- och  
konsumentnämnden  (korrekta  inkomstuppgifter  inom  äldreomsorg  och  funktionshinderverksamhet).  
Enligt  tjänstepersonen  som  arbetar  med  den  interna  kontrollen  är  det  troligt  att  formuleringen  är  
kopierad  från  en  annan  nämnds  riskanalys  och  interna  kontrollplan.  Trots  detta  genomfördes  
stickprovskontroller  för  2018.  I  uppföljningen  står  följande  att  läsa:  ”En  missad  fakturering,  två  som  
är  fakturerade  för  mycket,  en  som  är  fakturerad  för  lite.  Ett  beslut  där  det  är  fel  belopp  men  rätt  
belopp  är  fakturerat.  Förslag  till  åtgärder:  Viktigt  att  dubbelkontrollera  summan  som  ska  faktureras.  
Viktigt  att  handläggarna  kontrollerar  så  att  rätt  ihopräknat  belopp  på  beslutet.”  

Stickprov  

Den  genomförda  stickprovskontrollen  visade  inga  felaktigheter.   

Stickprov  gjordes  på  12  fakturor  som  valdes  ut  så  att  de  skulle  vara  fördelade  både  större  och  mindre  
belopp  och  några  skulle  vara  manuella  fakturor.  Informationen  om  restaurangrapporten  hämtades  in  
via  telefon  och  beräkningen  gjordes  efter  gällande  taxor  och  avgifter.   
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 Åtgärd  Dokument  Risk  Kontroll  
År  1:  HANDLÄGGNING  VID  ANSÖKAN  OM  TILLSTÅND  

1.  Ansökan  Verksamhetsutövaren  skickar  in  Ansökan   Handläggare  
en  ansökan  om  serverings-
tillstånd.  Ansökan  är  avgifts-
belagd.   

2.  Handläggning  och  Handläggaren  hanterar  ärendet.  Ev.  faktura  för  kunskaps- Felaktig  handläggning.  Handläggare  
ev.  kunskapsprov   prov.  Utebliven  eller  felaktig  

Att  få  tillstånd  är  villkorat  till  att  debitering  för  kunskapsprov.  
ha  klarat  av  ett  kunskapsprov.   
Om  sökande  inte  har  erlagt  prov  



tidigare  ska  det  göras  och  för  
detta  fakturerar  kommunen  
1500  kr/prov.  

3.  Faktura  gällande  Vid  en  inkommen  ansökan  ställs  Faktura  för  ansökan  Utebliven  eller  felaktig  Handläggare  
ansökan  skapas   ut  en  faktura.   Ev.  inkl.  avgift  för  debitering.   

kunskapsprov.  
4.  Faktura  till  Fakturan  skickas  till  sökande  Faktura   Redovisningsenheten  
sökande  med  30  dagars  betalningsfrist.   
5.  Betalning  Sökande  erlägger  betalning  för  Betalningstransaktion  Utebliven  betalning.  Redovisningsenheten  

fakturan.  
6.  Fakturabevakning  Betalning  för  fakturan  mottas.  Betalningstransaktion  Utebliven  betalning  Redovisningsenheten  
och  betalning  Vid  utebliven  betalning  påbörjas  uppmärksammas  ej.  

processen  för  fakturabevakning   
(påminnelse  och  sedan  
inkassoåtgärder)  

7.  Beslut  om  Beslut  om  tillstånd  meddelas  till  Beslut   Ansökan  beviljas  trots  att  Handläggare  
tillstånd   sökande  (beviljat  eller  avslag).    fakturan  gällande  ansökan  
  Faktura  för  tillsynsavgift  inte  betalats.  
8.  Beslut  om  Debitering  av  tillsynsavgift  för  och  ev.  inkl.  avgift  för  Utebliven  eller  felaktig  
tillstånd  mottas   dem  som  beviljas  tillstånd  första  kunskapsprov.  debitering.  

året.    
LÖPANDE  TILLSYN  

9.  Tillsyn  Kommunen  utövar  tillsyn,  dvs  Tillsynsprotokoll   Handläggare  
besök  hos  verksamheten  minst  Utredning  
en  gång  per  år.  Även  inre  tillsyn  
görs  genom  att  kontrollera  
verksamheterna.   
 



Avgiften  är  inte  direkt  knuten  till  
besöket  eller  till  den  inre  
tillsynen.  

10.  Restaurang- Verksamheten  är  skyldig  att  Restaurangrapport  Verksamheten  rapporterar  in  Handläggaren  
rapport  rapportera  in  till  Folkhälso- sin  omsättning  sent.   

myndigheten  bl.a.  deras  Verksamheten  rapporterar  in  
omsättning  av  försäljning  av  felaktiga  uppgifter.  
alkohol.  Rapporten  ska  vara   
inskickad  senast  den  1  mars  för  
föregående  år.  Handläggaren  
hämtar  denna  information  
direkt  från  Folkhälsomyndig-
hetens  register  rörande  de  
verksamheter  som  finns  i  
kommunen.  Denna  information  
justeras  till  viss  del  (ej  belopps-
mässigt,  men  t.ex.  debiteras  ej  
verksamheter  som  har  upphört  
med  sin  verksamhet  innan  den  1  
februari).   

11.  Debiterings- Gällande  taxor  och  beräknings- Debiteringsunderlag  Felaktig  beräkning  vid  Handläggaren  
underlag  modell  läggs  in  i  systemet.   manuell  hantering.   

Baserat  på  inhämtad  data  från  Felaktig  beräkningsmodell  
Folkhälsomyndigheten  skapas  väljs  i  systemet.   
debiteringsunderlag  i  systemet.  Utebliven  debitering.  
I  vissa  fall  kan  dock  manuell  
justering  behöva  göras,  t.ex.  för  
fakturor  där  verksamheten  
rapporterar  in  sin  omsättning  
sent  eller  felaktigt.   



12.  Faktura  skapas   Debiteringsunderlaget  skickas  Faktura    Redovisningsenheten  
till  redovisningsenheten  där  en   
faktura  skapas.   

13.  Faktura  till  Fakturan  skickas  till  sökande  Faktura    
tillståndshavaren  med  30  dagars  betalningsfrist.   
14.  Betalning  Sökande  erlägger  betalning  för  Betalningstransaktion  Utebliven  betalning.  Redovisningsenheten  

fakturan.  
15.  Faktura- Betalning  för  fakturan  mottas.  Betalningstransaktion  Utebliven  betalning  Redovisningsenheten  
bevakning  och  Vid  utebliven  betalning  påbörjas  uppmärksammas  ej.  
betalning  processen  för  fakturabevakning   

(påminnelse  och  sedan  
inkassoåtgärder)  
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Datum Dnr 

2020-769 2020-04-06 

Kristina Reinholdsson 
Kristina.reinholdsson@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Månadsuppföljning  mars  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  mars 2020 med  
helårsprognos.   

Agneta  Sander Kristina  Reinholdsson   
Miljöchef  Förvaltningscontroller   
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Beslutstyp Datum F-Ställe Diarienr Ärendetyp 
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2020-03-18 01-2020-00005 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel 
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2020-03-24 01-2019-00061 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel 
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2020-03-24 01-2019-00074 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel 
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2020-03-31 01-2019-00056 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel 



        
         

        
       

      
        
        

   
     

Beslutstyp Datum Objekt Ärendetyp Diarienr 
Stadigvarande tillst allmänheten, bifall m villkor 2020-03-02 Nytt tillstånd - e-tjänst 50-2020-00009 
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap, bifall 2020-03-02 Tillfälligt tillstånd slutet sällskap - e-tjänst 53-2020-00048 
Återkallelse 9 kap. 18 § p. 1 2020-03-19 Återkallelse av serveringstillstånd 15-2020-00121 
Ändrat tillstånd, bifall med villkor 2020-03-19 Tillfällig ändring av tillstånd 35-2020-00104 
Tillfälligt tillstånd allmänheten, bifall 2020-03-25 Ändrat tillstånd - e-tjänst 51-2020-00097 
Stadigvarande tillst allmänheten, bifall m villkor 2020-03-27 Nytt tillstånd - e-tjänst 50-2020-00008 
Stadigvarande tillst allmänheten, bifall m villkor 2020-03-30 Nytt tillstånd - e-tjänst 50-2020-00025 
Ändrat tillstånd, bifall 2020-03-31 Ändrat tillstånd 34-2020-00080 
Ändrat tillstånd, bifall 2020-03-31 Ändrat tillstånd - e-tjänst 51-2020-00031 



Handelsedatum DelegationsNr HandelseRubrik BeslutsDatum 
2020-472 Anmälan  av  installation  av  värmepump  - Bergvärme 2020-03-02 
2020-257 Ansökan  om  strandskyddsdispens 2020-03-02 

 
2019-3441 Planerad  tillsyn  - Miljötillsyn,  Anmälan  Om  Miljöfarlig  Verksamhet 2020-03-02 
2020-479 Anmälan  av  installation  av  värmepump  - Bergvärme 2020-03-02 

Klagomål  på  inomhusmiljö  - Hälsoskydd,  Klagomål  På  
2019-3777 Ljuslyktor/parkering 2020-03-02 
2020-182 Planerad  tillsyn 2020-03-05 
2020-594 Anmälan  av  installation  av  värmepump  - Bergvärme 2020-03-09 
2018-55 Klagomål  strandskydd  - Naturvård,  Strandskyddstillsyn 2020-03-10 
2020-690 Anmälan  av  installation  av  värmepump  - Bergvärme 2020-03-10 

Klagomål  på  inomhusmiljö  - Hälsoskydd,  Klagomål  På  Ventilation,  Låg  
2019-3494 Tempratur,  M.m 2020-03-10 
2020-582 Remiss  alkoholservering 2020-03-11 

Klassning  av  anläggning/verksamhet  - Förbrukning  av  organiska  
2020-457 lösningsmedel 2020-03-11 
2020-634 Remiss  alkoholservering 2020-03-11 

 
2020-247 Sanktionsavgift  livsmedel 2020-03-12 
2020-601 Anmälan  av  installation  av  värmepump  - Bergvärme 2020-03-12 
2020-756 Anmälan  av  installation  av  värmepump  - Bergvärme 2020-03-13 
2020-757 Anmälan  av  installation  av  värmepump  - Bergvärme 2020-03-16 
2020-796 Anmälan  av  installation  av  värmepump  - Bergvärme 2020-03-16 
2020-639 Administrativt  ärende  - TESTÄRENDE  2020-03-16 
2020-216 Remiss  alkoholservering 2020-03-17 

 
2020-511 Anmälan  ändring  av  livsmedelsverksamhet 2020-03-17 

 Registrering  av  livsmedelsanläggning  - Livsmedelsanläggning  - 
2019-3834 Livsmedelskontroll,  Registrering  Av  Anläggning 2020-03-17 
2020-688 Remiss  alkoholservering 2020-03-18 
2020-638 Klagomål  miljöskydd  - Eldning  på  fastighet 2020-03-18 



Ansökan  om  tillstånd  enligt  vattenskyddsföreskrifter  - Ansökan  om  
2020-189 tillstånd  inom  Öresjö  vattenskyddsområde  jordbruk  2020-03-18 

 
2020-565 Klassning  av  anläggning/verksamhet  - Miljöskydd  - Jordbruk 2020-03-18 
2020-881 Anmälan  av  installation  av  värmepump  - Bergvärme 2020-03-19 
2020-794 Remiss  alkoholservering 2020-03-19 
2020-817 Remiss  alkoholservering 2020-03-19 
2020-898 Åtgärdskrav  livsmedelsanläggning 2020-03-19 
2020-836 Anmälan  av  installation  av  värmepump  - Bergvärme 2020-03-19 
2020-813 Klagomål  livsmedel  - Hantering/Rengöring 2020-03-19 
2020-408 Ansökan  om  tillstånd  för  enskilt  avlopp  - Ansökan  WC  2020-03-20 
2020-841 Anmälan  av  installation  av  värmepump  - Bergvärme 2020-03-20 

Ansökan  om  strandskyddsdispens  - Naturvård,  Ansökan  Om  
2019-3830 Strandskyddsdispens 2020-03-20 
2020-408 Ansökan  om  tillstånd  för  enskilt  avlopp  - Ansökan  WC  2020-03-24 
2020-895 Anmälan  av  installation  av  värmepump  - Bergvärme 2020-03-24 
2020-896 Anmälan  av  installation  av  värmepump  - Bergvärme 2020-03-24 
2019-3655 Klagomål  på  inomhusmiljö  - Hälsoskydd,klagomål  På  Kall  Lägenhet 2020-03-24 

 Klagomål  livsmedel  - Övrigt  - Livsmedelskontroll,  Klagomål  På  Den  Årliga  
2019-2906 Kontrollavgiften 2020-03-25 

Anmälan  av  installation  av  värmepump  - Bergvärme  - Anläggning  för  
2020-982 värmeväxling 2020-03-25 
2019-3473 Klagomål  på  inomhusmiljö  - Hälsoskydd,  Klagomål  På  Kall  Lägenhet 2020-03-25 
2020-1024 Ansökan  om  tillstånd  för  enskilt  avlopp  - Enskilt  WC 2020-03-26 
2020-840 Anmälan  av  installation  av  värmepump  - Bergvärme 2020-03-27 
2019-3315 Klagomål  hälsoskydd  - Hälsoskydd,  Klagomål  På  Lukt 2020-03-27 
2019-3315 Klagomål  hälsoskydd  - Hälsoskydd,  Klagomål  På  Lukt 2020-03-27 
2020-1007 Anmälan  av  installation  av  värmepump  - Bergvärme 2020-03-30 
2020-1039 Anmälan  av  installation  av  värmepump  - Bergvärme 2020-03-30 

Klagomål  på  inomhusmiljö  - Hälsoskydd,  Klagomål  På  Buller,  Fukt  Och  
2019-3356 Lukt 2020-03-30 

Anmälan  om  ändring  av  lokaler  - Ändring/utbyggnad  av  lokal  för  
2020-434 Alprosgårdens  förskola 2020-03-30 



2020-915 Remiss  alkoholservering 2020-03-31 
2020-1067 Anmälan  av  installation  av  värmepump  - Bergvärme 2020-03-31 
2020-1068 Anmälan  av  installation  av  värmepump  - Bergvärme 2020-03-31 

Anmälan  om  ändring  av  lokaler  - Anmälan  om  ändring/utbyggnad  av  lokal  
2020-462 för  Trandaredsskolan  2020-03-31 
2020-914 Remiss  alkoholservering 2020-03-31 

 
2019-2448 Planerad  tillsyn  - Hälsoskydd,  Beslut  Om  Inklassning  Av  Verksamhet 2020-03-31 

Registrering  av  livsmedelsanläggning  - Livsmedelsanläggning  - 
2019-3804 Livsmedelskontroll,  Registrering  Av  Anläggning 2020-03-31 
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