Initiativärende

2018-04-11

Initiativärende till Miljö- och konsumentnämndens möte
den 24 april 2018
Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel
Miljö- och Konsumentnämnden beslutade 2017-09-19 om Förslag till ny taxa för prövning
och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Ändringen av
taxan innebär att verksamheter som säljer stora mängder alkohol kommer att betala en högre
årlig tillsynsavgift jämfört med verksamheter som inte säljer alkohol i lika stor utsträckning.
Vid mötet (2017-09-19) fick Moderaterna gehör för att Miljö-och konsumentnämnden
utvärderar den föreslagna taxa-modellen vid nästa års revidering av taxan för att undersöka de
positiva och negativa aspekterna av resultatet. Vidare föreslogs att detta tydlig skulle
framkomma som en extra paragraf i dokumentet Förslag till ny taxa för prövning och tillsyn
enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. I protokollet från nämnda möte står att
ordförande fann att nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag med Per Månssons (M)
tillägg. Tyvärr kom inte den paragrafen med i den av Kommunfullmäktige beslutade taxan.
En del av beslutad taxa innehåller rörlig tillsynsavgift vid stadigvarande servering till
allmänheten. Den rörliga avgiften är 1 procent av föregående års omsättning på försäljning av
alkoholdrycker inklusive moms. Nu har fakturor skickats till berörda näringsidkare i Borås
och det vore därför lämpligt att nämnden får redovisat vilka konsekvenserna har blivit, efter
beslutad taxa, för berörda näringsidkare. Detta skulle kunna vara en första del i den
utvärdering som nämnden beslutat om. Frågeställningar att få svar på är:
Hur stora förändringar har den nya tillsynstaxan inneburit för näringsidkare?
Hur hög är den högsta avgiften jämfört med tidigare taxa?
Hur stor skulle högsta avgiften vara om Borås Stad använt sig av en maxavgift i nivå med vad
jämförbara kommuner i Sverige har som maxtaxa?
Moderaternas uppfattning är att denna delutvärdering ska genomföras och redovisas till
nämndens möte i maj.
Då den taxa som fastställts i Kommunfullmäktige saknar den paragraf som Miljö- och
konsumentnämnden beslutat om ska nämnden begära revidering av taxan enligt nämndens
beslut. I de fall delutvärderingen visar att beslutad taxa har fått orimliga konsekvenser för
näringsidkare i Borås, är Moderaternas uppfattning att även taxan ska revideras per
omgående.
Med anledning av ovanstående föreslår därför Moderaterna att
 en delutvärdering görs enligt ovan
 kommunfullmäktige tillskrivs med begäran om revidering enligt ovan.
För Moderaterna
Per Månsson
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Verksamhetsplan 2018
Avdelningen för verksamhetsstöd
Miljöförvaltningen

1. Avdelningens uppdrag
Avdelningen ska stödja, komplettera och förstärka kärnverksamheterna inom
Miljöförvaltningen. Verksamhetsstöd ska utifrån förvaltningens behov erbjuda och
tillhandahålla administration, service, juridikkompetens, IT och kvalitet. Avdelningen
ska vara ett kvalificerat stöd för förvaltningens arbete för medborgare, företag samt
organisationer inom Borås Stad.

2. Avdelningens uppgifter och ansvar
Avdelningen ansvarar för:
- in- och utgående handlingar
- reception
- telefonservice
- posthantering
- information och utlämning av underlag för vattenprover
- diarieföring och arkivering
- IT-stöd
- kvalitetsarbetet, utvärderingar och utveckling
- vissa HR-uppgifter, bland annat personalassistans avseende schemaläggningar,
friskvårdsbidrag, reseräkningar och personliga utlägg
- beställning av kontorsvaror och dylikt
- bokning av resor och hotell
- beställning av frukt, ”fika” och dylikt
- juridik/juridisk kompetens
- intern utbildning inom juridik
- fakturering och kontering
- administration och kvalitetssäkring av nämndprocessen
- nämndsekreterare
- nämndadministration
- HR-stöd, bland annat vid rekrytering (se vidare under Punkt 5.6)
- lokalärenden avseende beställning och begränsade praktiska åtgärder
- lokalansvariga
Not: På grund av en tjänstledighet under delar av 2018 samt upphörande av en visstidsanställning
har personalresurserna på avdelningen fördelats om, vilket innebär att vissa av ovanstående uppgifter
kommer att få begränsade eller inga resurser under 2018.

3. Målgrupper
3.1 Miljöförvaltningen
Förvaltningens personal är Verksamhetsstöds huvudmålgrupp genom att avdelningen
administrerar, underlättar, stödjer och utvecklar processer för att kvalitetssäkra
förvaltningens arbete.
3.2 Miljö- och konsumentnämnden
Nämndens politiker ska få saklig och korrekt information inför sina beslut samt stöd
med praktiska uppgifter avseende sitt förtroendemannauppdrag.
3.3 Medborgare och företag i Borås
Privatpersoner och företag liksom tidningar och andra medier är målgrupper för
förvaltningen och avdelningen. Verksamhetsstöd skall i samarbete med övriga
avdelningar tillhandahålla korrekt och lättförståelig information genom
informationsmaterial, skrivelser och beslut.

3.4 Andra myndigheter
Andra myndigheter i kommunen och i Sverige erhåller information och andra
handlingar.

4. Organisation
Avdelningen Verksamhetsstöd är en av fem avdelningar på Miljöförvaltningen.
Avdelningen leds av en avdelningschef.
4.1 Yrkeskategorier, anställningsformer och organisationsförändringar
Avdelningen har åtta tillsvidareanställda. Tjänsterna är fördelade på en
avdelningschef, fyra administratörer varav en på 50 %, en
receptionist/bostadshandläggare på 50 %, en jurist/nämndsekreterare och en IT- och
kvalitetssamordnare.
Avdelningens ekonomiadministratör/administratör för livsmedelskontroll går i
pension den 1 juli 2018 och ersätts med en nämnd- och ekonomiadministratör.
Administratören på 50 % tar över som administratör för livsmedelskontroll, vilket
innebär att avdelningen under 2018 kommer att ha en heltids administratörstjänst
mindre jämfört med 2016. Denna heltidstjänst har ersatts med en juristtjänst.
Avdelningen har under 2017 utökats med en IT-och kvalitetssamordnartjänst.
Not: Konsekvenserna av de minskade administratörsresurserna blir att inspektörer/handläggare på
de övriga avdelningarna på förvaltningen får göra mer administrativa uppgifter själva.
4.2 Kön och åldersfördelning
Avdelningen består av 2 män och 7 kvinnor. Åldern inom gruppen varierar mellan 30
och 65 år.
4.3 Kompetensförsörjning
Medarbetarna på avdelningen har till stora delar rätt kompetens för sina uppdrag.
Arbetet och ansvaret är dock föränderligt vilket kräver en ständig utveckling och
uppdatering av kunskap och kompetens. I dagsläget saknas dessutom tillräckligt stöd
bland annat inom HR-området och arbete pågår ständigt med att se över
personalstyrkan på avdelningen utifrån förvaltningens behov (se även Bilaga 1
Behovsutredning 2019-2021).
4.4 Samarbete
Avdelningen samarbetar med övriga avdelningar inom förvaltningen men även med
andra aktörer inom staden samt i nätverk inom ämnes- och arbetsområden som till
exempel IT, kvalitet, nämndsekreterare och juridik.
4.5 Ekonomi och bemanning
Förvaltningen har främst behov av ett utökat HR-stöd. Andra ekonomiska
utmaningar och uppdrag för förvaltningen är bland annat att administrera
uppgradering av vårt diarieföringssystem Ecos till ett modernare system samt
utbildning och förberedelse inför en ny dataskyddsförordning liksom en ny
förvaltnings- och kommunallag. Samtliga dessa uppgifter ställer krav på i princip all
personal att i olika delar bidra till utvecklings- och förändringsprocesser med sin tid
utöver att det utför ordinarie arbetsuppgifter.

5. Prioriterade områden 2018
Avdelningen kommer särskilt att arbeta med följande områden:

5.1 Utveckling av avdelningen, inventering av stödbehov
Avdelningen har under hösten 2017 genomfört en inventering av förvaltningens
stödbehov. Utvärdering och undersökning av i vilken omfattning justeringar,
förändringar och utveckling kan och ska göras har påbörjats och fortsätter 2018.
Vissa åtgärder är redan vidtagna eller planeras och finns bland annat i denna
verksamhetsplan.
Slutsatser och resultat av inventeringen finns i denna verksamhetsplan samt i Bilaga 1
Behovsutredning 2019-2021.
Ansvarig: Avdelningschefen för Verksamhetsstöd
5.2 IT
Under 2018 kommer förvaltningen att förbereda sitt diarieföringssystem Ecos inför
en övergång till ett modernare system. Upphandling görs i samarbete med
Koncerninköp, Borås Stad.
Inför detta behöver förvaltningen göra en omfattande genomlysning och
kvalitetssäkring av data i det nuvarande systemet. Förvaltningen har en projektgrupp
som arbetar med detta 2018-2019. Enligt den nuvarande projektplanen är ett nytt
system på plats tidig höst 2019.
I ovan projekt undersöks även om det finns möjlighet att samordna några av de fem
olika ärendehanteringssystem som förvaltningen har.
Utöver ovanstående ansvarsområden är avdelningen genom avdelningschefen
systemansvarig och ansvarar för uppgraderingar av system samt användarkonton för
nya användare/medarbetare.
5.3 Kvalitet
Avdelningen kommer tillsammans med övriga avdelningar att tydliggöra, utveckla och
säkerställa förvaltningens rutiner och ansvarsområden. Arbete pågår med fortsatt
processkartläggning av avdelningarnas uppdrag och arbetsuppgifter.
Överföring och översyn görs av processer, rutiner etc. från gamla ledningssystemet till
nya Borås Stad-gemensamma Canea One. Överföringen ger avdelningen en bra
nulägesanalys och god grund i arbetet med att utveckla och förbättra förvaltningens
arbete med fokusering på värdeskapande processer.
Inom ramen för kvalitetsarbetet görs en översyn och uppdateras förvaltningens
styrdokument, bl.a. dokumenthanteringsplanen.
Kvalitetsarbetet omfattas dessutom bland annat av att:
- ta fram standard för processbeskrivningar, rutiner, dokument etc. i ledningssystemet
- stämma av mot kraven i standarderna ISO 9001 respektive 14001 och
miljödiplomering
- leda arbetet i miljö- och kvalitetsgruppen (Canea-gruppen)
- verkställa de beslut avseende ledningssystemet som förvaltningschefen fattar
- på förvaltningsövergripande nivå kommunicera innehåll och förändringar i
ledningssystemet till personalen.
- fastställa förvaltningens stödprocesser
- bistå respektive avdelningschef i det löpande arbetet med att dokumentera och
ständigt förbättra avdelningens processer och rutiner
- stödja avdelningschefen i uppföljningen av att processer och rutiner efterlevs
- strukturera K: enhetligt för alla avdelningar samt indelning efter fackområde
- administrera stöd vid internkontroller enligt Borås Stads bestämmelser

- ta fram en förteckning över samtliga chefer och medarbetares ansvarsområden
- fastställa en rutin för administration vid avslut av ärenden
- fastställa rutin för bevakning och påminnelser avseende mottagningsbevis.
Not: På grund av omfördelning av personalresurser på avdelningen är detta område i nuläget ej
prioriterat.
5.4 Juridik
Under 2018 kommer juristen att arbeta fram rutiner och strategier som behövs för att
lyfta den juridiska kompetensen på förvaltningen. Detta kommer att ske genom att
bland annat kvalitetssäkra skrivelser och projekt, hålla utbildningar i juridik samt ingå i
ett nätverk som arbetar för att motverka miljö- och livsmedelsbrott.
Mer specifikt för utbildning i juridik, är målet för 2018 att ta fram en juridisk
utbildningsplan med syftet att alla anställda på miljöförvaltningen samt ledamöterna i
Miljö- och konsumentnämnden ska ha tillräckligt hög juridisk kompetens. Med det
avses en översikt över de juridiska utbildningsinsatser som behövs för att nå det
bakomliggande målet. Förvaltnings- och miljöjuristen kommer därför under första
delen av 2018 att sammanställa indikationer på behov som behövs och därmed lämna
förslag på hur en utbildningsplan kan genomföras resterade del av 2018.
Syftet med en utbildningsplan är att skapa en genomtänkt och stabil konstruktion, för
att säkerställa kvalitativa och regelbundna utbildningsinsatser till de grupper som ska
få juridiskt stöd. Detta är ett led i strävan mot att i större grad göra juristens arbete
proaktivt, effektivt och förutsägbart snarare än reaktivt.
Med anledning av att en ny kommunallag samt en ny förvaltningslag träder i kraft
under 2018, kommer juristen att prioritera utbildning inom dessa områden. Vidare
kommer juristen att utbilda förvaltningen om den nya dataskyddsförordningen som
träder ikraft maj 2018.
Vidare har verksamhetsstöd som mål under 2018 att Nämndsekreteraren/nämndadministratören fortsättningsvis ska utveckla, kvalitetssäkra och effektivisera
nämndprocessen och därmed bidra till en ökad tydlighet samt rättssäkerhet på detta
område.
Not: På grund av tjänstledighet på avdelningen är detta område i nuläget ej prioriterat.
5.5 Nämnden
Avdelningen administrerar bl.a. hela nämndprocessen och ansvarar för att den blir
effektiv, rättssäker och kvalitetssäkrad. Under 2018 kommer hanteringen av
nämndprocessen att ske i stadens gemensamma ärendehanteringssystem Ciceron,
vilket ska underlätta och effektivisera arbetet med nämnden framöver.
Målsättningen är att Nämndsekreteraren/förvaltningsjuristen under 2018 ska
utveckla, kvalitetssäkra och effektivisera nämndprocessen och därmed bidra till en
ökad tydlighet samt rättssäkerhet på detta område.
Not: På grund av tjänstledighet på avdelningen är detta område i nuläget ej prioriterat.
5.6 HR
Ansvarsområdet HR är placerat inom Verksamhetsstöd men genom resurs- och
kompetensbrist finns kraftigt begränsade möjligheter att bidra med det HR-stöd
förvaltningen behöver. Förvaltningen får ett visst stöd genom tillgång till HRspecialist på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Viss HR-funktion finns på följande sätt genom avdelningschefen:
- stöd vid rekrytering, rehabilitering och i ärenden om arbetsrätt
- stöd med förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete i enlighet med SAMkalendern, bland annat löneöversyn inklusive lönebildning och lönekartläggning,
likabehandlingsplan, hälso-och arbetsmiljöplan och det årliga HR-bokslutet.
Det som saknas helt eller delvis är följande;
- strategisk partner och rådgivare åt förvaltningschefen inom HR-området med fokus
på förändringsarbete och kulturutveckling.
- generellt bistå förvaltningschefen och avdelningscheferna inom HR-området
- bistå avdelningarna med processledning för grupputveckling med stöd av bland
annat självskattningsverktyg
- vara expert och stöd vid rekrytering, rehabilitering och i frågor avseende arbetsrätt
- bistå förvaltningschefen vid all facklig samverkan i den lokala samverkansgruppen
och vid MBL-förhandlingar.
- medverka i förvaltningens arbete med budget, uppföljning och bokslut i frågor
gällande personaluppföljning.
Not: Sammanfattningsvis är det främst vid rekryteringar som avdelningen genom avdelningschefen
kan vara behjälplig.
5.7 Ekonomiadministratör/Administratör för livsmedelskontroll
Avdelningens ekonomiadministratör samt administratör för Livsmedelskontroll går i
pension från den 1 juli 2018. En Nämnd- och Ekonomiadministratör kommer att
rekryteras som ersättning till denna tjänst. Tjänsten som administratör för
livsmedelskontroll omfördelas till befintlig personal på avdelningen.
5.8 Omvärldsbevakning
Avdelningen ska under 2018 göra två studiebesök i syfte att få inspiration och
kunskap för utveckling. Ett besök görs under våren och ett på hösten.
Det är viktigt att alla som deltar/samtliga medarbetare får ett utbyte av besöken, det
vill säga att de är relevanta i relation till arbetsuppgifter och ansvarsområden.
Ansvarig: IT- och kvalitetssamordnaren.
Avdelningen kommer även att besöka och samarbeta med andra administrativa
avdelningar inom Borås Stad avseende organisation och administration, t.ex.
Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Not: På grund av omfördelning av personalresurser på avdelningen är detta område i nuläget ej
prioriterat.
5.9 E-arkiv
Under ledning av Stadsarkivet pågår arbete med att etablera ett e-arkiv för att den
information som skapas och hanteras digitalt i verksamheten på ett säkert sätt kan
arkiveras i digital form. Målsättningen är att bedriva ett införandeprojekt med
pilotleveranser under 2017, och att e-arkivet därefter ska vara i drift till 2018.
Avdelningen kommer primärt genom IT- och kvalitetssamordnaren att följa detta
projekt med stort intresse och under 2018-2019 förbereda för e-arkiv på
förvaltningen.
5.10 E-tjänster
För närvarande är det endast tillståndsenhetens båda system AlkT och OL2 som
erbjuder e-tjänster. Ambitionen är att erbjuda fler e-tjänster när uppgradering gjorts
till ett modernare ärendehanteringssystem och att under 2018 börja klargöra vilka

e-tjänster som ska erbjudas.
En aktivitet är även att undersöka om ett bokningssystem som används av
Samhällsbyggnadsförvaltningens bygglovsavdelning är lämpligt för
Miljöförvaltningen.

6. Systemstöd
Miljöförvaltningen använder följande systemstöd för Borås Stad:
• Agresso
Agresso är Borås Stads ekonomisystem. Här hanteras alla slags fakturor. Här finns
också rapportverktyg för att följa upp ekonomin. All e-handel sker också här.
• Avtalskatalogen
I avtalskatalogen kan du söka bland alla aktuella avtal som Borås Stad har slutit på
ett antal olika områden.
• Bilpool, boka bil
Genom Bilpoolens bokningsystem kan du boka en bil för din tjänsteresa.
• CaneaOne
Processhanteringsverktyg.
• Ciceron
System för diarium och ärendehantering.
• CMG Office
är Borås Stads telefonkatalog där du kan söka fram kontaktuppgifter till alla
medarbetare.
• Digitala nämndhandlingar
Tjänsten används av nämnder som beslutat att arbeta med digitala
nämndhandlingar.
• EsMaker
EsMaker är ett webbaserat enkät- och analysverktyg där du kan skräddarsy enkäter.
• Heroma
HR- och lönesystem med schema- och bemanningshantering. All Borås Stad
löneadministration m.m. sker i Heroma.
• Infracontrol
System ärendehantering för synpunkter, felanmälan och schaktöppning.
• Intramap
I IntraMap presenteras geografisk information av förvaltningsövergripande karaktär.
Många av kartobjekten länkar vidare till information så som webbsidor, dokument
eller rapporter, ex. fastigheter och detaljplaner.
• IT-portal 2.
Är en tjänst där du kan administrera och beställa konto, program, datorer och
kringutrustning.
• Kom & Gå
Tidsregistreringstjänst kopplad till Heroma.
• KomMA, material och tjänstehantering
Tjänsten innebär ett IT-stöd till de löpande leveranserna av material och tjänster
från Servicekontoret.
• SiteVision Cloud
SiteVision Cloud är Borås Stads webbpubliceringssystem som används för boras.se,
intranätet samt Textilsmuseets och Borås Stadsteaters webbplatser.
• Storm
Borås Stads telefoniportal. Här kan du som medarbetare inom Borås Stad beställa
telefonitjänster, göra ändringar i telefonkatalogen, CMG Office Web, och lämna
felanmälningar. Du kan också se driftstatus och läsa mer om telefoni inom Borås
Stad.

• Stratsys
Stratsys är ett webbaserat verktyg som används för att underlätta och förenkla
planerings- och uppföljningsprocessen i Borås Stad.
Dessutom använder förvaltningen nedan system vilka löpande underhålls och
utvecklas. För särskilda projekt under 2018, se punkt 5.2 IT ovan.
• Ecos; förvaltningens diarieföringssystem som även innehåller stöd för tillsyn och
kontroll. Ecos har en systemförvaltningsplan och uppfyller i stort dagens behov.
Systemet är dock omodernt och arbete med att införa ett modernare system är
påbörjat. Till Ecos finns en modul, Tekos, som är en koppling mellan Ecos och
stadens faktureringsprogram Agresso.
• Boss; budget och skuldsaneringssystemet. Stödjer kommunernas verksamhet för
budgetrådgivning och skuldsanering.
• Konstat; ett verktyg för omvärldsbevakning särskilt avsett för samling av problem
och tendenser inom konsumentområdet. Konsumentverket erbjuder Konstat till alla
som bedriver kommunal konsumentvägledning.
• AlkT; system för handläggning av alkoholtillstånd.
• OL2; system för att hantera ärenden, tillsynsfunktion och avgiftshantering vad gäller
folköls- och tobaksförsäljning, receptfri läkemedel och e-cigaretter
• Miljö- och kvalitetsledningssystem; förvaltningen har ett eget webbaserat
ledningssystem som är specialanpassad får vår verksamhet. Här finns förvaltningens
processer, rutiner etc. Borås Stad har tagit fram ett centralt system för
ledningssystem i Borås Stad, CaneaOne, och arbete pågår på förvaltningen att flytta
över allt material till det nya gemensamma systemet.
Not: Ett system för att förbättra och underlätta tidsrapportering ses över i samband med den
planerade övergången till ett modernare ärendehanteringssystem.

7. Verksamhetsplanering 2019-2020
Tidpunkter för kombinerade konferenser för avdelnings/grupputveckling och
preliminär verksamhetsplanering för 2019 samt verksamhetsplanering för 2019-2020
kommer att genomföras under våren respektive hösten 2018.
Ansvarig: Avdelningschefen för Verksamhetsstöd
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Ärendet
Avdelningen för budget- och skuldrådgivning har upprättat förslag till verksamhetsplan
för 2018.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden antecknar verksamhetsplan 2018 för avdelningen för
budget- och skuldrådgivning.

Miljöförvaltningens synpunkter
Avdelningens uppdrag regleras i 5 kap 12 § socialtjänstlagen som fastslår varje
kommuns skyldighet att lämna budget- och skuldrådgivning till skuldsatta personer.
Fullmäktige har i reglementet för Miljö- och konsumentnämnden gett nämnden i
uppgift att:
• Svara för kommunens budget- och skuldsaneringsrådgivning
• Genom kontakter och samarbete med organisationer, nämnder, skolor och
genom allmän information skapa ett ökat medvetande om och kunnande i
vardagsekonomi inom kommunen.
Förslaget till verksamhetsplan 2018 bygger på krav i lagstiftning, omvärldsfaktorer,
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resurser enligt nämndbudgeten för 2018.
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Bakgrund och uppdrag
Vårt uppdrag regleras i 5 kap 12 § socialtjänstlagen som fastslår varje kommuns skyldighet att lämna
budget- och skuldrådgivning till skuldsatta personer.
Fullmäktige har i reglementet för Miljö- och konsumentnämnden gett nämnden i uppgift att:



Svara för kommunens budget- och skuldsaneringsrådgivning
Genom kontakter och samarbete med organisationer, nämnder, skolor och genom allmän
information skapa ett ökat medvetande om och kunnande i vardagsekonomi inom kommunen.

Miljö- och konsumentnämndens budget för 2018 fastslår bland annat att:
Uppdraget för avdelningen är att erbjuda budget- och skuldrådgivning till kommunens invånare.
Uppdraget innefattar budgetrådgivning, skuldrådgivning, stöd i skuldsaneringsprocessen samt utåtriktat
arbete.
Samverkan och samarbetet med personliga ombud, vräkningsförebyggande, försörjningsstöd och andra
organisationer är viktigt och skall fortsätta att utvecklas.
Avdelningen bedriver budget- och skuldrådgivning för invånarna i Ulricehamn, Tranemo, Svenljunga
och Bollebygd enligt upprättade avtal. Grannkommunerna köper i dagsläget enbart rådgivning och inte
utåtriktat arbete.
Verksamhetsidé
Vi hjälper kommuninvånare med sin vardagsekonomi och skuldsituation. Skuldsatta personer och
hushåll som hamnat på obestånd får hjälp vilket ger de drabbade en andra chans. Såväl den enskilde
som dennes familj vinner på detta men även samhället i stort och fordringsägare har mycket att vinna
på att skuldsatta får en väl fungerande privatekonomi och på så vis ökade möjligheter att leva ett
självständigt liv.

Övergripande mål





Ge stöd till den rådsökande i strävan att den enskilde ska få en fungerande vardagsekonomi och
en ekonomisk rehabilitering
Erbjuda professionellt råd och stöd till den enskilde utifrån dess behov
Medverka till att förebygga överskuldsättning
Som rådgivare vill vi inge förtroende, vara engagerade och lyhörda samt agera professionellt.
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Rådgivning
Budget- och skuldrådgivning är en hjälp till självhjälp. Rådgivningen är frivillig och bygger på att
invånaren är intresserad och tar initiativ till hjälp (antingen själv eller via någon annan instans inom
Borås stad eller någon av organisationerna som avdelningen samverkar med) samt är aktiv under hela
rådgivningsprocessen. Rådgivningen utgår från den sökandes behov och förutsättningar.
Rådgivningen består av budget- och skuldrådgivning samt stöd inför och under en skuldsanering.
Rådgivningen går ut på att motivera, stödja och vägleda klienterna. Vi arbetar enligt Konsumentverkets
rekommendationer samt avdelningens definierade processer och rutiner.
Mål för 2018



Säkerställa att alla inkomna ärenden tas om hand och får en handläggare
Säkerställa att alla inkomna ärenden får ett första besök inom 4 veckor antingen via öppen
mottagning eller ett bokat besök efter inskickad blankett

Utåtriktad verksamhet
Grundläggande för utåtriktade insatser är att invånarna har tillgång till information om vår verksamhet
– att staden erbjuder Budget- och skuldrådgivning. Vi ser medborgarna som ett hjul,
försörjningsstödsmottagaren, löntagaren, den arbetslösa, studenten, pensionären, barnfamiljen och
företagaren. Den gemensamma nämnaren är att alla ska ha möjlighet till en fungerande privatekonomi.
Förebyggande arbete kan ske på flera olika sätt och det handlar om att ge information till kommunens
invånare via webbplats, sprida broschyrer, föreläsningar, synas i media och informera andra instanser i
samhället, som kan möta personer som behöver vår hjälp, om vår verksamhet.
Vår ambition är att informera om ekonomiska möjligheter och fällor. Vi arbetar för att förebygga
framtida skuldsättningsproblem. En fungerande privatekonomi är en bra grund för att få en väl
fungerande medborgare som ger en god grund för staden att stå på och utvecklas genom.
Vi arbetar utifrån ett årshjul där våra samverkanskontakter, informationsinsatser och förebyggande
instanser med kontakter finns registrerade. Dels för att kontinuerligt följa upp och bibehålla inarbetade
kontakter men också för att väva in nya aktörer
Vi har upparbetade samverkanskontakter som fortgår löpande. Dessa är hyresrådgivningen, personliga
ombuden, Svenska Kyrkan, Pingstkyrkan och Frälsningsarmen, Miljöstrategiska
(Konsumentvägledning), Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket,
Arbetsförmedlingen och Försörjningsstödsenheten. För vissa har vi utsett en handläggare som är
ansvarig för kontakterna och för någon har vi ett roterande ansvar. Utsedd handläggare för respektive
samverkanskontakt ansvarar för att ha en löpande kontakt under året och informera om vår verksamhet
samt att ta reda på nyheter och information som kan vara till nytta för vår avdelning. Handläggaren
återkopplar till gruppen minst en gång under året och därutöver ges viktigt och aktuell information
löpande till gruppen.
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Mål för 2018


Genomföra 50 informationsaktiviteter genom att bland annat
o Genomföra föreläsningar i / på
 Gymnasieskolor
 BREC (Boråsregionens Etableringscentrum)
 Familjecentraler
 Jobb Borås
 Krami
 PRO och Simonsland (mötesplats för pensionärer).
o Genomföra informationsinsatser mot
 Banker
 Kuratorer (Närhälsan)
 Mobila teamet (missbruk)
 Trygghetsrådet (personer i arbetsmarknadsomställning)



Planera för att bjuda in aktörer till en informationsdag under 2019 med tema privatekonomi
och hur man kan förebygga överskuldsättning eller återfå en ekonomi i balans.



Genomföra studiebesök till andra kommuner för att studera och ta del av deras förebyggande
arbete och informationsinsatser.

Internt arbete
För att säkerställa att vårt arbete följer lagar och riktlinjer samt håller en god kvalitet behöver vi arbete
med förbättra våra interna processer och rutiner samt utvärdera vår verksamhet.
Det kollegiala lärandet och erfarenhetsutbytet är viktigt för att säkerställa ett likvärdigt arbetssätt och
för att öka kvaliteten i rådgivningen. Det kan ske genom att delta på varandras besök och genom att
diskutera ärenden.
Mål för 2018








Ta fram en plan för hur det kollegiala lärandet ska genomföras på avdelningen.
Påbörja arbetet med det kollegiala lärandet enligt den framtagna planen.
Ta fram ett förslag på handledning för grupp och /eller individ.
Påbörja arbetet med att överlämna gamla handlingar till arkivet och köpande kommuner
Ta fram en dokumenthanteringsplan i samverkan med verksamhetsstöd
Utvärdera den öppna mottagningen
Genomföra en brukarundersökning
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Verksamhetsplan 2018
Miljöstrategiska avdelningen
Miljöförvaltningen

”Vi gör det lätt för anställda och boende i Borås att leva, bo och verka på ett sätt
som är långsiktigt hållbart genom fysisk planering och rådgivning.
Vi stöttar kommunens interna miljöarbete och följer upp miljösituationen i
staden, så att våra folkvalda får underlag att fatta medvetna beslut.”

Miljöstrategiska avdelningen i stadens och politikens sammanhang
Vårt uppdrag, under Kommunstyrelsens reglemente, är att bevaka kommunens
miljöintresse i alla kommunala angelägenheter.
Vi vill uppfattas, av Borås Stads organisation och vår egen nämnd, som en avdelning
som bidrar till bättre och snabbare beslut - i de kommunala processer som vi är
berörda av - genom väl framarbetade förslag och underlag.
Vi vill att Borås Stads organisation och vår egen nämnd ser avdelningen som en
stödjande kompetent expertfunktion, tjänstvillig framåtblickande och
lösningsfokuserad. Vi vill också ses som en katalysator för att Borås Stad ska kunna
uppnå en hållbar utveckling enligt Vision 2025.
För miljöstrategiska avdelningen är det en självklarhet att ställa upp som
samarbetspartner - när det behövs - och att vara en god bärare av politiken.

Miljöstrategiska avdelningen i Miljöförvaltningen
Miljöstrategiska avdelningen behövs för att göra Miljöförvaltningen komplett, för att
bidra till att Borås Stad uppnår de långsiktiga målen som är beskrivna i Vision 2025
och för att sätta Borås på kartan som en miljöledande kommun.
Miljöstrategiska avdelningen är en mångfacetterad och enad grupp. Vi vill inom
förvaltningen uppfattas som att vi finns till för våra kollegor; vi är tjänstvilliga,
lösningsfokuserade, en expertis med god kompetens och koll på läget samt med siktet
inställt på att vara varandras budbärare.
Arbetsmiljömässigt vill vi bidra till god samvaro, trivsel och trevnad.

Avdelningens gemensamma mål för 2018
1. Varje medarbetare på MSA känner till sitt och avdelningens gemensamma
uppdrag. Vi vet syftet med uppdragen och var de kommer ifrån. Genom
bättre kunskap om kollegors arbete och kompetens blir vi bättre bärare av
varandras frågor.
Åtgärder under året: workshops om respektive arbetsgrupp
Uppföljning: Antal genomförda workshops. Är det en bra metod för att lära
känna sina kollegor?
2. Mångfald av arbetsuppgifter är vår styrka och vi är en självklar
samarbetspartner. Kommunkoncernen, politiken, näringslivet och
allmänheten vet MSAs värde.

Åtgärder under året:
• Utse en arbetsgrupp som tar fram ett marknadsföringsmaterial för MSA
• Punkten ”MSA i media” på APT används för att diskutera vad som kan lyftas till
nämnden eller andra forum
• Bli bättre på att dokumentera föredrag/föreläsningar och lägga ut bilder på
sociala medier
Uppföljning: Antal interna informationsföreläsningar/workshops, antal
informationspunkter på nämndmötena, antal utåtriktade evenemang, antal inlägg i
sociala medier, antal nyhetsartiklar, antal nya samarbeten.
3. Alla på MSA känner sig viktiga, välkomna och värdefulla. Vi har en stor
tolerans, nyfikenhet och öppenhet inför varandras olikheter. Vi samarbetar
och skapar en kreativ och engagerad arbetsplats.
Åtgärder under året:
• Diskutera hur vi bemöter varandra på arbetsplatsen och under möten
• Fortsätta med tisdagsfikor för att lära känna varandras olikheter
• Gemensamma aktiviteter, t.ex. lunch på stan, avdelningsaktiviteter
Uppföljning:
• Utvärdering av mötesklimat på APT och arbetsklimat i medarbetarsamtal
• Antal genomförda avdelningsaktiviteter

Miljöstrategiskt arbete

Det miljöstrategiska arbetet utgår från stadens miljömål och avdelningen ansvarar för
att stötta och driva miljömålsarbetet inom hela kommunkoncernen.
• Utveckla miljömålsuppföljningen
• Lansera de miljömål som är beslutade för perioden 2018-2021
• Genomföra miljömålsuppföljningen
• Skapa budgetunderlag till budget 2019 utifrån förvaltningens uppdrag med extra
fokus på miljömålen
• Representera Borås Stad inom de nätverk staden deltar i
• Samordna Borås Stads svar i externa undersökningar och granskningar inom
miljö-området
• Utreda förvaltningens nya uppdrag att arbeta med Agenda 2030
• Delta med miljökompetens när koncerninköp tar fram förfrågningsunderlag
• Genomföra Kretsloppsveckan
• Samordna miljökoordinatorsnätverket
• Ansvara för klimatkompenseringssystemet
• Delta i Giftfri förskola
• Delta i Hållbara Livsstilar (nationellt projekt 2017-2018)
• Delta i Innovationplattform Borås
• Driva på arbetet med energieffektivisering inom Borås Stads lokaler och
verksam-heter
• Utföra fadderskap för miljömålen
• Hålla miljöutbildningar för Borås Stads anställda
• Delta i EU-projektet SINFONIA
• Svara på remisser och motioner
• Utföra utåtriktat miljöstrategiskt arbete i mån av tid

Miljöövervakning

• Genomföra kontinuerliga mätningar av PM10 och NO2 i containern på
Kungsgatan
• Delta i Luft i Västs arbete med att bland annat ta fram förbundets
kontrollstrategi
• Genomföra vattenprovtagning för Länsstyrelsens kalkningsuppföljning
• Upphandla luftutredning

Fysisk planering

• Delta i stadens arbete med fysisk planering (samhällsplanering)
• Delta och leda projektstudios
• Delta i möten, workshops och konferenser för att utveckla arbetet inom fysisk
planering i Borås
• Delta i forskningsprojektet Samskapande samhällsplanering för energieffektiva
och hållbara stationssamhällen (med bl.a. KTH och Mistra Urban Futures som
parter)
• Bidra med expertis i framtagandet av strategiska dokument
• Utföra granskning av bygglov

Naturvårdsarbete

• Slutföra påbörjade LONA-projekt
• Påbörja beviljade nya LONA-projekt
• Handlägga ansökningar till Naturvårdsfonden
• Utföra prövning och tillsyn av strandskydd
• Ta fram en tillsynsplan för strandskydd
• Implementera ett arbetssätt hur staden jobbar med ekosystemtjänster i
detaljplaner
• Stötta Miljötillsyn genom att bidra med naturvårdskompetens i deras ärenden
• Påbörja arbetet med kommunens första biotopskyddsområde gällande rikkärret i
Häljared
• Bilda kommunala naturminnen av skyddsvärda träd
• Återuppta arbetet med vattengruppen och påbörja uppdatering av
vattenresursprogrammet
• Upprätthålla Naturdatabasen

Konsumentrådgivning

Konsumentrådgivningen utgörs av både händelsestyrd verksamhet (ärendehantering)
och utåtriktad verksamhet, företrädesvis föreläsningar och informationsaktiviteter.
För 2018 bedrivs i princip all utåtriktad verksamhet inom ramarna för projektet
Konsumentintegration (se särskild projektplan) och i övrigt föreläsningar på Borås
Stads grundskolor. Alla föreläsningar och informationsaktiviteter ska innehålla
konsumenträtt och information om hållbar konsumtion till lika delar.
• Omhänderta inkommande ärenden av konsumenträttslig karaktär
• Genomföra projektet Konsumentintegration med information i nämnden och
slut-rapport före årets utgång.

Energi- och klimatrådgivning

Uppdraget åt Energimyndigheten innebär att vara tillgänglig för rådgivningsfrågor
samt att vara en del i Energi- och klimatrådgivarnätverket.

• Besöka företag och annan verksamhet och utföra rådgivning
• Medverka på företagsträffar
• Utföra rådgivning till privatpersoner
• Medverka i Energi- och klimatrådgivarnätverket
• Genomföra projektet Insatsprojekt 2018
• Genomföra Earth hour

Förvaltningsgemensamt miljö- och kvalitetsarbete

• Återuppliva Miljöförvaltningens miljöledningssystem och få detsamma att klara
kraven för miljödiplomering
• Genomföra aktiviteter i nämndens miljöledningssystem
• Arbeta med att ta fram processer och rutiner och lägga in dessa i Canea
• Utveckla avdelningsgemensamma mallar för exempelvis remissvar och
planyttranden
• Delta i arbetsgrupp/referensgrupp till Borås Stads projektbank som
sammankallas av Stadsledningskansliet
• Uppdatera webb och social medier samt utföra grafiskt arbete
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1 Sammanfattning
Denna kontrollplan är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av hur de
krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av
myndigheten. Kraven finns bl.a. i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 882/2004 från den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa
kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt
bestämmelser om djurhälsa och djurskydd.
Syftet med denna kontrollplan är att ge en beskrivning av hur den offentliga
kontrollen som Miljöförvaltningen ansvarar för är organiserad, inriktningen av
kontrollarbetet och hur det genomförs. Planen innehåller inte detaljer om hur
kontrollen bedrivs för enskilda livsmedelsföretagare. Den löpande arbetsplaneringen sker inom avdelningen för livsmedelskontroll.
Miljö- och konsumentnämnden i Borås Stad är behörig myndighet för kontroll
utifrån livsmedelslagstiftningen. Nämnden ansvarar för att effektiv och
ändamålsenlig kontroll utförs på de anläggningar som kommuner är kontrollansvariga för enligt 23 § livsmedelsförordningen. Ansvaret innefattar bl.a. kontroll
av dricksvatten, hygien och märkning. Livsmedelslagstiftningen inom nämndens
ansvarsområde omfattar cirka 200 olika EG-förordningar och nationella lagar,
förordningar och föreskrifter. I arbetsuppgifterna inom kontrollen ingår revisioner,
inspektioner och provtagningar samt handläggning av ärenden vid registrering och
riskklassning. Avdelningen handlägger och arbetar aktivt med utredningar vid
misstanke om matförgiftning och handlägger händelsestyrda ärenden samt är
bollplank för kommunens livsmedelsföretag och svarar på frågor från allmänheten.
Vi har en skyldighet att årligen rapportera uppgifter till Livsmedelsverket samt fatta
beslut i fråga om sanktioner, avgifter och åtalsanmälningar. Utöver det har
kommunen skyldighet att utreda och varna andra myndigheter om icke säkra
livsmedel enligt EUs varningssystem RASFF och iRASFF. Sådana larm måste
prioriteras och blir fler för varje år.
Nämnden ansvarar för den operativa offentliga kontrollen vid cirka 800 livsmedelsanläggningar. Dessa är framför allt storhushållskök såsom skol-, vård- och
omsorgskök, men även restauranger, mindre industrier, grossister samt butiker av
olika slag. Kontrollen utförs av ca sex årsarbetare. Planerad kontroll och kontroll
som utförs till följd av att anläggningar uppvisat brister (extra offentlig kontroll)
samt prövning och registrering av livsmedelsanläggning är avgiftsfinansierad.
Kontrolltiden är baserad på riskklassning av anläggningarna. Varje år fastställs en
kontrollplan för den operativa kontroll som Miljöförvaltningen och dess
inspektörer ska utföra. Planen syftar till att kontrollen ska vara effektiv och
ändamålsenlig. Denna plan fungerar också som övergripande arbets-
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fördelning/instruktion till inspektörerna. Kontroll sker utifrån nämndens riktlinjer
och rutiner samt utifrån aktuell lagstiftning och vägledningar från Livsmedelsverket.
Planen för 2018 innebär i korthet:
• Registrering av livsmedelsanläggningar vid nyetableringar och ägarbyten. I
samband med registreringen kommer revisioner på de flesta anläggningar att
göras.
• Samtliga anläggningar med kontrolltid mellan 3-5 timmar ska få ett
kontrollbesök under året. Hälften av anläggningarna med 5 timmars
kontrolltid får två besök under året.
• Samtliga anläggningar med kontrolltid mellan 6-8 timmar ska få två
kontrollbesök under året.
• Samtliga anläggningar med 9 eller fler kontrolltimmar ska få tre besök under
året.
• Samtliga anläggningar i erfarenhetsklass C kommer att kontrolleras under
året enlig fastställda kontrolltider.
• Hälften av anläggningarna med 2 kontrolltimmar ska få ett kontrollbesök
under året
• En tredjedel av anläggningarna med 1 kontrolltimma ska få ett kontrollbesök
under året.
Vid varje kontrollbesök ska fokus ligga på de särskilda risker som finns i just den
anläggningstyp som besöks.
Prioriteringen sker som hittills utifrån riskklassningen. Anläggningar med högst
riskklass prioriteras högst.
Under 2018 läggs kontrollen både bransch- och områdesvis. Under året kommer
flera projekt att genomföras där bl.a. provtagning på olika livsmedel kan bli aktuellt.
En plan finns för varje inplanerat projekt. Sammanfattning efter avslutade projekt
kommer att presenteras löpande för nämnden.
Kontroll av dricksvattenanläggningar och livsmedelsindustrier planeras separat och
genomförs av två inspektörer.
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2 Mål för den offentliga kontrollen
2.1 Kontrollplan
Den myndighet som ansvarar för genomförandet av offentlig kontroll av livsmedel
bör upprätta en kontrollplan i vilken varje enskild livsmedelsföretagare kan
identifieras. Denna kontrollplan bör omfatta aktuellt verksamhetsår samt en flerårig
plan (tre-fem år).
Upprättande av kontrollplanen bör grundas på:
- klarlagda risker i samband med livsmedelsverksamheten enligt modell för
riskklassning,
- erfarenheter, information och tidigare resultat av livsmedelföretagarnas
efterlevnad av livsmedelslagstiftningen samt
- befintliga resurser för livsmedelskontroll inom myndigheten.
Vid upprättande av kontrollplanen kan fastställd kontrolltid fördelas på kontrollmetoderna revision, inspektion och provtagning av livsmedel. Av verksamhetsplan
bör det framgå vilka revisioner, inspektioner och kontrollområden som är
planerade att genomföras samt det antal prover som är planerade att analyseras.
Vissa kontroller utförs dock utanför planeringen och kallas händelsestyrda. Det kan
handla om olika uppdrag som en kontrollmyndighet kan få från t.ex. Livsmedelsverket under året.
Utöver detta bör planen innehålla information om utbildning för kontrollpersonalen och ge utrymme för oförutsedda händelser som kan påverka kontrollbehovet, t.ex. matförgiftningsutbrott. Lämpligen fastställer myndigheten
kontrollplanen vid årets början.
I Miljöförvaltningens verksamhet sker planeringen och uppföljningen av kontrollen
i flera steg, vilket beskrivs under avsnitt 8 Uppföljning och utvärdering av
kontrollen.
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Genomförande av livsmedelskontroll
Kontrollverksamheten bygger på att en årlig kontrolltid fastställs för varje
livsmedelsverksamhet beroende på omfattning och risk. Kontrollerna genomförs i
form av såväl revisioner som inspektioner och provtagningar. Revision innebär en
fullständig genomgång av verksamheten enligt Livsmedelsverkets handböcker och
lagområden, medan en inspektion endast omfattar vissa moment.
För 2018 är inriktningen att bedriva en planerad kontrollverksamhet med de
fastställda kontrolltiderna som utgångspunkt. För de verksamheter som har ett litet
antal kontrolltimmar sker inte inspektioner varje år.
Fokusområden för 2018 är kontroll enligt det operativa mål 6 som omfattar
kontroller på hur verksamheterna hanterar faran med norovirus samt personlig
hygien. Norovirus är den vanligaste orsaken till livsmedelsburen smitta i Sverige
och kan lätt överföras till livsmedel från människan. Detta kommer att beröra de
flesta av våra verksamheter som har någon form av hantering.
Specifikt för livsmedelskontrollen 2018 är att kontrollområden har ersatts med
lagstiftningsområden. Lagstiftningsområdena synliggör den mycket omfattande
lagstiftning som finns inom livsmedelsområdet. Områdena kategoriserar och
systematiserar rättsakterna och ska användas för rapportering och uppföljning av
kontrollen. De kan även vara ett stöd i myndighetens övergripande verksamhetsplanering. Då vi tycker att kontrollområdena är en bra indelning för att planera
kontrollen kommer vi under 2018 fortsätta arbeta med dessa som ett komplement
till lagstiftningsområdena
I enlighet med den fleråriga planeringen kommer specifika lagområden i kontrollen
att utses varje år och anpassas till behovet efter omvärldsanalys och de riktlinjer och
krav som kommer från EU-kommissionen och Livsmedelsverket. Övriga
lagområden kan vara aktuella vid händelsestyrda projekt.
Livsmedelskontrollen bidrar till arbetet med nämndens mål att verka för en hållbar
konsumtion. Detta gör vi genom att kontrollera grundförutsättningarna hantering,
hygien, temperaturer och rengöring. Fungerande grundförutsättningar minskar
matsvinnet och risken för att mat blir dålig och slängs i onödan
Vidare är ambitionen att fortsätta med information och rådgivning. Det är ett
faktum att många verksamhetsutövare har bristande kunskap om livsmedelshantering och vilka krav som gäller, vilket gör att många ärenden kräver väldigt
mycket tid av förvaltningens personal. Det är inte ovanligt med tidskrävande
information i ärenden som senare inte resulterar i att någon verksamhet etableras.
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En viktig del i arbetet är samverkan med andra aktörer, både kommuner och andra
myndigheter. Livsmedelshandläggarna har en stödjande, rådgivande och
kontrollerande funktion och utgångspunkten är att förenkla för verksamhetsutövarna och medborgarna.
2.2 Behovsutredning
Behovsutredningen för livsmedelskontrollen grundar sig på förhållandena vid
årsskiftet 2017/2018. För 2018 är inriktningen att bedriva en planerad kontrollverksamhet med den för respektive livsmedelsverksamhet fastställda kontrolltiden
som utgångspunkt. I följande tabell redovisas antal verksamheter utifrån tilldelad
kontrolltid och en bedömning av resursbehovet för uppdrag, övrig kontroll,
restid, händelsestyrda ärenden samt information och rådgivning.
En jämförelse med läget vid föregående årsskifte 2016/2017 innebär att personalbehovet är likadant som föregående år det vill säga 7,4 (7 720 kontroll- och
händelsestyrda timmar/1 050 timmar/tjänst). Utöver dessa 7,4 tjänsterna finns det
en tjänst som avdelningschef för avdelningen.
Personalresurser under 2018 är dock bara 6,5 tjänster, det är 0,5 tjänster mindre än
föregående år och en tjänst mindre än behovsutredningen. Under första tertialet
2018 kommer dessutom två erfarna medarbetare att sluta och en gå på
föräldraledighet. Det gör att gruppen kommer att lägga mer tid och resurser på
introduktion av nyanställda.
Utöver det behöver avdelningen för Livsmedelskontroll en förstärkning på minst
en tjänst då vi går två på flera kontroller än tidigare. Vi gör det av säkerhetsskäl.
Vi har även fler ärenden som är mer komplexa än tidigare. Dessutom går vi alltid
två på alla klagomål. Detta görs av rättsäkerhetsskäl.
Det faktiska behovet är 8,5 tjänster för 2018.
Utredningen är en schablon som bygger på beslutade kontrolltider per objekt, men
tar inte hänsyn till att vi går två på vissa inspektioner.
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Kategori
kontrolltimmar

Ambition/
Inriktning

Antal
anlägg

0,5

Löpande

5

1

”

153

1,5

”

2

Tillsynsintervall

Resursb.
timmar

Antal
Besök

0,5

2,5

1

”

1

153

51

14

”

1,5

21

7

”

135

”

2

270

68

2,5

”

5

”

2,5

12,5

3

3

”

121

”

3

363

121

3,5

”

22

”

3,5

77

22

4

”

30

”

4

120

30

4,5

”

7

”

4,5

31,5

7

5

”

83

”

5

415

125

5,5

”

17

”

5,5

93,5

26

6

”

26

”

6

156

52

6,5

”

-

”

-

-

-

7

”

87

”

7

609

174

7,5

”

9

”

7,5

67,5

18

8

”

11

”

8

88

22

9

”

3

”

9

27

9

10

”

3

”

10

30

9

10,5

”

12

”

10,5

126

36

11

”

29

”

11

319

87

12

”

24

”

12

288

72

50

”

1

”

50

50

4

Delsumma

Varje år

Timmar/
anlägg.

797

3320

Restid

Ej debiterbar tid

Registrering

Händelsestyrd
debiterbar tid

100

1

100

Revision av nya
verksamheter

”

100

6

600

Extra offentlig kontroll,
inkl. befog. klagomål

”

300

1

300

Klagomål obefogat

Ej debiterbar tid

300

Omvärldsbevakning,
rådgivning, remisser,
information etc.

Händelsestyrd
ej debiterbar tid

2 100

1 000

Delsumma

4400

Totalt antal timmar

7720

Antal årsarbetare

7720/1050

944

7,4
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2.3 Övergripande mål för kontroll inom livsmedelskedjan
I den nationella kontrollplanen för livsmedelskedjan (NKP) anges strategiska mål
och prioriteringar för den offentliga kontrollen och aktuell plan gäller för perioden
2018–2021. Målet med den nationella kontrollplanen är att säkerställa en hög
skyddsnivå för människors och djurs hälsa samt värna om konsumenternas
intressen. Planen är ett styrande dokument för kontrollmyndigheterna. Den har
utarbetats av myndigheterna gemensamt och har tagits fram i enlighet med artikel
41 i förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll i livsmedelskedjan. Planen
ger också en beskrivning av det svenska kontrollsystemet genom hela
livsmedelskedjan. Den omfattar livsmedel, foder och animaliska biprodukter,
djurhälsa och djurskydd samt kontroll av skadegörare på växter och växtprodukter.
Den nationella kontrollplanen är gemensam för samtliga kontrollmyndigheter i
livsmedelskedjan och tas fram av Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens
veterinärmedicinska anstalt (SVA), länsstyrelserna, Sveriges Kommuner och
Landsting samt Generalläkaren gemensamt. Planen uppdateras varje år.
De övergripande målen:
• Konsumenterna får säkra livsmedel inklusive dricksvatten, som är
producerande och hanterade på ett acceptabelt sätt. Informationen om
livsmedlen är enkel och korrekt.
• De livsmedelsproducerande växterna och djuren är friska och utgör inte
någon allvarlig smittorisk.
• Verksamhetsutövarna i livsmedelskedjan får råd, service och kontroll med
helhetssyn som underlättar deras eget ansvarstagande.
• De samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar för hela
livsmedelskedjan, inklusive beredskap.
Gemensamma effektmål
Med utgångspunkt från de övergripande målen har fyra gemensamma effektmål
fastställts. Effektmålen utgår från fyra fokusområden: säkert dricksvatten,
mikrobiologiska risker, kemiska risker och information i livsmedelskedjan.
•
•
•
•

För att få säkert dricksvatten måste de negativa hälsoeffekterna orsakade av
kemiska och mikrobiologiska ämnen i dricksvattnet minska.
Minska antalet livsmedelsburna sjukdomar med fokus på campylobakter,
listeria, ehec/vtec och norovirus.
Minska hälsoeffekterna till följd av miljöföroreningar (dioxin, PCB),
tungmetaller och mykotoxiner i livsmedelskedjan.
Information om livsmedel och om livsmedelsproducerande djur och växter
kan säkerställas genom hela livsmedelskedjan.

9

De operativa målen
Utifrån effektmålen har man sedan tagit fram 17 operativa mål. Från och med 2017
arbetar livsmedelskontrollen med de operativa målen. De operativa målen är ett
samlat grepp mot särskilda risker i mat och dricksvatten och de aktuella målen
gäller 2017-2019. Borås Stad berörs inte av alla mål, då vi inte har alla sorters
verksamheter.
I Borås kommer vi att arbeta med följande mål under 2018.
- Mål 2: Säkert dricksvatten
Faroanalys kemiska risker i råvatten vid större produktionsanläggningar
(>1000m³/dygn). I Borås finns det två anläggningar. Tidigare kontroller av
anläggningarna gjordes 2015.
- Mål 5: Mikrobiologiska risker
Kontroller på restauranger som serverar rätter av malet/ hackat kött så som
hamburgare. Kontrollen omfattar hantering av faran Ehec. Målet med kontrollen är
att faran elimineras eller risken att orsaka sjukdom reduceras till en acceptabel nivå.
- Mål 6: Mikrobiologiska risker
Kontroller på anläggningar som tillverkar tårtor, bakelser, smörgåstårtor, smörgåsar
och sallader så att de hanterar faran norovirus så att faran elimineras eller reduceras
till en acceptabel nivå. I målet avses norovirus som riskerar att överföras från
personal vid hantering av livsmedlen. Detta operativa mål kommer att beröra de
flesta anläggningar.
- Mål 13: Säkerställa information i livsmedelskedjan
Kontroller på anläggningar i tidigare led (tillverkning och import) som utformar
märkning samt märker/förpackar. Detta för att verifiera att de uppgifter som anges
i ingrediensförteckningarna stämmer med tillsatta ingredienser (minst fyra
produkter per anläggning granskas).
- Mål 15: Säkerställa information i livsmedelskedjan
Kontroller på detaljhandelsanläggningar (butiker) på området livsmedelsinformation med påstående om svenska ägg. Detta för att verifiera äggens ursprung
och flöde i livsmedelskedjan.
- Mål 16: Säkerställa information i livsmedelskedjan
Kontroller på anläggningar i tidigare handelsled (importörer, grossister, mäklare,
styckning) av livsmedelsinformation med påstående om svenskt nöt-, lamm- eller
kycklingkött. Detta för att verifiera köttets ursprung och flöde i livsmedelskedjan.
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2.4 Kontrollmyndighetens mål för kontroll inom kontrollområdet
Miljö- och konsumentnämnden i Borås har följande mål för livsmedelskontrollen
under 2018:
• Samtliga anläggningar med kontrolltid 3-5 timmar ska få ett kontrollbesök
under året. Hälften av anläggningarna med 5 timmars kontrolltid får två
besök under året.
• Samtliga anläggningar med kontrolltid 6-8 timmar ska få två kontrollbesök
under året.
• Samtliga anläggningar med 9 eller fler kontrolltimmar ska få tre besök under
året.
• Samtliga anläggningar i erfarenhetsklass C kommer att kontrolleras under
året enlig fastställda kontrolltider.
• Hälften av anläggningarna med 2 kontrolltimmar ska få ett kontrollbesök
under året
• En tredjedel av anläggningarna med 1 kontrolltimma ska få ett kontrollbesök
under året.
3 Behörighet och ansvar
3.1 Behörig central myndighet
Livsmedelsverket är den centrala behöriga myndigheten för livsmedelskontroll i
Sverige, enligt 18 § i Livsmedelsförordningen (2006:813).
3.2 Behörig lokal myndighet
Miljö- och konsumentnämnden i Borås är, enligt 11 § i Livsmedelslagen (2006:804)
och Reglemente för Borås Stads Miljö- och konsumentnämnd, behörig myndighet
för kontrollen i kommunen.
3.3 Ansvarsfördelning mellan myndigheterna
Ansvaret för den offentliga kontrollen av livsmedelsanläggningar i Sverige fördelas
enligt 23 § i Livsmedelsförordningen (2006:813).
3.4 Ansvarsfördelning inom den lokala myndigheten
Ansvarsfördelningen inom myndigheten beskrivs i organisationsschema och i
delegeringsordning. Gällande delegeringsordning beslutades av Miljö- och
konsumentnämnden 2017-05-23 § 93. Den är utformad så att nämnden delegerar
beslutanderätten till förvaltningschefen, som i sin tur tar beslut om vidaredelegation
till olika befattningar. Inriktningen i den är att så långt som möjligt delegera
beslutanderätten för att få en väl fungerande och effektiv verksamhet. Beslut ska
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kunna tas utan onödiga dröjsmål och de anställdas sakkunskaper ska tas tillvara på
ett ändamålsenligt sätt. Tillsynsmyndigheten ska kunna ge en god service och
snabbt kunna vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga eller förhindra skador på
människor, djur och natur.
4 Samordning
4.1 Samordning mellan behöriga myndigheter
- Matförgiftningsutredningar kan ske i samarbete mellan kommunen,
smittskyddsläkare, Länsstyrelsen och i speciella fall även Livsmedelsverket.
Även andra kommuner kan involveras i utredningen.
- RASFF och iRASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) ett
varningssystem för icke säkra livsmedel.
- Samverkansmöten (LivsLevande och LivsLedande) på verksamhets-, chefsoch handläggarnivå hålls mellan kommunerna Borås, Örebro, Uppsala,
Eskilstuna, Jönköping, Karlstad, Linköping, Norrköping och Västerås.
- Varje år deltar handläggare i de länsmöten där representanter från
Länsstyrelsen, Livsmedelsverket och länets kommuner deltar.
- I Sjuhäradsregionen (8 kommuner) finns ett forum för samverkan. Inom
ramen för detta hålls möten på handläggarnivå ca fyra gånger per år.
- Nationellt samverkansmöte på chefsnivå (LivsSamverkan Sverige) med
representanter från ett antal kommuner, Livsmedelsverket, Länsstyrelsen
samt Sveriges Kommuner och Landsting hålls ca fyra gånger per år.
- Livsmedelsverket genomför normerande kontroller.
- Länsstyrelsen genomför revisioner av kommunens verksamhet.
- Revisioner av livsmedelskontrollen kan ske även mellan olika kommuner.
- Revisioner av livsmedelskontrollen sker även av Borås Stads
Revisionskontor.
4.2 Samordning inom behörig lokal myndighet
Avdelning för livsmedelskontroll är en av fem avdelningar på Miljöförvaltningen
och jobbar med livsmedelskontroll inklusive dricksvatten. Sedan 1 januari 2017
ingår både Tillståndsenheten med tillsyn enligt alkohollagstiftningen och tillsynshandläggare med tillsyn över tobak, e-cigaretter, folköl och vissa receptfria
läkemedel i avdelningen.
Samordning av verksamheten sker genom olika typer av möten och personliga
samtal i kombination med skrivna rutiner inom ramen för kvalitetsarbetet med
ursprung i bl.a. vägledningar, kontrollhandböcker och liknande från
Livsmedelsverket. Nedan sker en uppräkning av de samordnande arbetssätt samt
möten och samtal som sker.
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- Avdelningsmöten (APT) – gäller samtliga medarbetare på avdelningen.
Gemensamma och övergripande frågor som rör kontrollen och avdelningen
behandlas.
Ansvarig: Avdelningschef
- Medarbetarsamtal mellan medarbetare och avdelningschef hålls en gång per
år. Samtalet är en möjlighet att följa upp och utveckla varje medarbetare
individuellt.
Ansvarig: Avdelningschef
- Samsynen inom kontroll, omvärldsbevakning, arbetsrutiner etc. sker löpande
på avdelningen.
Ansvarig: Alla på avdelningen.
4.3 Delegering av uppgifter inom den offentliga kontrollen
Miljö- och konsumentnämnden i Borås Stad delegerar inte någon uppgift inom
ansvarsområdet livsmedelskontroll till andra myndigheter eller organisationer.
5 Befogenheter och resurser för kontrollen
5.1 Kontrollmyndighetens befogenheter
Miljö- och konsumentnämndens befogenheter inom livsmedelsområdet regleras
huvudsakligen i Livsmedelslagen (2006:804) och i Livsmedelsförordningen
(2006:813).
Enligt 20 § Livsmedelslagen har kontrollmyndigheten rätt att få upplysningar, ta del
av handlingar och få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen. För
åtgärder vid bristande efterlevnad, sanktioner o. dyl., se avsnitt 7.
Övergripande livsmedelslagstiftning
Fyra EG-förordningar om hygien och kontroll inom livsmedelsområdet tillämpas
inom EU. Det är dels två förordningar om hygien som riktar sig till företagen,
förordning (EG) nr 852/2004 och (EG) nr 853/2004, dels två förordningar om
kontroll som riktar sig till kontrollmyndigheterna, förordning (EG) nr 882/2004
och (EG) nr 854/2004.
Hygien- och kontrollförordningarna bygger på den grund som lades i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och
krav för livsmedelslagstiftning. Denna förordning fastställer de grundläggande krav
som gäller för all livsmedelshantering; främst krav på livsmedelssäkerhet,
skyldigheter för livsmedelsföretagare att uppfylla kraven i livsmedelslagstiftningen
och att kontrollera att dessa krav uppfylls samt krav på spårbarhet.
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Hygien- och kontrollförordningarna är inriktade på de mål som ska uppnås och de
ger därför företagen möjlighet att välja olika vägar för att uppnå målen. I vissa fall
är de nya reglerna flexibla och kan anpassas efter lokala förutsättningar, t.ex.
fortsatt användning av traditionella metoder.
Det finns också flera EG-förordningar som innehåller regler på avgränsade
områden. Exempel på sådana är bekämpningsmedelsrester, främmande ämnen
såsom bly och mykotoxiner, ekologisk produktion, ägg, kyckling, mjölk, vin, sprit,
märkning av nötkött, geografiska beteckningar, ursprungsbeteckningar och aromer.
EG-förordningarna gäller direkt i alla medlemsstater utan att omformas till
nationell lagstiftning.
Den svenska livsmedelslagen (SFS 2006:804) kompletterar EG-förordningarna.
Den innehåller bl.a. regler om kontroll, avgifter, straff och överklagande.
Regeringen har gett ut en förteckning över de EG-förordningar som kompletterar
livsmedelslagens bestämmelser.
Den svenska livsmedelsförordningen (SFS 2006:813) talar bl.a. om vilken
myndighet som ska kontrollera olika slags anläggningar. Den ger också
Livsmedelsverket rätt att meddela föreskrifter om offentlig kontroll.
Livsmedelsverkets föreskrifter grundar sig ofta på EG-direktiv, eller också
kompletterar de EG-förordningar. Bara några få föreskrifter saknar denna
anknytning.
Livsmedelsverket ger vidare ut bl.a. vägledningar och kontrollhandböcker som är
riktade till kontrollmyndigheterna. All information finns att tillgå genom
Livsmedelsverkets tjänst Kontrollwiki. Vägledningarna ska ses som komplement till
gällande förordningar, nationell lagstiftning och eventuella vägledningar från
kommissionen för att ge ytterligare stöd i tolkningen av lagstiftningen.
Vägledningarna är inte rättsligt bindande. Även branschorganisationer ska utarbeta
och sprida riktlinjer. Branschriktlinjer är således branschens egen beskrivning av
hur företagarna kan uppnå kraven i livsmedelslagstiftningen.
5.2 Kontrollpersonal och utrustning
Avdelning för livsmedelskontroll har 6,5 årsarbetare för att utföra kontroll enligt
EG-förordningar och den nationella livsmedelslagstiftningen. Varje årsarbetare
förutsätts utföra kontroll motsvarande 1 050 timmar per år. Enligt riskklassningen
och övrig kontroll ska vi utföra cirka 7 720 timmar planerad och oplanerad kontroll
under ett år. Vi ska även täcka upp behovet för extra offentlig kontroll, RASFF och
iRASFF registreringar, revisioner av nya anläggningar, omvärldsanalys samt
myndighetens skyldighet att ge råd och information.

14

Centralt på Miljöförvaltningen finns tillgång till stöd inom områdena
administration, personal, ekonomi, IT, juridik och kommunikation.
Kyl- och frysutrymme finns för förvaring av prover och provtagningsutrustning vid
eventuella beslag. Vid beslag av större partier måste utrymme hyras (beroende av
beslaget kontaktas lämpliga uthyrningsföretag, inga bindande avtal finns dock).
Utrymme för förvaring av skyddskläder finns. Termometrar, kameror, ATP-mätare,
ficklampor och annan utrustning finns. Tvättmöjlighet av arbetskläder finns på
plats.
Opartiskhet och jäv
I regeringsformens första kapitel, som handlar om statsskickets grunder, anges ett
antal grundläggande principer för hur myndigheter ska utöva sin verksamhet. Det
handlar bl.a. om opartiskhet, saklighet, likhet inför lagen, legalitet och människors
lika värde. Principerna syftar ytterst till att garantera den enskildes rättssäkerhet. I
regeringsformen finns vidare bestämmelsen om att t.ex. kommunfullmäktige,
kommunstyrelse eller annan myndighet inte får ingripa i den myndighetsutövning
som är ålagd en kontrollmyndighet.
I förvaltningslagen finns flera bestämmelser som syftar till att tillvarata
allmänhetens intressen, bl.a. om myndigheters serviceskyldighet.
I kommunallagen finns bestämmelser om att en kommunal nämnd inte får utöva i
lag eller författning föreskriven tillsyn över verksamhet som nämnden själv
bedriver. I Borås Stads organisation, med en renodlad Miljö- och konsumentnämnd, finns inga sådana dubbla roller inbyggda.
Bestämmelser om jäv för förtroendevalda i kommunala nämnder och för de
anställda i kommunen finns i 6 kap. 25 § kommunallagen.
De bestämmelser som gäller vid myndighetsutövning finns i avsnittet
”Förvaltningsrättslig lathund” i Miljöförvaltningens ledningssystem. Information
om dessa, med särskild tonvikt på jävsreglerna, ges till såväl förtroendevalda som
anställda i samband med introduktion.
Förvaltningen har också skriftliga rutiner för hur vi hanterar jävs- och/eller
mutsituationer.
5.3 Finansiering av kontrollen
Kontroll av livsmedelsanläggningar finansieras delvis genom avgifter. Årlig
kontrollavgift tas ut från kontrollobjekten för att finansiera den planerade
kontrollen. Avgiftens storlek baseras på kontrollbehov och fastställd timtaxa.
Kontrollbehovet fastställs med hjälp av Livsmedelsverkets vägledning
”Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid”. Avgift för
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extra offentlig kontroll tas ut för att finansiera kontrollen enligt artikel 28 i
förordning (EG) nr 882/2004.
Avgifter och finansiering
Skyldigheten för en livsmedelsföretagare att betala en årlig avgift (och för
kontrollmyndigheten att ta ut den) är reglerad i en särskild förordning (SFS
2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel. Förordningen lägger
också fast principen om att den offentliga kontrollen ska finansieras av avgifter.
Timtaxan är beräknad enligt principerna i förordning (EG) nr 882/2004 om
offentlig kontroll. Kommunen har dock skyldighet att även svara för allmän
information och rådgivning samt handläggning utöver den planerade kontrollen
och dessa ska skattefinansieras.
Kommunfullmäktige i Borås har fastställt en taxa (KF 2017-11-23) för Miljö- och
konsumentnämndens verksamhet med offentlig kontroll av livsmedel. Avgifterna
bygger på ett system med fasta årsavgifter som är beslutade utifrån en bedömning
av det antal kontrolltimmar som verksamheten ska ha enligt Livsmedelsverkets
vägledning för riskklassning och en timtaxa. Detta innebär inte att varje livsmedelsanläggning med nödvändighet varje år får exakt det antal timmar som är beslutade,
utan det kan bli mer ett år och mindre nästa. Men över en lite längre period ska alla
livsmedelsföretag få kontrollinsatser som motsvarar de fastställda timmarna.
Kommunfullmäktige i Borås har delegerat till Miljö- och konsumentnämnden att
inför varje kalenderår indexuppräkna timtaxan. För 2018 är timtaxan fastställd till
1 279 kronor per timma.
Genom erfarenhetsinklassning kan årliga kontrollavgifter justeras uppåt eller nedåt
med hänsyn till livsmedelsföretagarens efterlevnad av regelverket. Vidare kan
företagaren även debiteras extra avgifter för eventuella kostnader till följd av extra
kontroller eller provtagningar.
5.4 Kompetenskrav och utbildning
Kontrollmyndigheten ska ha tillgång till för uppgiften kvalificerad och erfaren
personal i tillräckligt antal. Samtliga livsmedelsinspektörer vid Miljöförvaltningen
har en för kontrolluppgiften relevant högskoleutbildning och man deltar
kontinuerligt i olika typer av fortbildningar som Livsmedelsverket anordnar men
även kurser från andra aktörer på marknaden. Omvärdsbevakning är en viktig del i
arbetet för att hänga med i utvecklingen och fånga upp större händelser och
trender.
En kompetensanalys avseende livsmedelsanläggningar i kommunen kontra
tillgänglig kompetens hos personalen har genomförts under hösten 2017 i samband
med utvecklingssamtal. Varje medarbetare på avdelningen för livsmedelskontroll
ansvarar för att dokumentera utbildning, kurser etc. i ett personligt kompetens16

register. Avdelningschef ansvarar för planering av utbildningsinsatser för alla på
avdelningen.
6 Organisation och utförande av kontrollen
6.1 Borås Stads organisation
I Borås Stads organisation fullgörs kommunens uppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet av Miljö- och konsumentnämnden. Detta framgår av det av
Kommunfullmäktige fastställda reglementet för nämnden. Av detta följer att det är
nämnden som är behörig kontrollmyndighet enligt livsmedelslagen.
Miljöförvaltningens organisation
Miljöförvaltningen är en förvaltning som är underställd Miljö- och
konsumentnämnden. Inom förvaltningen finns fem verksamhetsavdelningar:
Livsmedelskontroll, Miljötillsyn, Miljöstrategisk avdelning, Budget- och
skuldrådgivning samt Verksamhetsstöd. På varje avdelning leds arbetet av en
avdelningschef. Avdelningscheferna är ansvariga inför förvaltningschefen som har
det yttersta ansvaret för verksamheten gentemot Miljö- och konsumentnämnden.
Resurser för livsmedelskontrollen
Registerhållning och ärendehantering
Lagstiftningen ställer krav på att Miljö- och konsumentnämnden håller register över
de livsmedelsanläggningar som man har kontrollansvar för. Miljöförvaltningen
arbetar med ärendehanteringssystemet ECOS som är ett integrerat system för
diarieföring och registrering av objekt. Till ECOS finns ett stort antal mallar för
skrivelser, beslut etc. kopplade och de färdiga dokumenten lagras också i systemet
kopplade till ärende eller objekt.
Användarmanualer för ECOS finns i förvaltningens rutiner.
6.2 Registrering av kontrollobjekt
Kontrollobjekten är cirka 800 och finns i en databas i vårt ärendehanteringssystem
ECOS. Vi publicerar inte någon lista på verksamheterna på vår webbplats.
Däremot publicerar vi de två senaste årens inspektioner eller de två senaste
inspektionerna om tillsyn inte bedrivs årligen.
Krav för godkännande respektive registrering finns bl.a. i Livsmedelsverkets
föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien. Livsmedelsverkets
vägledningar används som stöd i arbetet. Registerkontroll sker löpande i och med
fakturautskick och i samband med kontrollbesök.
Registrering
Alla anläggningar i ett livsmedelsföretag ska registreras hos den behöriga
kontrollmyndigheten. Enda undantaget är om anläggningen måste godkännas. Det
är livsmedelsföretagaren som ansvarar för att lämna in en anmälan om registrering
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av sin anläggning till Miljö- och konsumentnämnden. Livsmedel får inte släppas ut
på marknaden från en anläggning innan anmälan om registrering skett eller beslut
om godkännande fattats.
6.3 Prioriteringar inom kontrollområdet - riskbaserad kontroll
Kontrolltid fastställs för varje objekt genom risk- och erfarenhetsklassning där
Livsmedelsverkets vägledning ”Riskklassning av livsmedelsanläggningar och
beräkning av kontrolltid” används.
Under år 2018 kommer vi att utgå från relevanta operativa mål och prioritera
kontroller på redlighet/märkning, infrastruktur, lokaler och utrustning, rengöring
och desinfektion, temperatur, personlig hygien m.m.
Som stöd vid inspektionerna är bransch- och verksamhetsanpassade checklistor
framtagna för varje objektsgrupp. Vi kommer även att utföra rengöringskontroller
med ATP-mätare.
Då vi inte har tillräckligt med personalresurser under året prioriterar vi bort
medverkan i projektgrupper i MVG och SWARM-provtagning.
Prioritering under 2018 kommer att vara livsmedelsverkets RASFF, klagomål, Cobjekt och att alla planerade verksamheter får minst ett besök. Det kommer
innebära att de större verksamheter som ska ha 2-3 besök under året inte får den
kontroll de betalat för.
MVGs (Miljösamverkan Västra Götaland) projekt
Förvaltningen kommer att delta i årets projekt som är framtaget av Miljösamverkan
Västra Götaland. Inriktningen på projektet är spårbarhet av livsmedel i flera led
under tillsynskampanj juni-december 2018.
SLV (Livsmedelsverket) projekt
Livsmedelverket gör operativa målet 5 (förebyggande av risker med ofullständigt
upphettade malda köttprodukter/hamburgare eller liknande) som ett eget projekt.
Andra händelsestyrda projekt kan bli aktuella under året.
Information till företag
Avdelningen för livsmedelskontroll kommer även under 2018 ge information och
rådgivning till verksamhetsutövare för att öka kunskaperna om livsmedelshantering
och vilka krav som gäller. Detta kommer vi att göra genom uppdaterad hemsida
med aktuell information och länkar till olika myndigheter bl.a. Livsmedelsverket.
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Långsiktig planering av kontrollen för åren 2017-2019
Den långsiktiga planeringen av livsmedelskontrollen för åren 2017-2019 baseras på
Livsmedelsverkets operativa mål samt grundförutsättningar som varje anläggning
måste uppfylla. Vissa kontrollområden är återkommande under alla åren, andra
anpassas till verksamhetens art.
De kontrollområden som är aktuella under 2018 framgår av nedanstående tabell.
Projekt i olika former omfattas inte av denna planering. Inspektionsinriktning
bestäms årligen.
Kontrollområden vid inspektioner under åren 2018 - 2022
Kontrollområden
2018
2019
2020
Infrastruktur, lokaler och X
X
X
utrustning
Råvaror och
X
förpackningsmaterial
Säker hantering, lagring
och transport
Hantering och förvaring X + ABP
av avfall
X
Skadedjursbekämpning
Rengöring och
X
X
X
desinfektion
Vattenkvalitet
X
X
X
Temperatur
Personlig hygien/
X
Utbildning
HACCP – baserade
X
X
X
förfaranden
X
X
X
Information
X
X
X
Spårbarhet
Mikrobiologiska kriterier Vid
Vid
Vid
(EG 2073/2005)
behov
behov
behov
Löpande Löpande Löpande
Övriga krav

2021

2022

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X
Vid
behov
Löpande

X
X
Vid
behov
Löpande

6.4 Rutiner för utförande av kontroll
Som grund ligger vägledningar, kontrollhandböcker och kontrollwiki framtagna av
Livsmedelsverket
I Miljöförvaltningens ledningssystem, Canea samt i ECOS finns det styrdokument,
processbeskrivning samt mallar för olika typer av beslut och liknande. Utöver det

19

finns också blankettset med mallar för förbud som kan fyllas i på plats vid
inspektionstillfället.
Arbetssättet vid kontroller är en blandning av föranmälda revisioner och oanmälda
inspektioner. Vid klagomål och utredning av misstänkta matförgiftningar är
kontrollen oftast oanmäld. Provtagning som kontrollmetod används på en del
specifika objekt samt vid vissa projekt.
Ur arbetsmiljö- och säkerhetsaspekter går inspektörerna två på inspektioner där vi
anser att det behövs. Vi går även två på vissa utvalda objekt, för att kunna
upprätthålla specialkunskap.
Under året kan ett antal mindre projekt som är anpassade till aktuella händelser i
samhället göras.
Offentlig kontroll av livsmedel
Allmänt
Offentlig kontroll ska utföras för att kontrollera efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen i alla led i produktionen, bearbetningen och distributionen av
livsmedel. De behöriga myndigheter som utför offentlig kontroll ska vara effektiva
och opartiska. Det får inte finnas någon intressekonflikt för den personal som utför
den offentliga kontrollen och inte heller för de som ansvarar för den.
Myndigheterna ska ha tillgång till för ändamålet tillräckligt antal, väl kvalificerad
och erfaren personal samt lämpliga utrymmen och utrustning.
Offentlig kontroll ska genomföras utan förvarning/oanmäld utom i samband med
revision och liknande fall då det krävs att livsmedelsföretagaren underrättas i
förväg.
Offentlig kontroll ska utformas enligt dokumenterade förfaranden för att
säkerställa en likriktad och kvalitativ kontroll. Kontrollaktiviteter och övervakningssystem bör vara väldokumenterade, t.ex. genom kontrollplan, vägledningar,
instruktioner och rutiner samt andra hjälpmedel i form av t.ex. checklistor.
Vid överträdelser av kraven i lagstiftningen ska nödvändiga sanktioner vidtas av
myndigheten, som ska ta hänsyn till den bristande efterlevnadens art och om
företaget tidigare visat prov på bristande efterlevnad (artikel 54 i förordning (EG)
nr 882/2004).
Kontrollmetoder
Miljöförvaltningen använder i sitt arbete inom offentlig kontroll tre kontrollmetoder; revision, inspektion och provtagning. Dessa återkopplas genom
kontrollrapporter till livsmedelsföretagaren.
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Revision
Kontrollmetod där livsmedelsföretagen ska underrättas i förväg. Utvalda
kontrollområden som är specifika för företaget ska gås igenom i samband med
revisionen i ett eller flera steg.
Vid revision bedöms, utöver de rättsliga kraven, även livsmedelsföretagarens egna
krav på planerade åtgärder för verksamheten. Planerade åtgärder kan utgöras av
egenformulerade policys, normer och rutiner. Dessa kan vara såväl skriftliga som
muntliga. I bedömningen ingår att reda ut vad som ingår i de planerade åtgärderna,
t.ex. i en rutin för rengöring. Man ska stämma av om de planerade åtgärderna är
förankrade i verksamheten och att de följs av personalen. Dessutom ska effekten av
åtgärderna bedömas, t.ex. att det blir rent när rengöringsrutinen följs, och att målen
med livsmedelslagstiftningen uppfylls. Det vill säga om de planerade åtgärderna
innebär att företaget producerar säkra och redliga livsmedel.
I artikel 2.6 i förordning (EG) nr 882/2004 definieras revision på följande sätt: ”En
systematisk och oberoende undersökning för att avgöra om verksamheter och
resultat från dessa överensstämmer med planerade åtgärder och om åtgärderna har
genomförts på ett effektivt sätt och är lämpliga för att nå målen.”
Inspektion
Kontrollmetod som vi tillämpar oftast och som ska ske utan föranmälan. Det som
granskas är hur verksamheten fungerar i verkligheten. Fungerar verksamhetens
rutiner i praktiken. t.ex. ”Blev det rent när rengöringsrutinerna följdes?”, eller ”Är
märkningen korrekt?” Vid en inspektion kontrolleras utvalda områden. En
inspektion kan vara en del av en revision.
Provtagning
Kontrollmetod där prover från olika produktionsområden tas för att verifiera
verksamhetens egen provtagning och att rutiner fungerar. Oftast tas prover för
bakteriologisk och/eller kemisk undersökning men även för att verifiera företagets
egen märkning. Rengöringstest utförs med ATP-mätare för att verifiera att
verksamhetens rengöringsrutiner fungerar.
6.5 Provtagning och analys
AK Lab AB i Borås samt SYNLAB i Linköping används som laboratorier för
livsmedelsanalyser. I specialfall kan andra ackrediterade laboratorier anlitas.
Provtagning sker inom ramen för offentlig kontroll, dels som en del i läns- eller
riksprojekt, dels i egna projekt eller klagomålsutredningar. Provhantering sker med
av laboratoriet tillhandahållen utrustning och enligt deras riktlinjer för varje typ av
prov.

21

6.6 Rapportering av kontrollresultat
Kontrollresultat rapporteras årligen till Livsmedelsverket enligt krav i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2009:13) om rapporteringsskyldighet för kontrollmyndigheter. Statistik till den årliga rapporteringen hämtas ur databasen i
verksamhetssystemet ECOS. Underlag för RASFF (Rapid Alert System for Food
and Feed) rapporteras omgående till Livsmedelsverket.
I tertiala uppföljningsrapporter och i årsrapporten redogör Miljöförvaltningen för
utfallet av kontrollarbetet; dels måluppfyllnad för nyckeltal dels mer generella
bedömningar av kontrollen.
6.7 Öppenhet i kontrollen
I Sverige regleras öppenheten i kontrollen framförallt av Offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) och Tryckfrihetsförordningen (1949:105). I korthet
innebär detta att alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna
handlingar som finns hos myndigheten. Ett sådant register kallas vanligtvis för
diarium. I diariet registreras uppgifter om dels de handlingar som kommer in till
myndigheten, till exempel brev och ansökningar, dels de handlingar som upprättas
vid myndigheten, till exempel beslut och kontrollrapporter. I diariet registreras både
offentliga och sekretessbelagda handlingar.
Vem som helst har rätt att begära att få se en handling som finns hos en myndighet.
En allmän handling är vanligen också offentlig, det vill säga vem som helst får ta
del av den. Vissa handlingar kan dock innehålla uppgifter som kan vara sekretessbelagda. Detta ska prövas av myndigheten utifrån gällande lagstiftning när någon
ber att få ut en handling.
Som ett led i arbetet med att åstadkomma en öppenhet i livsmedelskontrollen
presenterar Miljöförvaltningen resultat från utförda inspektioner på Borås Stads
webbplats.
7 Sanktioner - åtgärder vid bristande efterlevnad
Till grund ligger Livsmedelsverkets vägledning om sanktioner i livsmedelslagstiftningen. För att säkerställa att sanktionsåtgärder vidtas i rätt omfattning sker en
ständig dialog och utveckling av kompetensen hos inspektörerna. Genom
uppföljning av antal och typ av sanktioner får vi en bild av hur det ser ut och kan
genom detta se trender som vi kan gå in och styra. Inspektörer stämmer av med
kollegor eller avdelningschef innan beslut fattas och skickas vidare.
Sanktioner
Livsmedelslagstiftningen innehåller både administrativa och straffrättsliga
sanktioner.
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Administrativa sanktioner
Denna typ av sanktioner kan användas av de behöriga kontrollmyndigheterna på
livsmedelsområdet. Miljö- och konsumentnämnden kan förbjuda eller förelägga
livsmedelsföretagare att vidta vissa åtgärder, eventuellt förenat med vite. I artikel 54
i kontrollförordning 882/2004 anges vilka åtgärder en myndighet kan vidta vid
bristande efterlevnad. Myndigheten kan t.ex. förbjuda eller begränsa utsläppande på
marknaden av livsmedel, tillfälligt avbryta driften i en anläggning eller återkalla en
anläggnings godkännande. Myndighetens beslut om vilken åtgärd som ska vidtas
ska dock stå i proportion till bristens art och till hur företagaren tidigare betett sig.
Straffrättsliga sanktioner
Straffrättsliga sanktioner kan bli aktuella när en åklagare, oftast efter anmälan från
en kontrollmyndighet, beslutar att väcka åtal för brott mot livsmedelslagstiftningen.
I den nya livsmedelslagen har, till skillnad från tidigare, fängelsestraff tagits bort ur
straffskalan. Brott mot livsmedelslagstiftningen, även mot förbud och villkor i EGförordningar, kan numera endast bestraffas med böter. Miljö- och
konsumentnämnden ska som kontrollmyndighet enligt livsmedelslagen verka för att
brott mot livsmedelslagstiftningen beivras.
8 Uppföljning och utvärdering av kontrollen
8.1 Uppföljning
Uppföljning görs löpande på avdelningsmötena hur vi följer planeringen under året.
Avdelningschefen gör uppföljningar varje tertial för att bedöma var avdelningen
befinner sig gentemot planeringen. Kortare avstämningar görs månadsvis. Till hjälp
finns det ett verktyg/program - Stratsys som används i Borås Stad.
Saminspektioner förekommer och avdelningschefen följer med vid enstaka
tillfällen. Därutöver sker samsynsdiskussioner både inom förvaltningen och med
andra kommuner vid olika tillfällen.
Allmän uppföljning av måluppfyllnad avseende kontrollverksamheten, utförda
kontroller och ekonomiskt läge sker tre gånger per år på avdelnings- och
förvaltningsnivå.
Verksamhetsplanering och uppföljning
På Miljöförvaltningen sker verksamhetsplanering och uppföljning i flera steg och
på olika nivåer:
- Budgetprocessen i kommunen där Kommunfullmäktige fastställer nämndens
budgetram och nämnden i sin tur en mer detaljerad budget för
verksamheten.
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- Årlig kontrollplan/budget som antas av nämnden. Denna följs upp tertialvis
under året. Verksamhetsåret sammanfattas dessutom i årsredovisningen.
- Detaljerad planering av kontrollarbetet sker på förvaltningens avdelning för
livsmedelskontroll. På denna nivå finns planeringen per kontrollobjekt och
handläggare. Uppföljningen sker kontinuerligt på avdelningen med
avdelningschefen som ansvarig.
8.2 Revisioner
Länsstyrelsen och Livsmedelsverket utför extern revision av den lokala
livsmedelskontrollen.
8.3 Utvärdering
Utvärdering av kontrollen sker i samband med tertialuppföljning och årsrapporter.
Varje månad följs verksamheten upp av avdelningschefen.
Under 2013-2014 har kontrollpersonal delat ut en enkät i samband med utförda
kontroller till ca 150 livsmedelsverksamheter. Områden som vi ville ha svar på var:
bemötande, förståelse av den besökta verksamheten, handläggningstider, hur lätt
det är att komma i kontakt med oss samt om informationen från oss är lätt att
förstå. Resultaten från enkäten var positivt och har sammanfattats samt
presenterats för nämnden.
Under 2017 har en kundundersökning (NKI) genomförts hos bl.a. livsmedelsföretagen av en utomstående part. Livsmedelskontroll har fått bra betyg av sina
kunder på bland annat kommunikation och bemötande.
Avvikelsehantering och genomgång av kundernas klagomål/synpunkter samt
synpunkter från allmänheten är en annan form av utvärdering som granskas av
både avdelningscheferna och ledningsgruppen.
9 Beredskap
Beredskapsplaner för staden och förvaltningen finns och är publicerade på
intranätet. Beredskapsplan som berör Miljöförvaltningen kommer att uppdateras
under 2018.
I kris- och beredskapssituationer är en professionell kommunikation en avgörande
faktor. Bland annat innebär det att våra budskap behöver formuleras på ett klart
och lättförståeligt sätt samt att vi alltid måste vara säkra på vilken organisation som
ansvarar för problemet och därigenom har informationsansvaret.
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10 Flerårig nationell kontrollplan
I Sveriges fleråriga kontrollplan för livsmedelskedjan (2018-2021) beskrivs hur den
offentliga kontrollen av livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd sker.
Kontrollplanen finns bland annat på Livsmedelsverkets webbplats www.slv.se.
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Behovsutredning för 2018: avdelning för Livsmedelskontroll.
I avdelningen ingår:
- Livsmedelkontroll
- Kontroll enligt alkohollagen
- Kontroll enligt tobakslagen, alkohollagen (folköl) och vissa receptfria läkemedel
Allmänt
I dagsläget saknas det administrativt stöd till Tillståndsenheten och tobakstillsynen helt.
Det innebär stora påfrestningar på handläggarna. I dagsläget görs det endast de mest akuta administrativa sysslor av handläggarna. Allt annat arbete läggs i väntan på avlastning.
Detta i sin tur innebär att administrativt (inskanning, inläggning i diariesystemet m.m.) arbete
samlas på hög i väntar på hantering.
Även service till allmänheten och företagen kommer att försämras då måste handläggarna ta hand
om all administrativa arbetet själva. Detta har påtalats många gånger tidigare.
Om man tänker utifrån tidperspektivet 2019-2021 kommer behovet på den administrativa stödet
vara större än det är idag. Utifrån den erfarenheten som finns pratar vi om minst en hel tjänst på
Tillståndsenheten och tobakstillsyn.
Även Livsmedelskontroll har behov av mer administrativt hjälp både under 2018 och i framtiden.
Det ställs hårdare krav på inspektörer och tiden som läggs på administration idag måste minska
till förmån för handläggning, inspektioner etc.
Ensamt arbete
Det har blivit hårdare klimat i samband med våra kontrollbesök. Utöver det har våra ärenden
blivit mer komplexa och mycket svårare. Vi träffar ofta kunder som har både språksvårigheter
samt stora brister i hur svenska samhället fungera och har inget eller väldigt litet kännedom av
lagstiftningen som gäller för verksamheten.
Att gå två på inspektioner i utsatta områden i Borås Stad har blivit en norm. Vi går även två vid
klagomål samt till verksamheter där vi har komplicerade och omfattande ärenden (rättsäkerhet
mm.). Att gå två påverkar planeringen av ordinarie tillsyn på hela avdelningen och berör alla enheter.
I bifogade bilagor presenteras behovet av förstärkning på samtliga enheter.
Bilagor
- LIVSMEDELSKONTROLL, bilaga 1
-

TILLSTÅNDSENHETEN, bilaga 2

-

TOBAKSTILLSYN M.FL., bilaga 3
Tidigare behovsutredningar på alkoltillsyn samt tobakstillsyn m.fl. bifogas

BILAGA 1
Behovsutredning Livsmedelskontroll
Behovsutredningen för livsmedelskontrollen grundar sig på förhållandena vid
årsskiftet 2017/2018. För 2018 är inriktningen att bedriva en planerad kontrollverksamhet med den för respektive livsmedelsverksamhet fastställda kontrolltiden
som utgångspunkt. I följande tabell redovisas antal verksamheter utifrån
kontrolltimmar och en bedömning av resursbehovet för uppdrag, övrig kontroll,
restid, händelsestyrda ärenden samt information och rådgivning:
En jämförelse med läget vid föregående årsskifte 2016/2017 innebär att personalbehovet är likadant som föregående år det vill säga 7,4 (7 720 kontroll- och
händelsestyrda timmar/1 050 timmar/tjänst).
Utöver dessa 7,4 tjänsterna finns det en cirka 0,5 avdelningstjänst för avdelningen.
Personalresurser under 2018 är dock bara 6,5 tjänster, det är 0,5 tjänster mindre än
föregående år och en tjänst mindre än behovsutredningen visar. Avdelningen har omprioriterat
resurser genom att flytta en halv tjänst till tobakstillsynen för att undvika ensamt ansvar för myndighets område tobakstillsyn. Under första tertialet 2018 kommer dessutom två erfarna medarbetare att sluta och en gå på föräldraledigt. Det gör att gruppen kommer att lägga mer tid och resurser på introduktion av nyanställda.
Utöver det behöver avdelningen för Livsmedelskontroll en förstärkning på minst en tjänst då vi
går två på flera kontroller än tidigare. Vi gör det av säkerhetskäll. Avdelningen har även fått flertal ärenden som är mer komplexa än tidigare. Dessutom går vi alltid två på alla klagomål. Detta
görs av rättsäkerhetskäll.
Avdelningen för livsmedelskontroll har inte kunnat uppfylla mål då det gäller antal kontroller
under 2017. Detta beror på omprioriteringarna av personalresurser och i slutändan mindre resurser för själva livsmedelskontrollen. Kontrollskulden ligger på ca.100 inspektioner. Avdelningen
befarar att kontrollskulden kommer att öka kommande åren
Det faktiska behovet är 8,5 tjänster för 2018.
Utredningen är en schablon som bygger på beslutade kontrolltider per objekt, men
tar inte hänsyn till att vi går två på vissa inspektioner.

Kategori
kontrolltimmar

Ambition/
Inriktning

Antal
anlägg

0,5

Löpande

5

1

”

153

1,5

”

2

Tillsynsintervall

Resursb.
timmar

Antal
Besök

0,5

2,5

1

”

1

153

51

14

”

1,5

21

7

”

135

”

2

270

68

2,5

”

5

”

2,5

12,5

3

3

”

121

”

3

363

121

3,5

”

22

”

3,5

77

22

4

”

30

”

4

120

30

4,5

”

7

”

4,5

31,5

7

5

”

83

”

5

415

125

5,5

”

17

”

5,5

93,5

26

6

”

26

”

6

156

52

6,5

”

-

”

-

-

-

7

”

87

”

7

609

174

7,5

”

9

”

7,5

67,5

18

8

”

11

”

8

88

22

9

”

3

”

9

27

9

10

”

3

”

10

30

9

10,5

”

12

”

10,5

126

36

11

”

29

”

11

319

87

12

”

24

”

12

288

72

50

”

1

”

50

50

4

Delsumma

Varje år

Timmar/
anlägg.

797

3320

Restid

Ej debiterbar tid

Registrering

Händelsestyrd
debiterbar tid

100

1

100

Revision av nya
verksamheter

”

100

6

600

Extra offentlig kontroll,
inkl. befog. klagomål

”

300

1

300

Klagomål obefogat

Ej debiterbar tid

300

Omvärldsbevakning,
rådgivning, remisser,
information etc.

Händelsestyrd
ej debiterbar tid

2 100

1 000

Delsumma

4400

Totalt antal timmar

7720

Antal årsarbetare

7720/1050

7,4

944

BILAGA 2
Behovsutredning Tillståndsenheten
I början på 2018 fanns det 4 handläggare men endast 3, 75 handläggartjänster på Tillståndsenheten. Ytterliggare två handläggare vill gå ner i tid under första halvåret 2018.
Det innebär att Tillståndsenheten kommer att ha endast ca.3,25 tjänster tillgängliga för handläggning och tillsyn. En förstärkning med en handläggare redan under hösten 2018 behövs
Idag sköts det mycket av det administrativa arbetet av handläggarna. Det innebär att det finns i
verkligheten ca.2,5 tjänster tillgängliga för handläggning av ärendena och tillsyn.
Finnanseringen täcker kostnaden för ca.4 tjänster.
Under 2019-2021 är tanken att enheten ska komma i fas med inkommande ärenden samt bedriva
tillsyn på befintliga verksamheter som finns i kommunen. Till det krävs det minst 4 handläggare
som är anställda på heltid.
2019 tillkommer tillståndsplikts krav på alla som hanterar och säljer tobaksprodukter. I dagsläget
är det osäkert på vem som kommer att handlägga ärenden på avdelningen.
Utifrån de erfarenheten som avdelningen har kommer det att handla om minst en hel tjänst som
kommer att behövas till det.

BILAGA 3
Behovsutredning tobak m.fl.
I början på 2018 fanns det 1,5 handläggare på tobakstillsynen m.fl. Av den 1,5 tjänsterna är 0,5
tjänst lånat från livsmedelskontrollen efter internt omprioritering då ensamt arbete på så pass
viktigt myndighetsområdet är uteslutet..
Idag sköts det mycket av det administrativa arbetet av handläggarna.
Finnanseringen täcker kostnaden för ca.1 handläggare knappt.
Under 2019-2021 är tanken att enheten ska komma i fas med inkommande ärenden samt bedriva
tillsyn på befintliga verksamheter som finns i kommunen. Till det krävs det minst 2 handläggare
som är anställda på heltid.
2019 tillkommer tillståndsplikts krav på alla som hanterar och säljer tobaksprodukter. I dagsläget
är det osäkert på vem som kommer att handlägga ärenden på avdelningen.
Utifrån de erfarenheten som avdelningen har kommer det att handla om minst en hel tjänst som
kommer att behövas till det.

Verksamhet- och tillsynsplan
för Tillståndsenheten 2018.
Miljö- och Konsumentnämnden i Borås Stad
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1 Verksamhetsplan 2018

– handläggning och tillsyn av alkohollagens bestämmelser –

1.1 Övergripande mål och uppdrag
Alkohollagen är en social skyddslagstiftning. Riksdagen har slagit fast att det övergripande målet
för alkoholpolitiken är att minska alkoholens medicinska- och sociala skadeverkningar.
En viktig del i detta är att motverka skadliga dryckesmönster.
Kommunen ska enligt alkohollagen (2010:1622) pröva ansökningar om serveringstillstånd samt
bedriva tillsyn över beviljade serveringstillstånd. Kommunen har även en skyldighet att
tillhandahålla information vad gäller alkohollagens bestämmelser och tillämpning. Detta regleras
i lagens 8 och 9 kapitel.
Inom ramen för ovanstående arbetar Tillståndsenheten i Borås Stad så långt som möjligt i dialog
och samverkan med krogbranschen för att skapa ett positivt och levande krogliv i Borås, samt
goda förutsättningar för företagen i branschen att konkurrera på lika villkor.

1.2 Tillståndsenhetens verksamhet
Tillståndsenhetens verksamhet består i huvudsak av följande:
-

Enheten handlägger ansökningar om serveringstillstånd, samt ändringsansökningar och
anmälningar av olika slag, exempelvis ägarförändringar.

-

Enheten ansvarar för tillsynen av samtliga objekt som beviljats serveringstillstånd. Dels den
yttre tillsynen i form av tillsynsbesök på plats, och dels den inre tillsynen bestående av
ekonomisk granskning av objekt och ägare, samt deras vandel.

-

Enheten genomför utbildningssatser för såväl krögare som politiker. Exempel på detta är de
återkommande utbildningarna i ansvarsfull alkoholservering som hålls en gång på hösten
respektive en gång på våren, och som riktar sig framförallt till krögare med anställda.

-

Enheten tar fram underlag i de rättsliga processer som uppstår efter att ett beslut
överklagats, kommuniceringen av dessa, samt bistår vid muntliga förhandlingar i
förvaltningsdomstol.

-

Enheten är tillgänglig via mail och telefon alla vardagar i veckan.

Förra året handlade Tillståndsenheten 302 ärenden och 83 beslut fattades varav de flesta på
delegation (Borås Stad enbart).
Tillståndsenheten ansvarar utöver detta för ärendehandläggningen i Marks- och Bollebygds
kommun både vad gäller ansökningsärenden och tillsynsärenden. Marks kommun utför dock den
konkreta yttre tillsynen själva, med undantag för den samordnade tillsynen.
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1.3 Målsättning för verksamheten 2018
Inför 2018 har Tillståndsenheten utökats med en heltidstjänst till totalt fyra. Under året är
den övergripande målsättningen att konsolidera enheten och uppfylla de lagstadgade
kraven. Tack vara personalförstärkningen finns nu förutsättningar till detta.
-

Tillståndsenheten kommer under året att nå upp till de lagstadgade kraven när det gäller
tillsynen (se vidare den bilagda tillsynsplanen). Dessa krav nåddes varken 2016 eller 2017,
något som kritiserades av Länsstyrelsen vid den senaste tillsynen av verksamheten.

-

Den inre tillsynen kommer under året att förstärkas och utvecklas. Fram till idag har den inre
tillsynen utgjorts av reaktioner på noterade uppkomna brister i den mån tid har funnits.
Helhetstänk och regelbundenhet har saknats. Fokus under året kommer nu ligga på att bygga
upp en systematisk aktiv förebyggande inre tillsyn som sker löpande.

-

När det gäller handläggning av ärenden är målsättningen fortsatt att beslut/besked
ska ges på samtliga ansökningsärenden inom tre veckor efter att ansökan är komplett.

-

När det gäller tillgängligheten är målsättningen fortsatt att införda fasta telefontider ska gälla,
samt att e-post som kommer till enhetsbrevlådan under vardagar, ska besvaras samma dag.

Sammantaget innebär de ovan beskrivna målsättningarna att Borås Stads arbete för ett levande,
ekonomiskt sunt och socialt ansvarstagande krogliv påtagligt förstärks.

1.4 Målsättning för verksamheten på 3-5 års sikt
Den ambitionshöjning som beskrivits i målsättningarna för 2018 måste befästas och utvärderas
under perioden. Det är viktigt att verksamheten håller en jämn och hög nivå när det gäller
handläggning, bemötande och tillgänglighet. I annat fall riskerar rättsäkerheten att försämras och
med den legitimiteten för verksamheten såväl hos dem som har eller söker ett tillstånd, som hos
allmänheten.
Målsättningen gällande handläggningstider och tillsynsfrekvens för den yttre tillsynen bör ligga
fast på 2018 års nivå.
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2 Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)
Tillsynsplan år 2018 avseende yttre tillsyn av serveringsställen med serveringstillstånd
Allmänt
Alkohollagen är en skyddslagstiftning som syftar till att begränsa alkoholens skadeverkningar.
Bestämmelserna i 9 kap. alkohollagen (2010:1622) innebär både en rättighet och en skyldighet för
kommunen att utföra tillsyn över serveringsställen med servering av alkoholdrycker.
Om tillsynsplanen
En tillsynsplan är ett ramverk för en effektivare tillsyn. Planen visar på vad som ska prioriteras under
året samt fastställer en lägsta-frekvens för tillsynen. Planen ligger till grund för kommunens
planering av den konkreta tillsynen.
Om tillsynen
Central tillsynsmyndighet är Folkhälsomyndigheten som ska följa utvecklingen och ge vägledning
vid tillämpning av lagen. Regional tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen som ska ge kommunen
vägledning men även utföra tillsyn av kommunernas tillämpning av alkohollagen. I Borås Stad
ansvarar Tillståndsenheten vid Miljöförvaltningen för den lokala tillsynen av serveringsstillstånden.
I Borås Stad genomförs all tillsyn inom lagområdet oanmäld. Tillsynen riktas i första hand mot
verksamheter med stadigvarande serveringstillstånd. Den genomförs företrädesvis under kvällar och
nätter då det befaras vara störst risk att alkohollagens bestämmelser inte följs av tillståndshavaren.
Dagtillsyn förekommer emellertid också.
Den yttre tillsynen utförs i huvudsak av Tillståndsenheten ensam, men även som samordnad tillsyn
tillsammans med Polismyndigheten, Skatteverket och Räddningstjänsten. Under 2018 är
målsättningen, att även en livsmedelsinspektör ska delta vid några av de samordnade tillsynerna.
Prioriterade områden
De områden som framförallt kommer att prioriteras i tillsynen under 2018 är; att minderåriga inte
serveras alkoholdrycker, att ordning och nykterhet råder, samt att matutbudet uppfyller
alkohollagens krav.
Tillsynsfrekvens
Det antal tillsynsbesök som en verksamhet med serveringstillstånd får under ett år är beroende av
serveringsställets verksamhetsinriktning, och den risk som verksamhetsinriktningen bedöms utgöra i
förhållande till de ovan angivna prioriterade områdena.
Under 2018 kommer samtliga serveringsställen med stadigvarande serveringstillstånd att få minst ett
(1) tillsynsbesök. Samordnad tillsyn kommer att genomföras vid minst fem tillfällen.
Resurser för tillsyn
Förutom Tillståndsenhetens fyra medarbetare finns för närvarande två timanställda
restauranginspektörer som utför delar av den yttre tillsynen. För att kunna hålla en god kvalité på
tillsynen ges restauranginspektörerna utbildning och kompetensutveckling från Tillståndsenheten.
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Verksamhetsplan avseende detaljhandel med tobaksvaror (inkl. e-cigaretter mm.),
servering och detaljhandel av folköl samt detaljhandel av receptfria läkemedel i
Borås Stad 2018.
Bakgrund
Den 1 januari 2017 flyttades handläggning av folköl, tobak (inkl. e-cigaretter och påfyllningsbehållare
mm.) och vissa receptfria läkemedel till Miljöförvaltningens livsmedelsavdelning.
En av strategierna i det drogpolitiska programmet är att minska tillgången till tobak för ungdomar
under 18 år samt att ha en effektiv och samordnad tillsyn enligt tobakslagen. Ett effektivt och
målinriktat arbete med att minska tillgången på tobak m.fl., såväl legal som illegal, ger det också
andra effekter. Utöver att det ger en effektiv tillsyn mot tobak bidrar även till att motverka att den
organiserade brottsligheten får fäste.
Tillsynshandläggarnas ansvarsområde är tillsyn av försäljningen av folköl, tobak m.fl. och vissa
receptfria läkemedel. Tillsynshandläggarna gör kontroller i butiker gällande försäljning av de olika
produkterna. I kontrollen ingår tillsyn av rutiner, egenkontrollprogram, förvaring, exponering,
marknadsföring, märkning av tobaksprodukter, att lagstiftningen gällande de olika produkterna
efterlevs samt att försäljningsstället inte saluför oriktigt märkt tobak. Tobakshandläggarna utreder
också om åtgärder mot ett försäljningsställe ska vidtas då det bryter mot lagen.
Den 1 juli 2017 trädde lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i kraft. Lagen
innebär en skyldighet för kommunerna att ansvara för den omedelbara tillsynen av att lagen
efterföljs. Kommunstyrelsen har under hösten 2017 föreslagit för kommunfullmäktige
att reglementet för miljö- och konsumentnämnden kompletteras med ansvar för kommunens
skyldigheter enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Förslaget har antagits.
Den 1januari 2019 införs en tillståndsplikt för handel med tobak. Detaljhandel och partihandel med
tobaksvaror ska få bedrivas endast av den som har tillstånd för sådan handel.
Målsättning för verksamheten 2018
Inför 2018 har tobakstillsynen inte fått någon förstärkning på personalsidan alls. En 0,5 tjänst har
lånats av livsmedelskontroll. Under året är den övergripande målsättningen att fokusera på ”kontroll
köp” av tobaksprodukter samt samordnade kontroller med polisen och andra myndigheter. Utöver
det i mån av tid ska kontroller riktas mot verksamheten som inte besöktes på länge.
Borås Kommun ingår i opinionsbildningsprojektet Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025.
Projektet syftar till att få till stånd ett politiskt beslut om ett slutmål för rökningen 2025.
Tillsyn
En tillsynsplan är ett ramverk för en effektivare tillsyn. Planen visar på vad som ska prioriteras under
året samt fastställer en lägsta-frekvens för tillsynen. Planen ligger till grund för kommunens
planering av den konkreta tillsynen.
I Borås Stad genomförs all tillsyn inom lagområdet oanmäld. Tillsynen kommer att riktas i första
hand mot verksamheter som inte fått besök på länge, ny öppnade verksamheter samt verksamheter
som har ny ägare.
Tillsynen utförs i huvudsak av två inspektörer men även som samordnad tillsyn tillsammans med
Polismyndigheten. Under 2018 är målsättningen, att även en livsmedelsinspektör ska delta vid de
flesta kontrollerna.
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Resurser för tillsyn
Idag finns det 1,5 tjänster på tobakstillsyn m.fl. Av det är 0,5 tjänst lånat från livsmedelskontrollen.
I dagsläge är det oklart om det blir tobakstillsyn som kommer att arbeta med tillståndsförförandet på
tobak som kommer att gälla från och med den 1 januari 2019. Resurser saknas för det idag.
Ingen administrativ stöd för tobakstillsynen finns heller idag.
Prioriterade områden
De områden som framförallt kommer att prioriteras i tillsynen under 2018 är; att minderåriga
förhindras att köpa tobaksprodukter och alkoholdrycker (folköl).
Folköl och tobak
Tillsynen av försäljning av tobak och folköl bedrivs i huvudsak med förebyggande och yttre tillsyn.
Förebyggande tillsyn är ett arbete som ska leda till att problem inte uppstår, bland annat genom
information, rådgivning och dialog med handlarna.
Yttre tillsyn är besök på försäljningsstället i syfte att kontrollera att verksamheten bedrivs enligt
tobakslagens och alkohollagens bestämmelser.
I Borås Stad är samverkan mellan kommun och Polismyndigheten god och samordnade tillsyner
förekommer ofta. Det finns ett samverkansavtal som reglerar tillsynen men de samordnade
tillsynerna har varit mer frekventa än vad avtalet anger. Vid dessa tillsyner har också Skatteverket
medverkat vid några tillfällen.
Tillsyn sker löpande under hela året. Kommunens målsättning är att samtliga försäljningsställen för
tobak och folköl ska besökas av kommunens handläggare minst en gång per år. Uppföljande tillsyn
vid konstaterande brister ska ske. Tillsyn sker både på dag- och kvällstid.
Utifrån rådande bemanning kommer målsättningen att besöka alla handlare inte att kunna uppnås.
En realistisk målsättning är att endast cirka hälften av registrerade butiker får ett tillsynsbesök.
Det innebär att lagstiftningens krav inte uppfylls.
Receptfria läkemedel
Tillsynen av försäljning av receptfria läkemedel bedrivs genom förebyggande och yttre tillsyn.
Kommunen ska kontrollera att detaljhandeln efterlever lag och föreskrifter och ska också ge råd och
information. Tillsynen sker löpande under hela året. Kommunens målsättning är att samtliga
försäljningsställen för receptfria läkemedel ska besökas minst en gång per år. Uppföljande tillsyner
vid konstaterade brister ska ske. Tillsyn sker på dagtid.
Utifrån rådande bemanning kommer målsättningen att besöka alla handlare inte att kunna uppnås.
En realistisk målsättning är att hälften av registrerade butiker får ett tillsynsbesök. Det innebär att
lagstiftningens krav inte uppfylls.
Uppdelning av kontrollen
Folkhälsomyndigheten utövar central tillsyn över efterlevnaden av gällande lag och meddelar
allmänna råd till vägledning för tillämpning av lagen.
Länsstyrelsen utövar tillsyn inom länet. Länsstyrelsen ska också biträda kommunerna med råd i deras
verksamhet.
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Kommunen och polismyndigheten utövar den omedelbara tillsynen över servering av, och
detaljhandel med, folköl och detaljhandel med tobak samt vissa receptfria läkemedel.
Lagstiftning
Tobakslagen (1993: 581)
Lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425)
Alkohollagen (2010:1622)
Lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730)
Lagstiftningen inom alkohol och tobaksområdet är sociala skyddslagar och deras huvudsakliga syfte
och mål är att begränsa preparatens skadeverkningar. Enligt Borås Stads styrdokument vill man
uppmuntra till ett restriktivt förhållningssätt till droger. En av strategierna i det drogpolitiska
programmet är att minska tillgången till tobak för ungdomar under 18 år samt att ha en effektiv och
samordnad tillsyn enligt tobakslagen. När man arbetar effektivt med att minska tillgången på tobak,
såväl legal som illegal, ger det också andra effekter. En effektiv tillsyn mot tobak bidrar även till att
motverka att den organiserade brottsligheten får fäste. Dessutom är det så att om en ungdom röker
ligger användandet av cannabis närmare till hands. Tillståndsenheten är representerade i styrgruppen
för det drogpolitiska handlingsprogrammet utifrån att tillsyn över serveringsställen och
detaljhandelsförsäljning av tobak, folköl och receptfria läkemedel är en viktig funktion för att
begränsa tillgången av dessa preparat för unga människor.
Det finns stora vinstintressen i försäljning av illegala tobaksprodukter och den grupp som gör den
största vinsten är den organiserade brottsligheten. Det är heller inte ovanligt att man använder olika
påtryckningar mot butiksinnehavarare såsom hot om våld, om man inte vill sälja de illegala
produkterna. En effektiv tillsyn i butikerna motverkar den organiserade brottsligheten samt gynnar
folkhälsan och konkurrenskraften hos seriösa handlare.
Läkemedelsverket har tillsyn över efterlevnaden av ”Lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel” och av de föreskrifter som har meddelats i anslutning till denna lag. Den kommun där
detaljhandeln med vissa receptfria läkemedel bedrivs, ska kontrollera efterlevnaden av denna lag och
av de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lagstiftningen gällande handel med
receptfria läkemedel syftar till att motverka att människor skadas samt att kvalitén på läkemedlen inte
försämras.
Upprättandet av en tillsynsplan bidrar till en tydlig struktur på tillsynsarbetet samt möjliggör mätbara
och uppföljningsbara mål. Genom tillsynsarbetet i Borås Stad vill vi få bort missförhållanden,
förhindra att nya uppstår och få till stånd ett gott samarbete mellan kommun och näringsidkare. Vårt
mål är att med dessa medel bidra till en ansvarsfull handel med tobak, folköl och receptfria
läkemedel.
Kontrollmetoder och genomförande av tillsynen
Legitimering
Tillsynspersonalen ska ha tjänstelegitimationer som styrker att de företräder kommunen och äger
rätt att få tillträde aktuell lokal och övrigt utrymmen.
Råd och stöd
Tyngdpunkten i tillsynsarbetet bör ligga på rådgivande och förebyggande verksamhet.
Tillsynsbesöken är ett lämpligt tillfälle för tillsynsmyndigheten att ge råd och stöd till ansvariga.
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Direkt återrapportering
Vad som iakttagits vid tillsynen återkopplas på plats innan tillsynen avslutas. Om allvarliga brister
har observerats vid tillsynen ska särskild vikt läggas vid att förklara varför detta är allvarligt och vilka
konsekvenser det kan få.
Dokumentation
Tillsyn ska dokumenteras noggrant även om det, vid tillsynen, inte uppmärksammades några brister.
När det gäller tillsyn över receptfria läkemedel ska allvarliga brister, eller om brister inte rättas till,
rapporteras till Läkemedelsverket för fortsatt handläggning.
Uppföljning
Efter tillsynsbesöket skickas en tillsynsrapport till bolaget som anmält försäljning av tobak och
folköl. Genom detta får ansvarig möjlighet att ge sin bild av vad som har hänt och vad denne tänker
göra för att det inte ska upprepas. Uppföljande tillsynsbesök ska planeras in om tillsynen påvisat
allvarligare brister/förseelser i verksamheten. Uppföljningsbesöken är viktiga för att ta reda på
om det är fråga om en engångsföreteelse eller brister/förseelser som är återkommande.
Vid allvarliga eller upprepade brister kan kommunen komma att vidta åtgärder mot handlarens
möjligheter att sälja tobak eller folköl.
Vid tillsyn utan anmärkning kommer ett kontrollkort lämnas på plats.
Förbyggande tillsyn
Den förebyggande tillsynen behöver inte genomföras som ett regelrätt tillsynstillfälle utan kan ske
spontant utifrån att något väcker tillsynshandläggarnas uppmärksamhet. Vid flera tillfällen har det
uppmärksammats att butiker bytt ägare utan att anmälan om tobaks- och folkölsförsäljning har
inkommit. Detta har uppmärksammats genom att vi passerat butiken och registrerat att t ex
marknadsföring har satts upp på utsidan av ett försäljningsstället, där det inte har varit innan. Flera
gånger har det upptäckts att det öppnat nya butiker som inte anmält försäljning och när vi går in i
butiken och pratar med dem så kan det visa sig att de har tobak till försäljning och då kan de anmäla
direkt till oss. Vi ges också tillfälle att informera om vikten av egenkontrollprogram och vilket syfte
det har. Vi kan också hjälpa till att fylla i dem så att de blir korrekt ifyllda.
Vid några tillfällen har det inkommit information från föräldrar om att ungdomar får köpa tobak i
vissa butiker. Vi har då besökt dessa butiker och berättat vilken information vi fått. Vi har därefter
passerat den butiken med tät frekvens, utan att göra en tillsyn, men iakttagit om det är ungdomar i
butiken och om de får lov att handla tobak eller folköl. Vi har också iakttagit om tobaksprodukter
har langats utanför butiken och vi har då kunnat informera butiksinnehavaren om detta. Dessa
butiker har upphört med försäljning av tobak till minderåriga.
Resultatredovisning
Tillsynsfrekvens samt resultat från gjorda tillsyner redovisas årsvis till Miljö- och
konsumentnämnden.
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Målsättning för verksamheten på 3-5 års sikt
Den ambitionsnivån som beskrivits i målsättningarna för 2018 måste befästas och utvärderas
under perioden. Det är viktigt att verksamheten håller en jämn och hög nivå när det gäller
handläggning, bemötande och tillgänglighet. I annat fall riskerar rättsäkerheten att försämras.
Målsättningen gällande handläggningstider och tillsynsfrekvens för tillsynen styrs uteslutande av
tillgängliga personalresurser.
Det går inte att utesluta att tobakstillsynen m.fl. kommer att tilldelas ytterligare arbetsuppgifter i
och med det utvidgade ansvar som sannolikt åläggs kommunerna gällande tillståndsgivning inom
tobaksområdet. Om så sker bör en ny behovsutredning göras. I en sådan översyn bör också
avtalen med Bollebygds kommun ingå.

Sida

2(2)
Datum

2018-04-09






Dnr

2018-001076

tillsyn av god kvalitet ska kunna bedrivas
handläggningen ska vara rättssäker och att likabehandling sker
kunna möta den förväntade ärendemängden och uppnå rimliga
handläggningstider
upprätthålla en god service

Ärendet
Miljö- och konsumentnämnden har tillsynsansvaret enligt en rad olika lagstiftningar,
men det är endast livsmedelslagstiftningen och miljöbalken som har krav på att en
behovsutredning ska göras.
Enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ska det hos den operativa tillsynsmyndigheten finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. Utredningen ska avse en treårsperiod och den ska ses över
vid behov dock minst en gång per år. Ett register ska också föras över de verksamheter som behöver återkommande tillsyn. Baserat på utredningen och registret ska
tillsynsmyndigheten inför varje verksamhetsår göra en samlad tillsynsplan.
Behovsutredningen ska visa vilka resurser nämnden behöver för att kunna bedriva en
ändamålsriktig tillsyn så att syftet med gällande lagstiftning kan uppnås.
Miljöförvaltningens synpunkter
Om förvaltningen inte får tillräckliga resurser under 2019 och framåt blir de övergripande konsekvenserna att det kan bli svårt att uppfylla kraven på rättssäkerhet och likabehandling vid handläggning och övrig ärendehantering. Visst tillsynsarbete behöver
också prioriteras bort, även sådant som är lagstadgat.
Andra konsekvenser är att servicen påverkas negativt då handläggningstiderna och
svarstiderna kan blir längre samt att det blir svårare att tillförsäkra en hälsosam och
god miljö. Dessutom, om den tillsyn som förvaltningen är skyldig att utföra skjuts
upp, uppkommer det en tillsynsskuld och antalet årsarbetskrafter som behövs 2020
och framåt ökar för att kunna utföra både den ordinarie tillsynen och tillsynsskulden.

Agneta Sander
Miljöchef

Lena Jonsson
Miljöinspektör

Bilaga
Behovsutredning för tillsyn och tillsynsrelaterat arbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet 2019-2021

Behovsutredning för tillsyn och tillsynsrelaterat arbete inom miljö- och
hälsoskyddsområdet 2019-2021

Sammanfattning
Miljöbalken (MB) syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. I miljöbalken uttrycks detta genom
balkens rättsligt bindande syfte och de allmänna hänsynsreglerna. Tillsynen är ett medel för att
säkerställa miljöbalkens syfte.
I behovsutredningen har Miljöförvaltningen bedömt hur stor tillsynsinsats som behövs för att
tillsynen på ett konstruktivt sätt ska bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen och folkhälsomålen uppnås, att miljökvalitetsnormer och åtgärdsplaner uppfylls samt vilka resurser som behövs för att hantera inkommande ärenden, klagomål, kvalitetsarbete etc.
En årsarbetskraft (åa) bedöms kunna utföra 1 050 timmar tillsynsarbete vid tillräckliga resurser,
Vid för få resurser bedöms en åa kunna utföra 800 - 1 000 timmar tillsynsarbete. Antalet timmar
tillsynsarbete som kan utföras per handläggare sjunker p.g.a. att antalet timmar av den förvaltningsgemensamma tiden och tiden för allmänt arbete blir högre per handläggare ju färre åa på
Förvaltningen. Förvaltningen har även haft en hel del personalomsättning under de senaste åren,
vilket påverkar antalet timmar för tillsynsarbete negativt.
Utredningen visar att behovet av resurser för tillsyn och tillsynsrelaterat arbete är avsevärt större
än de medel som finns tillgängliga. Under 2018 har avdelningen för miljötillsyn 19 personer anställda i olika sysselsättningsgrader eller varierande anställningstider, vilket motsvarar ca 16 årsarbetsakrafter.
Avdelningen för miljötillsyn har kommit fram till att det är ca 33 600 timmar tillsynsarbete
som ska utföras år 2019, vilket visar på ett behov av 32 årsarbetskrafter för 2019, ca 33 750
timmar tillsynsarbete som ska utföras år 2020 och ca 35 250 timmar tillsynsarbete som ska
utföras år 2021, vilket visar på ett behov av ca 32 årsarbetskrafter för 2020 och ca 33,5 årsarbetskrafter för år 2021.
Om förvaltningen inte får tillräckliga resurser under 2019 och framåt blir de övergripande konsekvenserna att det kan bli svårt att uppfylla kraven på rättssäkerhet och likabehandling vid handläggning och övrig ärendehantering. Visst tillsynsarbete behöver också prioriteras bort, även sådant som är lagstadgat.
Andra konsekvenser är att servicen påverkas negativt då handläggningstiderna och svarstiderna
kan blir längre samt att det blir svårare att tillförsäkra en hälsosam och god miljö. Dessutom, om
den tillsyn som förvaltningen är skyldig att utföra skjuts upp, uppkommer det en tillsynsskuld och
antalet årsarbetskrafter som behövs 2019 och framåt ökar för att kunna utföra både den ordinarie
tillsynen och tillsynsskulden.
Särskilt viktiga områden
Några områden bedöms vara särskilt viktiga att lyfta fram på grund av att förvaltningen inte hunnit med i rimlig omfattning de senaste åren. Förvaltningen behöver förstärka resurserna och/eller
kompetensen inom: miljöfarliga U-verksamheter, förorenad mark, kemikalietillsyn, industriutsläppsverksamheter, animaliska biprodukter, hälsoskyddsverksamheter och enskilda avlopp,
Borås Stads miljöarbete samt att uppdatera befintligt ärendehanteringssystem (Ecos) eller att införa ett nytt system.
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Inledning
Bakgrund
En myndighet som tilldelats operativa tillsynsuppgifter ska för tillsynsarbetet avsätta resurser som
i tillräcklig grad motsvarar behovet av tillsyn enligt miljöbalken samt ha personal med tillräcklig
kompetens för tillsynsarbetet.
Som ett underlag för planering och uppföljning är det nödvändigt att nämnden har kunskap om
vilka behov av tillsyn, kontroll och övriga insatser som finns. I tillsynsförordningen till miljöbalken, ställs krav på en aktuell behovsutredning för tillsynen enligt miljöbalkens hela ansvarsområde. Behovsutredningen ska avse en tid om tre år. Utredningen ska ses över vid behov och minst
en gång varje år. Behovsutredningen och tillsynsplanen ska beslutas av ansvarig politisk nämnd i
respektivekommun, d.v.s. Miljö- och konsumentnämnden i Borås.
För att möjliggöra en god och korrekt myndighetsutövning har kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ansvar för att se till att nämnden har tillräckliga resurser för att systematiskt kunna
genomföra sitt uppdrag.

Tillsynsansvaret

Tillsynen är en del i strävan att uppnå Sveriges nationella miljökvalitetsmål och folkhälsomål.
Tillsynen ska ha en tydlig koppling till de nationella, regionala och lokala miljömålen.
Som tillsynsmyndighet ska nämnden, på eget initiativ eller efter anmälan, i nödvändig utsträckning, kontrollera att av miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats
med stöd av balken följs. Vid brister ska nämnden vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse. Tillsynsmyndigheten ska dessutom genom rådgivning, information och liknande
verksamhet, skapa förutsättningar för att miljöbalkens ändamål skall kunna tillgodoses.

Resursbehov och service

Behovsutredningen avser år 2019-2021. Det första året är preciserat och för de andra åren anges
en översiktlig bedömning av kända förändringar. Behovsutredningen kommer att ses över årligen
i samband med budgetprocessen. Bedömningen av resursbehovet handläggarnas erfarenheter och
tidsrapportering, uppgifter i Ecos samt skattning av tid för vissa områden/arbetsuppgifter.
Borås Stad har som mål att hålla en bra servicenivå och god tillgänglighet gentemot allmänhet
och företag. För att detta ska vara möjligt krävs en flexibel organisation med tillräckliga resurser.
En stor del av myndighetsarbetet är svårt att planera för. Detta gäller exempelvis prövning av
tillstånd, anmälningar, klagomål, remisser och rådfrågning från allmänhet och verksamhetsutövare som kan vara olika från år till år. Det kan även komma krav från andra myndigheter som inte
varit kända sedan tidigare eller som påkallar skyndsam uppmärksamhet av något slag.
Tillsynsarbetet utförs som en fortlöpande process, där de olika faserna behovsutredning,
översyn av resurser och kompetens, planering, genomförande och utvärdering följer på
och återkopplar till varandra.
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Omfattning och syfte
Omfattning
Behovsutredningen omfattar behovet av personella resurser för tillsyn och tillsynsrelaterat arbete
inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Behovsutredning inom naturvårdsområdet är under utveckling, och kommer att göras under 2018. Behovsutredningen ska beslutas av nämnden.
En behovsutredning ska göras med stöd av omvärldbevakning och omvärldsanalys ska ligga till
grund för nämndens tillsyns- och kontrollplaner samt för nämndens budget och strategiska plan.
Utöver tillsyn arbetar personalen även med skötsel och utveckling av ärendehanteringssystem,
webben, stöd och granskning av den fysiska planeringen och med administration kopplat till tillsynen.

Syfte

Syftet med behovsutredningen är att åskådliggöra det sammanvägda behovet av tillsyn för att
främja en hållbar utveckling. För att beskriva hela behovet av resurser för tillsyn har miljöförvaltningen valt att redogöra för det sammanlagda behovet av resurser, d.v.s. behovet av resurser för
operativ tillsyn, förebyggande information, prövning och administrativt arbete.
Behovsutredning, om den används på rätt sätt, är ett viktigt verktyg för att skapa tillräckliga resurser för kommunens tillsyn enligt miljöbalken.
Naturvårdsverket ansvarar för formen, länsstyrelsen vägleder i länet och varje myndighet ansvarar
för att ange vad som är prioriterat under sitt tillsynsområde utifrån sina förutsättningar. Kommunerna ska kunna genomföra lokalpolitiska prioriteringar (U-objekt, miljömål m.m.).

Vad är rimligt behov?
Miljöförvaltningens utgångspunkt för behovsutredningen ska vara att göra avgränsningar och
avvägningar utifrån reella behov och vad som behövs för att uppnå miljökvalitetsmålen och folkhälsomålen. Därmed blir det en rimlig balans mellan behovsutredning och tillsynsplan.
I tillsynsmyndighetens uppdrag ligger att kunna prioritera åtgärder där de gör mest nytta utifrån
definition av tillsynsuppdraget. Vi måste därför göra prioriteringar i vårt tillsynsarbete. Utöver
detta måste ett visst mått av avgränsningar och prioriteringar ske redan i behovsutredningen.
Vår ambition är att behovsutredningen ska grunda sig på det verkliga tillsynsbehovet ur miljöoch hälsoskyddssynpunkt samt fokusera på där det är kostnadseffektivt att bedriva tillsyn. Om
den tillsyn vi bedriver inte ger någon effekt i förhållande till våra uppdrag så kanske det inte finns
ett verkligt tillsynsbehov utan det man vill uppnå kanske bättre nås på andra sätt än via tillsyn.
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Resurser
Personalresurser
Beräkningen av tillgänglig tid för tillsyn och tillsynsrelaterad handläggning utgår ifrån en total
årsarbetstid om 1 950 timmar per heltidstjänst. Därefter måste hänsyn tas till personlig tid såsom
semester, sjukdom, vård av barn, semesterdagsväxling och dylikt. Frånvarotiden har beräknats till
400 timmar. Frånvarotiden har ökat efter införandet av semesterdagsväxling.
En årsarbetskraft (åa) bedöms kunna utföra 1 050 timmar tillsynsarbete vid tillräckliga resurser.
Vid för få resurser bedöms en åa kunna utföra 800 - 1 000 timmar tillsynsarbete (antalet timmar
tillsynsarbete som kan utföras per handläggare sjunker p.g.a. att antalet timmar av den förvaltningsgemensamma tiden och tiden för allmänt arbete blir högre per handläggare ju färre åa som
finns på Miljöförvaltningen).
Den övriga tiden, 500 timmar, utgörs av intern samverkan, verksamhetsplanering och möten etc.
Denna tid bedöms ha ökat i takt med att förvaltningen blivit större, samt att det har varit, och till
viss del fortfarande är, hög personalomsättning.
Miljöchefens och avdelningschefens tid är inte inräknad i beräkningarna.

Andra resurser

Handläggarna har tillgång till en bil- och cykelpool. I poolen finns ett antal miljöbilar (gas/bensin
+ el) samt fyra elcyklar och en vanlig cykel till förfogande. Det finns en viss sårbarhet om akuta
ärenden skulle uppstå och ingen bil finns tillgänglig. Det som saknas i bilpoolen är en fyrhjulsdriven bil. Det skulle behövas främst vid tillsyn av enskilda avlopp och lantbruk.
Tillgång till stöd inom juridik finns inom förvaltningen i egenskap av förvaltningsjurist samt genom internettjänsten Infosoc för att söka domar och rättsfall.
Borås deltar i samverkan med andra kommuner i Sjuhäradsbygden vilket innebär regelbundna
träffar för kompetensutbyte. Möjlighet finns att ta hjälp av andra inspektörer vid behov.

Tidigare års resursbehov

Under åren 2011, 2012, 2013 (2013-2015), 2014 (2014-2016) samt 2016 (revidering) har ”Behovsutredning och tillsynsplan – miljöbalken” upprättats och fastställts av nämnden.
I de tjänsteskrivelser som gått upp i nämnden har inte bristen på resurser påtalats för nämnden
och inga förslag till beslut med begäran om ytterligare resurser har gjorts. Resursbehovet har endast kunnat utläsas i själva dokumenten ”Behovsutredning och tillsynsplan – miljöbalken”.
Utredningarna visar på följande resursbehov (omräknat med 1 050 timmar per åa istället för tidigare 1 200 timmar per åa):
•

2011 – ca 23 500 timmar, vilket motsvarar drygt 22 åa.

•

2012 – ca 24 200 timmar, vilket motsvarar 23 åa.

•

2013 – ca 21 700 timmar, vilket motsvarar drygt 20,5 åa.

•

2014 – Behovsutredning saknas, endast tillsynsplan.

•

2016 – Behovsutredning saknas, endast tillsynsplan.
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Länsstyrelsens revision 2011
Under 2011 genomförde länsstyrelsen en uppföljning/utvärdering och revision av nämndens
arbete med tillsyn enligt miljöbalken.
•

Länsstyrelsen bedömde att nämnden delvis uppfyllde kriterierna avseende resurser då det
kunde konstateras att det fanns en brist på resurser motsvarande 6,9 tjänster år 2011.

•

Länsstyrelsen bedömde att nämnden delvis uppfyllde kriterierna avseende behovsutredning eftersom utredningen saknade koppling till miljökvalitetsmålen.

•

Länsstyrelsen bedömde att nämnden delvis uppfyllde kriterierna gällande tillsynsplan,
verksamhetsplanering och uppföljning eftersom koppling till ett övergripande perspektiv
med viktiga miljökvalitetsmål saknades.

I utlåtandet som tillsändes nämnden 2012 rekommenderades nämnden att vidta åtgärder så att
samtliga bedömningskriterier skulle kunna uppfyllas.
Nämnden informerades om länsstyrelsens inkomna utlåtande genom en punkt under rubriken
Skrivelser och meddelanden, och nämndens beslut var att lägga skrivelsen till handlingarna. Detta
har fått till följd att inga åtgärder har vidtagits för att samtliga bedömningskriterier ska kunna
uppfyllas.
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Resursbehov 2019
Uträkning/skattning av resursbehov
Beräkningen av resursbehovet för tillsyn grundas på erfarenhet, statistik från tidigare år samt debiteringslistan. Till viss del har även SKL:s rekommendationer använts. En hel del tid har uppskattats eftersom fullgoda register och tidsredovisningar saknas för många objekt. Utredningen
visar att behovet av resurser för tillsyn och tillsynsrelaterat arbete är avsevärt större än de medel
som finns tillgängliga.
Avdelningen för miljötillsyn har kommit fram till att det totalt är ca 33 600 timmar tillsynsarbete år 2019 som ska utföras av avdelningen för miljötillsyn inom avdelningens ansvarsområden, vilket motsvarar ett behov av ca 32 årsarbetskrafter.
Styrd tillsyn
Styrs av EU eller staten i lagstiftning. Ingen prioritering av tillsynsbehovet ska ske. Behovet ska
täckas i tillsynsplanen (basbehov).
Händelsestyrd tillsyn
Styrs av inkomna handlingar och händelser. Tillsynsbehovet per år skattas. Behovet ska täckas i
tillsynsplanen (basbehov).
Enligt de uträkningar/skattningar som förvaltningen har gjort, så är det totala basbehovet ca
8 850 timmar, vilket motsvarar ca 8,5 årsarbetskrafter (styrd tillsyn ca 4 000 timmar + händelsestyrd tillsyn ca 4 900 timmar).
Behovsprioriterad tillsyn
Behovet av den återkommande tillsynen anges i lagstiftning/vägledning från olika myndigheter.
Tillsynen planeras med stöd av risk/frekvensprioritering. Tillsynsbehovet fördelas ut över två till
tre år.
Enligt de uträkningar och skattningar som förvaltningen har gjort, så är behovet för den behovsprioriterade tillsynen ca 10 050 timmar, vilket motsvarar ca 9,5 årsarbetskrafter.
Skattefinansierad tillsyn och skattefinansierad tillsynsrelaterat arbete
Behovet bedöms och särskilda resurser avsätts för uppdragen (kommunbidrag). Behovet planeras
i tillsynsplanen och separeras från avgiftsfinansierad tid.
Enligt de uträkningar/skattningar som avdelningen för miljötillsyn har gjort, så är behovet för
den behovsprioriterade tillsynen ca 14 650 timmar, vilket motsvarar ca 14 årsarbetskrafter för
att klara av att utföra den skattefinansierade tillsynen (ca 4 100 timmar) och skattefinansierad
tillsynsrelaterat arbete (ca 10 550 timmar).
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Tabell Resursbehov 2019-2021

Resursbehovet ökar för varje år som avdelningen inte har tillräckliga resurser, främst för förorenade områden. Den ökar för varje år som tillsyn inte sker, då området är knutet till tidssatta regionala mål.
Resursbehovet ökar tillfälligt under 2019, och till viss del 2020, på grund av konvertering till nytt
ärendehanteringssystem samt ny modell för miljöbalkstaxa.
Om avdelningen fortsätter att ha för lite resurser, så är det fler och fler timmar per år som behöver prioriteras bort. I tabellen ovan framgår också hur mycket tid som behöver prioriteras bort
om vi även fortsättningsvis har så låg bemanning som 16 årsarbetskrafter.

Förändringar i resursbehov inför 2020 och 2021
 SKL har utvecklat en ny taxemodell för fasta avgifter inom miljöbalkens område. Istället
för risk- och erfarenhetsbedömning föreslås att bedömningen görs utifrån tillsynsbehovet
för branschen Detta kommer att medföra att en helt ny taxa ska tas fram och att nya avgiftsbeslut behöver fattas för alla tillsynsobjekt med fast avgift och därmed ökar resursbehovet under 2020.
 I februari fastställde Kommunfullmäktige Borås Stads miljömål (2018-2020). Miljömålen
ska bidra till ett gott liv för alla som bor och verkar idag och för kommande generationer
i Borås kommun.
Främst är det Etappmål 3c ”Den fysiska planeringen ska anpassas till framtidens klimatoch väderfenomen” som kommer att påverka avdelningen för miljötillsyn. (”Kartlägga
framtida klimateffekter som beskriver risker inom dricksvattenförsörjning, hälsorisker,
ras, skred och översvämningar” samt ”Etablera klimatanpassningsarbetet i befintliga
strukturer som exempelvis planarbete, miljötillsyn, bygglov och skötselplaner”).
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Målområdet är kopplat till:
•

Fem av FN:s globala hållbarhetsmål (Hälsa och välbefinnande, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, Hållbara städer och samhällen, Bekämpa klimatförändringen samt
Ekosystem och biologisk mångfald)

•

Tre Nationella miljökvalitetsmål (God bebyggd miljö, Ett rikt växt och djurliv samt Begränsad miljöpåverkan)

•

Två Folkhälsomål (Miljöer och produkter samt Fysisk aktivitet)

•

Borås 2025 vision och strategi (Vi effektiviserar energianvändningen och använder bara
förnybar energi, Vi minimerar förekomsten av skadliga kemikalier i samhället samt Vi behåller och utvecklar de natur- och kulturvärden som finns i Borås).
Miljömålsarbetet ska ske inom ramen för nämnders- och bolags ordinarie budget. I de fall
extra resurser behövs kan nämnder och bolag ta med aktiviteterna i budgetprocessen.
Den nämnd eller bolag som är ansvarig för ett miljömål är även ansvarig för att ta fram
kostnadskalkyler när det behövs och integrera aktiviteter i budgetprocessen.
Avdelningen för miljötillsyn vill framhålla att de delar av miljömålsarbetet som kommer
att beröra avdelningen inte kan utföras om inte avdelningens resurser utökas med uppskattningsvis 1,5 årsarbetskrafter.

 I Vattenmyndighetens åtgärdsprogram för vatten 2016-2021 framgår att resursbehovet
för tillsyn kommer öka ytterligare under kommande år. Tillsyn av miljöfarliga verksamheter behöver bedrivas i större omfattning och mer riktat och prioriterat än idag för att
följa upp och säkerställa att det vid de verksamheter som påverkar vattenmiljön genomförs åtgärder som behövs för att följa miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten.
Vattenmyndigheten bedömer särskilt att kommunerna i större utsträckning än hittills behöver genomföra egeninitierad tillsyn, utifrån en tillsynsplanering som utgår från ett avrinningsområdesperspektiv.
Egeninitierad tillsyn utifrån ett avrinningsområdesperspektiv innebär även en bra dagvattenhantering och riktlinjer inom bland annat minskat utsläpp av mikroplaster i miljön.
Arbetet har stor anknytning med de nationella miljömålen (Giftfri miljö och Levande
sjöar).
Inom kommunen har vi flera avrinningsområden varav den största är Viskans avrinningsområde. Viskan är en av Sveriges 10 mest förorenade vattendrag som ska saneras.
Saneringsarbetet kommer att medföra en stor angrepp på resurser från tillsynsavdelningen. De senaste undersökningarna har visat att dagens (dagvatten)utsläpp till Viskan inte
har så stora konsekvenser för återkontaminering av sedimentet i Viskan. Hur mycket resurser saneringen kommer att kräva från tillsynsavdelningen är oklart i dagsläget.
 Nya föreskrifter kommer troligen snart att antas med krav på kommunerna att uppdatera
sina avfallsplaner vart fjärde år. Detta kommer att medföra ett ökat resursbehov.
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Tillsyn
Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande
generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. I miljöbalken uttrycks detta genom balkens
rättsligt bindande syfte och de allmänna hänsynsreglerna. Tillsynen är ett medel för att säkerställa
miljöbalkens syfte.
Genom tillsynen ska nämnden bl. a verka för att hantering av kemiska produkter, avfall samt anläggningar hanteras och drivs så att risken för negativ påverkan på den omgivande miljön minimeras. Nämnden ska också genom sin tillsyn verka för att inomhusmiljöer i bostäder och offentliga lokaler är fria från hälsorisker och dåligt klimat samt att utomhusmiljön är god bland annat
utifrån luftkvalitet och buller.
Tillsyn bedrivs genom inläsning, omvärldsbevakning, inspektion och kontroll samt genom rådgivning och information till verksamhetsutövarna och i undantagsfall till allmänheten om regelverk och tillgänglig kunskap inom miljöbalksområdet. Tillsynen finansieras till stor det via avgifter
enligt fastställda taxor (miljöbalken, strålskyddslagen, lagen om sprängämnesprekursorer) och att
hantera överträdelser genom t.ex. föreläggande om rättelse, anmälan om misstanke om brott eller
utdömande av miljösanktionsavgift.

Övrigt arbete
Administration, planering och samverkan är viktigt för att upprätthålla en effektiv och rättssäker
organisation med hög kvalitet på tillsynen. Hit förs arbetsuppgifter som rör sådant som inte är
ämnesspecifikt men som ändå är kopplade till myndighetsuppgifterna, t.ex. extern och intern
samverkan, planering och uppföljning av verksamheten samt processkartläggning. En stor del är
också deltagande i fysisk planering och remisser; både interna t.ex. gällande bygglov samt externa
från t.ex. länsstyrelsen eller polismyndigheten.
Även andra administrativa arbeten görs ex. uppdatering av blanketter, framtagning av juridiskt
korrekta beslutsmallar, underhåll av Ecos, utarbetning av taxor samt arkivering.

Omvärldsbevakning och omvärldsanalys
Omvärldsbevakning och omvärldsanalys är en process där en organisation observerar omvärlden
och framför allt dess förändringar för att bättre förstå förutsättningarna för den egna verksamheten både i dag och i framtiden. Omvärlden är världen utanför den egna organisationen och är i
huvudsak inte påverkbar för den egna organisationen. Däremot kan omvärlden påverka den egna
organisationen.
Med en trend menas en förändring i omvärlden som det finns anledning att tro kommer att fortleva ytterligare en tid och som under sin livstid kommer att påverka sin omgivning och därmed
också sannolikt vår egen organisation. En trend är synlig och uppenbar, den har en riktning (ökar
eller minskar) och verkar inom ett visst område. Trender kan vara både konkreta och abstrakta.
Enkelt sammanfattat kan en omvärldsanalys sägas svara på frågan: Vilka processer och händelser
äger rum i vår omvärld, och hur påverkar det våra möjligheter att genomföra vårt uppdrag och nå
våra uppsatta mål?
Nämnden ska genomföra omvärldsbevakning löpande under året och en omvärldsanalys en gång
per år. Analysen ska ge svar på om nämnden behöver ändra sina mål och/eller fokus för att nå de
nationella och regionala målen.
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Behovsutredning
Vad ingår i en behovsutredning?
Arbetet med en behovsutredning utgår från fyra centrala begrepp:
 Omvärldsbevakning innebär det arbete kommunen gör för att inkludera nationella uppdrag och mål i tillsynen.
 Totalt behov är det behov som myndigheten har identifierat som tillsynens huvudinriktning, efter sammanställning av statens krav och kommunens lokala analys.
 Resursavgränsning är miljökontorets tillgängliga resurser.
 Tillsynsfrekvens är myndighetens bedömning av hur ofta tillsyn ska ske.

Tre viktiga steg i en behovsutredning

1. Tillsynen i en behovsutredning delas in i fyra kategorier:

Bildkälla: SKL

2. Myndighetens resurser behöver räcka till att utföra den lokalt prioriterade och den statligt
styrda tillsynen enligt treårig tillsynsplan.
3. Ansvarig nämnd gör lokal bedömning av tillsynsbehovet för verksamheter som inte är anmälningspliktiga (behovsprioriterad tillsyn).
Styrd tillsyn
Inom styrd tillsyn återfinns de verksamheter med störst behov och krav (tillstånds- och anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter samt anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter).
Tillsynsbehovet är gemensamt för samtliga operativa myndigheter och styrs av staten i lagstiftning. Behovet planeras med stöd av tillsynsvägledning från de centrala myndigheterna Naturvårdsverket, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Styrd tillsyn är som ett grunduppdrag
från staten där kommunerna har mindre möjlighet att påverka. Tillsynsbehovet är detsamma oavsett om det är en statlig eller kommunal myndighet som utför den operativa tillsynen.
Behovsprioriterad tillsyn
Behovsprioriterad tillsyn omfattar de ej anmälningspliktiga verksamheterna inom miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Denna kategori kan även omfatta statliga tillsynsprojekt, avloppsinventeringar med mera. Staten anger behovet genom lagstiftning och vägledning från centrala myndigheter.
Det är ansvarig nämnd som bestämmer hur ofta denna typ av tillsyn ska utövas. Minst lika viktigt
är att nämnden också anger vilka delar som inte ska prioriteras.
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Händelsestyrd tillsyn
Här bedömer tillsynsmyndigheten tillsynsbehovet utifrån kommunens ärendesystem/ tidsregistrering och tidigare erfarenheter. I denna del finns bland annat ansökningar och klagomål. Myndigheten behöver ha resurser för den händelsestyrda tillsynen, utan att det tar resurser t.ex. från den
styrda tillsynen. Projektinriktad tillsyn (behovsprioriterad tillsyn) under ett år kan leda till mer
händelsestyrd tillsyn följande år.
Skattefinansierad tillsyn
Nämndens skattefinansierade tillsyn är obligatorisk och kan omfatta arbete med miljösanktionsavgifter, åtalsanmälningar, obefogade klagomål samt t ex. tillsyn enligt tobakslagen.
Nämndens skattefinansierade verksamhet omfattar remisser och deltagande i planarbete m.m.

De olika stegen i behovsutredningen

Kommunens arbete med de olika stegen i en behovsutredning är en cyklisk process. Exempel på
vad som kan ingå i de fem stegen beskrivs nedan.
1. Insamling
•

Sammanställ data från omvärldsbevakning (nationella uppdrag och mål).

•

Samla in data från ärendesystem och tidsregistrering med mera.

•

Dokumentera tillgängliga resurser

•

Notera politiska mål och aktiviteter.

2. Prioritering
•

Överför behovet för den styrda tillsynen direkt till tillsynsplanen.

•

Bedöm övrigt tillsynsbehov i samråd med nämnden med stöd av en planeringsmatris.

•

Fastställ tillsynsfrekvenser för den behovsprioriterade tillsynen.

•

Skatta den händelsestyrda tillsynen

•

Bedöm behovet av skattefinansierad tillsyn.

3. Sammanställning
•

Sammanställ tillsynsbehovet i en mall och dela in det i styrd, behovsprioriterad, händelsestyrd och skattefinansierad tillsyn.

•

Spara mallen för att kunna jämföra olika år.

•

Ta fram en resursredovisning.

•

Förbered ett ärende till nämnden.

4. Beslut
•

Fastställ behovsutredningen i nämnden.

•

Besluta med anledning av förändrade behov om: – resursäskanden – justering av handläggningskostnad per timme samt tillsynsbehov – nya kommunala medel (kommunbidrag).
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5. Uppföljning
•

Följ upp behovsutredningen varje år genom att: – uppdatera innehållet med en aktualiserad omvärldsbevakning, av de nationella tillsynskraven, och uppdatera grunduppgifter
(tillgängliga resurser, handläggningskostnad per timme med mera) – följa upp resultatet
från föregående års tillsynsplan – uppdatera behovet

•

Jämför planerade resurser med resultat och analysera viktiga förändringar vid slutet av
året.

Schematisk bild av sambandet mellan behovsutredning och tillsynsplan

Bildkälla: SKL

Översta delen visar behovsutredningen och dess indelning i fyra kategorier av tillsyn. Prioritering
av tillsynen sker i mellersta delen. Behovsprioriterad tillsyn prioriteras av ansvarig nämnd utifrån
lokala förutsättningar. Andra delar förs över direkt till tillsynsplanen, den nedersta delen. Tillsynsmyndigheten behöver ha resurser för hela tillsynsbehovet sett över en treårsperiod. Tillsynsbehovet ska främst finansieras genom avgifter. Basbehovet (de resurser som alltid behöver finnas) illustreras med svart heldragen linje.
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Underlag för utredningen
Som underlag till behovsutredningen har förvaltningen använt nationella och regionala miljömål,
sin egen omvärldsbevakning och omvärldsanalys, verksamhetsregistret (Ecos), tidsredovisning,
tidigare års mål, tidigare års redovisning av tillsynsbehov, taxor, tidigare tillsynsplaner m.m.
Vid framtagandet av denna behovsutredning har en begränsad omvärldsbevakning och omvärldsanalys gjorts.
En bedömning har gjorts av tidsåtgång för tillsyn, tillsynsrelaterade arbetsuppgifter, administration och IT. I planeringen tas hänsyn till hur många tillsynsobjekt det finns i kommunen och hur
lång tid varje objekt/ärende (inspektioner, anmälningar, klagomål, rapporteringar m.m.) bedöms
kräva. Även tidsåtgången för remisser, information och systemadministration m.m. tas med.
Bedömningen av resursbehovet för nämndens tillsyn baseras på föregående behovsutredning,
pågående verksamhet, omvärldsanalys, och den erfarenhet och kunskap som finns hos nämnden
och på förvaltningen om de lokala förhållandena. Tillsynen är inriktad på att följa centrala myndigheters direktiv avseende ambitionsnivå och tillsynsfrekvens samt sträva efter att de nationella
miljömålen uppnås.

Avgiftsfinansierad tillsyn

Detta område inrymmer allt tillsynsarbete som vi med stöd av någon lagstiftning kan avgiftsfinansiera och innefattar bland annat arbetsuppgifter som:
•

Handlägga inkommande anmälningsärenden/ansökningsärenden.

•

Inspektion och besiktningar för att kontrollera att lagar och beslut följs.

•

Granskning av att verksamheten har en egenkontroll och att den följs.

•

Granskning av inkomna miljörapporter, årsrapporter, analysprotokoll mm.

•

Förelägganden och förbud för att åstadkomma rättelse.

•

Handlägga befogade klagomålsärenden.

•

Inläsning, omvärldsbevakning (ny lagstiftning, nya allmänna råd eller vägledningar mm)
och kompetensutveckling (för avgiftsfinansierad tillsyn).

Styrd tillsyn – Årlig tillsyn
Många större verksamheter (IUV, A-, B- och C-verksamheter) behöver planerad tillsyn en eller
flera gånger årligen.
•

Behovet av den årliga tillsynen är styrd av EU eller staten i lagstiftning.

•

Tillsynen planeras med stöd av tillsynsvägledning från centrala myndigheter.

•

Ingen prioritering av tillsynsbehovet ska ske.

•

Behovet ska täckas i tillsynsplanen (basbehov).

•

Tillsynen ska utföras enligt behovet.

•

Tillsynens effekter ska redovisas.

•

Avgiftsfinansieras med fasta årliga, avgifter (förskottsbetalning).

Behovsprioriterad tillsyn – Återkommande tillsyn
För andra mindre verksamheter (U) kan det räcka det med en tillsynsinsats vartannat eller var
tredje år. Kommunen bedömer behovet utifrån hur resultatet av tillsynen ska nås.
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•

Behovet av den återkommande tillsynen anges i lagstiftning/vägledning från olika myndigheter.

•

Staten styr innehållet av tillsynen.

•

Tillsynen planeras med stöd av risk/frekvensprioritering.

•

Tillsynsbehovet fördelas ut över två till tre år.

•

Tillsynsfrekvensen ska fastställas av nämnden och ska utvärderas minst en gång per
treårsperiod.

•

Tillsynen utförs enligt behovet.

•

Avgiftsfinansieras med timavgifter (efterskottsbetalning).

Händelsestyrd tillsyn – Prövning, anmälan mm
En stor del av myndighetsarbetet styrs helt av inkomna handlingar och händelser, ex. prövning av
tillstånd, anmälningar, klagomål mm.
•

Tillsynsbehovet skattas.

•

Behovet av den händelsestyrda tillsynen kan fås från ex. förvaltningens ärendehanteringssystem och system för tidsredovisning.

•

Behovet ska täckas i tillsynsplanen (basbehov).

•

Tiden kan påverka tillgängliga resurser för annan tillsyn, framförallt för den skattefinansierade tillsynen.

•

Avgiftsfinansieras med både fasta avgifter (prövning/anmälan) och timavgifter (övrigt).

Skattefinansierad tillsyn och tillsynsrelaterat arbete

Detta område inrymmer all tillsyn och allt tillsynsrelaterat arbete som inte kan avgiftsfinansieras
med årliga avgifter eller timavgifter och innefattar bland annat arbetsuppgifter som:
•

Handläggning av obefogade klagomål.

•

Handläggning av olyckor.

•

Handläggning av överklagade ärenden.

•

Anmälan till polis eller åklagare vid misstanke om brott.

•

Beslut om miljösanktionsavgift (MSA).

•

Handläggning av remisser.

•

Bygglovsgranskning samt visst planarbete.

•

Registerhållning av tillsynsobjekt.

•

Behovsutredning, tillsynsplanering och tillsynsuppföljning.

•

Inläsning, omvärldsbevakning (ny lagstiftning, nya allmänna råd eller vägledningar mm)
och kompetensutveckling (för skattefinansierad tillsyn).

•

Arbete med nationella, regionala och lokala miljömål/kvalitetsmål etc.

•

Framtagande och underhåll av mallar och rutiner.

•

Framtagande och underhåll av blanketter och informationsmaterial.

•

Information och rådgivning till allmänhet och verksamhetsutövare.

•

Rapportering till centrala/regionala myndigheter.

•

Taxor
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Skattefinansierad tillsyn
Andelen skattefinansierad tillsyn måste planeras för att undvika att avgiftsfinansierad betalar för
detta.
•

Behovet bedöms och särskilda resurser avsätts för uppdragen (kommunbidrag).

•

Behovet planeras i tillsynsplanen och separeras från avgiftsfinansierad tid.

•

Skattefinansieras med kommunbidrag.

Övrigt arbete

Övergripande arbete
För att Miljöförvaltningen ska fungera ändamålsenligt och effektivt, och för att nämnden ska
kunna fullgöra sitt uppdrag, krävs ett löpande övergripande arbete. Det är också skattefinansierad
tid, men ej tillsynsrelaterad tid. Det innefattar bland annat arbetsuppgifter som:
•

Administrativ hantering av ärenden.

•

Fakturering.

•

Arkivvård.

•

Utlämnande av allmän handling.

•

Nämndrelaterat arbete.

•

Verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning.

•

Arbete med styrdokument.

•

Informationsinsatser.

•

Tidsredovisning.

•

Dataservice och tekniskt arbete.

•

Allmänna kontorsgöromål.

•

Arbetsplatsträffar.

•

Medarbetarsamtal/lönesamtal.

•

Personalomsättningsrelaterat arbete (annonsering, rekrytering etc).

•

Handledning vid exjobb/nyrekrytering.

•

Allmänt stöd, d.v.s. stöd för arbetskamrater och kolleger i andra kommuner.

•

Enskilda uppdrag.

•

Interna/ Kommungemensamma projekt.

•

Delegeringsordning etc.

It
Utöver tid för gemensamma aktiviteteter tillkommer tid för:
•

Systemadministration av ärendehanteringssystemet Ecos.

•

Publicering av processer och rutiner i det kommungemensamma webbverktyget Canea
One.

•

Arbete med hemsidan.
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Lagstiftning/tillsynsområden
Miljöskydd
Miljöförvaltningen arbetar för att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd, som kan
påverka människors hälsa eller miljön, ska minska utsläppen av föroreningar till vattnet, luften
och marken, öka återvinningen av avfall, effektivisera användningen av energi och material samt
hantera mindre mängd farliga kemikalier.
Miljöförvaltningens arbete med information och tillsyn styrs främst av miljöbalken och de förordningar och författningar som antagits med stöd av denna samt tillhörande allmänna råd. Övriga lagstiftningar är exempelvis Strålskyddslagen, Sevesolagen, Lag om foder och animaliska biprodukter och Lag om sprängämnesprekursorer.

Miljöfarliga verksamheter

Risk- och erfarenhetsbaserad tillsyn bedrivs på miljöfarlig verksamhet. Miljöprövningsförordningen definierat vilka verksamheter och åtgärder som avses och som är tillståndspliktiga och
anmälningspliktiga:
•

A- verksamheter: Kräver tillstånd från Mark- och miljödomstolen. Nämnden har tillsyn
över en verksamhet. Denna verksamhet kräver regelbunden tillsyn varje år med ett flertal
tillsynsinsatser under året.

•

B- verksamheter: Kräver tillstånd från länsstyrelsen (miljöprövningsdelegationen). Nämnden har tillsyn över 36 stycken. Samtliga B-verksamheter kräver regelbunden tillsyn varje
år med ett flertal tillsynsinsatser under året.

•

C- verksamheter: Är anmälningspliktiga till nämnden. Nämnden har tillsyn över 135
stycken. Samtliga anmälningspliktiga verksamheter kräver regelbunden tillsyn varje år.

•

U- verksamheter: Är varken tillstånds- eller anmälningspliktiga. Detta gör det svårt att
uppskatta totala antalet U-verksamheter som finns i Borås Stad. Nämnden har uppskattningsvis tillsyn över ungefär 2 000 verksamheter. För dessa mindre verksamheter kan det
räcka det med en tillsynsinsats vartannat eller var tredje år.

Arbetet bedrivs främst genom planerad tillsyn, handläggning av tillstånds- och anmälningspliktiga
ärenden, remissyttranden i tillståndsärenden samt inspektioner i samband med klagomål eller
tillbud.
En viktig del i arbetet är att genom information och kunskapsöverföring påverka verksamhetsutövarnas attityder och beteende och därmed motivation att medverka i arbetet mot ett miljövänligare samhälle.
Ett exempel på objekt som skulle behöva ingå i tillsyn är konstgräsplaner. Enligt en ny rapport
från Naturvårdsverket (Rapport 6772 juni 2017) utgör konstgräsplaner den näst största källan
(efter trafiken) till spridning av mikroplaster till naturen. Mängden mikroplastpartiklar från granulat från konstgräsplaner uppskattas till cirka 1 640–2 460 ton per år. Svenska Fotbollförbundet
har tagit fram rekommendationer för anläggning av konstgräsplaner (Svenska Fotbollförbundet
2017) där det står att det är viktigt att planägarna tar ett stort ansvar för att gummigranulatet inte
hamnar i miljön, utan i så stor utsträckning som möjligt återförs till konstgräsplanen. Ett sätt att
bedriva tillsyn skulle kunna vara att kontrollera att det finns kännedom om fotbollsförbundets
rekommendationer och hur dessa följs samt att på plats kontrollera spridningsvägarna.
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Under 2017 har Miljöförvaltningen utfört tillsyn på ett flertal av de B- och C- verksamheter som betalar fast årlig
avgift. På grund av resursbrist och personalomsättning har dock inte alla fått den tillsyn vi är skyldig att utföra.
Tillsynen på U-objekt varit mycket bristfällig under flera år (50 inspektioner under de tre senaste åren) och det
saknas aktuella uppgifter över hur många och vilka typer verksamheter som finns varför tillsynsbehovet är stort att
inventera och inspektera dem. Detta kräver mer resurser.
Vägledande miljökvalitetsmål för området: Området kan i princip omfatta alla nationella miljökvalitetsmål, undantaget Storslagen fjällmiljö.
Vägledande folkhälsomål för området: Sunda och säkra miljöer och produkter.

Avfall

Inom avfallsområdet utövas tillsyn, prövning, handläggning och rådgivning enligt gällande lagstiftning. I arbetet ingår bland annat hantering av avfallstransporter, sopdispenser och klagomål
på eldning av avfall samt nedskräpning på natur- och tomtmark.
Inom området finns behov av tillsyn på byggarbetsplatser, vid rivning av byggnader eller vid efterarbete vid brand. Bygg- och rivningsverksamhet ger upphov till stora mängder avfall. Inom
EU har man nu satt fokus på hanteringen av bygg- och rivningsavfall genom ett särskilt mål i
avfallsdirektivet. Målet innebär att respektive medlemsstat ska återanvända eller återvinna minst
70 viktprocent av det icke-farliga bygg- och rivningsavfallet senast år 2020. Naturvårdsverket och
Boverket har satt fokus på frågan och arbetar med tillsynsvägledning till kommunerna.
Länsstyrelsen framhåller vikten av att entreprenörer och fastighetsägare behöver bli uppmärksamma på de ozonpåverkande ämnen som finns kvar i isoleringsmaterial i byggnader, mark och
rör. Här är det viktigt med information till dem som river upp gammalt isoleringsmaterial, så avfallet tas om hand på rätt sätt och inte orsakar utsläpp av ozonnedbrytande ämnen. Miljönämnden ser ett behov av att rikta sin tillsyn av U-objekt gentemot entreprenörer framöver och på så
vis få kontroll på schaktmassor och avfall som uppstår i projekt.
Vägledande miljökvalitetsmål för området: Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Giftfri
miljö, Grundvatten av god kvalitet, God bebyggd miljö.
Vägledande folkhälsomål för området: Sunda och säkra miljöer och produkter.

Förorenade områden och miljöriskområden

Tillsynen omfattar potentiella och konstaterade föroreningsskador, ex. gamla deponier, nedlagda
textilindustrier, kemtvätt, sågverk och bensinstationer. Den utförs genom undersökningar, frivilliga åtaganden eller genom krav. Sedan följer ansvarsutredning, åtgärder samt uppföljning/kontroll. Dessutom omfattar tillsynsansvaret händelsestyrd tillsyn vid pågående verksamheter, avslutade verksamheter samt vid exploatering.
Kommunerna ska upprätta och följa handlingsplaner för efterbehandling av förorenade områden.
Vidare ska kommunerna redovisa förekomst av eventuella markrestriktioner i översikts- och detaljplaner. Även inventera, riskklassa och prioritera förorenade områden samt utifrån prioriteringslista och tillsynsplan arbeta för att åtgärda objekten.
I Borås Stad finns 520 objekt registrerade. Av dessa är ca 300 objekt riskklassade enligt Naturvårdsverkets metodik MIFO (Metodik för Inventering av Förorenade Områden). Alla ska vara
klassade senast under år 2020 (regionallt miljömål), vilket medför att 200 objekt skalla klassas
under tre år framåt (70 objekt per år).
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300 av de 520 objekten är inte åtgärdade (sanerade). De ska vara utredda och vid behov åtgärdade
senast 2025 (regionalt miljömål), vilket innebär att 43 objekt per sju år framåt i tiden behöver
omhändertas.
För att minska riskerna med de förorenade områdena och för att klara ovanstående klassnings- och åtgärdskrav
behövs en högre åtgärdstakt under de kommande åren, vilket kräver ytterligare resurser.
Nämnden handlägger även anmälan enligt miljöbalken när föroreningar påträffas vid t.ex. grävningsarbeten och byggnationer samt vid klagomål eller tillbud. Vid klagomål eller tillbud bedrivs
tillsyn och uppföljning av efterbehandlingsåtgärder/sanering.
Vägledande miljökvalitetsmål för området: Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag,
Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande kust och skärgård, God bebyggd miljö.
Vägledande folkhälsomål för området: Barn och ungas uppväxtvillkor, Sunda och säkra miljöer och produkter.

Försäljning av kemiska produkter och bekämpningsmedel

Kommunerna har tillsyn över butikers och grossisters försäljning av kemiska produkter och bekämpningsmedel förutsatt att de är köpta av svenska leverantörer. Det som bl.a. ska granskas är
klassificering och märkning, barnskyddande förslutning, kännbar varningsmärkning, särskilda
förpackningskrav samt förvaring.
Försäljningsställen för bekämpningsmedel klass 3 (privat användning) kommer till följd av en ny
förordning att omfattas av särskilda kunskapskrav.
Miljöförvaltningen har p.g.a. resursbrist och personalomsättning under flera år inte bedrivit aktiv tillsyn på försäljning av kemiska produkter och bekämpningsmedel och saknar aktuella uppgifter över vilka som säljer och hur
regelverket efterlevs, varför tillsynsbehovet är stort att inventera och inspektera dem. Detta kräver mer resurser.
Vägledande miljökvalitetsmål för området: Giftfri miljö.
Vägledande folkhälsomål för området: Barn och ungas uppväxtvillkor, Sunda och säkra miljöer och produkter.

Bekämpningsmedelsanvändning

Biocidprodukter används för att skydda människor, husdjur och annan egendom mot skada från
till exempel skadedjur eller mikroorganismer. Växtskyddsmedel används inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk för att skydda växter och växtprodukter mot skadedjur, svampangrepp
eller konkurrerande växter.
Reglerna för bekämpningsmedelsanvändning har skärpts ytterligare genom en ny EU-lag och ny
förordning om bekämpningsmedel om hållbar användning av bekämpningsmedel. Den nya lagstiftningen ställer krav på tillsyn av odlingsarealer där bekämpningsmedel används.
Alla som använder bekämpningsmedel ska följa de allmänna principerna om integrerat växtskydd.
Syftet är att man försöker hitta den bästa bekämpningsmetoden både ur ett kortsiktigt och ett
långsiktigt perspektiv ur ekonomiska, biologiska och kulturella aspekter.
Miljöförvaltningen har p.g.a. resursbrist och personalomsättning under flera år inte bedrivit aktiv tillsyn på bekämpningsmedelsanvändning och saknar aktuella uppgifter över vilka som är användare och hur regelverket efterlevs, varför tillsynsbehovet är stort att inventera och inspektera dem. Detta kräver mer resurser.
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Vägledande miljökvalitetsmål för området: Giftfri miljö, Grundvatten av god kvalitet, Ett rikt
odlingslandskap.
Vägledande folkhälsomål för området: Barn och ungas uppväxtvillkor, Sunda och säkra miljöer och produkter, Goda matvanor och säkra livsmedel.

Köldmedier

Köldmedier används i bland annat kylar, frysar, luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar. Nämnden har även tillsynsansvar för köldmedia i motorfordon, vilket ska kontrolleras i samband med tillsyn på fordonsverkstäder. Köldmedierna kan bestå av ämnen som bryter ned ozonskiktet eller bidrar till växthuseffekten.
Inom området sker handläggning genom att inkomna kontrollrapporter granskas och registreras.
Vägledande miljökvalitetsmål för området: Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt.
Vägledande folkhälsomål för området: Barn och ungas uppväxtvillkor, Sunda och säkra miljöer och produkter.

Cisterner

Cisterner används för förvaring av brandfarliga vätskor. De blir med tiden utsatta för olika angrepp som rost, materialutmattning, sättningar i marken osv. Det är svårt att se från utsidan i
vilket skick cisternen är. Utsläpp från en läckande cistern kan ställa till med stor skada i miljön i
många år framöver. Skadorna kan vara svåra att åtgärda och medföra stora saneringskostnader.
Regelbundna kontrollbesiktningar ska ske för att upptäcka eventuella skador. Den ska vara i ett
bra skick så att den inte riskerar att läcka. Det är också viktigt att den placeras så att den inte förorenar mark eller vatten om den trots allt skulle läcka.
Inom området sker handläggning genom att inkomna kontrollrapporter granskas och registreras.
Miljöförvaltningen handlägger även anmälningar om installation av nya cisterner, registrerar
skrotning av cisterner samt bedriver viss tillsyn på cisterner i samband med inspektion på verksamheter.
Miljöförvaltningen har inte bedrivit aktiv tillsyn på cisterner inom vattenskyddsområden, och inom lantbruken har
tillsynen varit bristfällig, varför tillsynsbehovet är stort. Detta kräver mer resurser.
Vägledande miljökvalitetsmål för området: Giftfri miljö, Grundvatten av god kvalitet.
Vägledande folkhälsomål för området: Sunda och säkra miljöer och produkter.

Vattenskyddsområden

I Borås Stad finns fyra för vattentäkter med fastsällda vattenskyddsområden. Nämnden utövar
prövning, handläggning och rådgivning enligt skyddsföreskrifterna, ex tillstånd eller dispens för
cisterner, bekämpningsmedelsanvändning, gödselhantering, schaktning och borrning.
I arbetet ingår även information, inventeringsarbete, klagomålshantering och remissarbete.
Enligt åtgärdsplan för Västerhavet 2016–2021 behöver kommunerna bedriva systematisk och
regelbunden tillsyn över vattenskyddsområden, samt göra en översyn av vattenskyddsområden
som inrättats före miljöbalkens införande och vid behov revidera skyddsområdets avgränsningar
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och tillhörande föreskrifter så att tillräckligt skydd uppnås. Kommunerna behöver även säkerställa att tillståndspliktiga allmänna yt-och grundvattentäkter har tillstånd för vattenuttag.
Miljöförvaltningen har tidigare inte bedrivit aktiv tillsyn inom vattenskyddsområdena och saknar aktuella uppgifter över hur föreskrifterna följs av verksamheterna inom skyddsområdena, varför tillsynsbehovet är stort och kräver
mer resurser.
Vägledande miljökvalitetsmål för området: Giftfri miljö, Grundvatten av god kvalitet.
Vägledande folkhälsomål för området: Skydd mot smittspridning, Goda matvanor och säkra
livsmedel.

Dagvatten

Dagvatten är ett relativt nytt område inom miljötillsynen och generellt i Sverige händer mycket
gällande dagvatten. Tillsynsområdet är komplext då flera lagstiftningar, som miljöbalken, plan‐
och bygglagen och lagen om allmänna vattentjänster reglerar och överlappar varandra. Det behövs därför mer kunskap både generellt om dagvatten men även specifikt för Borås. Kunskapen
behövs så att det finns en bra grund för beslut om vilka åtgärder som är mest effektiva att vidta
gällande dagvattnet.
Kommunerna ska enligt åtgärdsplan för Västerhavet även utveckla planer för hur dagvatten ska
hanteras inom kommunen med avseende på kvantitet och kvalitet.
Dagvattenfrågor blir allt mer aktuella och miljöförvaltningen anser det viktigt att frågan hålls vid liv och att man
arbetar för att få ett hållbart dagvattensystem. I takt med att frågan får större utrymme i hela kommunen kommer
miljöförvaltningen också behöva utföra mer tillsyn på nya anläggningar.
Vägledande miljökvalitetsmål för området: Giftfri miljö, Grundvatten av god kvalitet.
Vägledande folkhälsomål för området: Sunda och säkra miljöer och produkter.

PCB (Polyklorerade bifenyler)

Nämnden har tillsyn på att fastighetsägare till hus byggda eller renoverade mellan åren 1956-1973
inventerar förekomsten av PCB i fastigheten samt rapporterar in resultatet. Före och efter de
årtalen antas att PCB inte har använts. PCB kan finnas i bland annat fog- och golvmassor i byggnader. PCB-förordningen reglerar hur arbetet med att ta bort PCB i byggnader ska gå till.
Samtliga flerbostadshus och industribyggnader skulle vara sanerade från fogmassor och massagolv innehållande PCB senast 30 juni 2016, men det är ca 20 objekt som kvarstår för uppföljning
av inventering/sanering.
För att kunna slutföra inventeringen/saneringen av PCB krävs mer resurser.
Vägledande miljökvalitetsmål för området: Giftfri miljö, God bebyggd miljö.
Vägledande folkhälsomål för området: Barn och ungas uppväxtvillkor, Sunda och säkra miljöer och produkter.
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Industriutsläppsverksamheter

Industriutsläppsdirektivet (IED) är en omarbetning av IPPC-direktivet och syftar till att minimera
utsläpp från olika industriella källor inom hela Europeiska Unionen. Direktivet började tillämpas
redan 2013 och är ett pågående arbete under många år framöver.
De viktigaste förändringarna för de verksamheter som klassas som industriutsläppsverksamheter
(IUV) är att tillämpningen av bästa tillgängliga teknik (BAT) har skärpts och fått en mer framträdande roll än tidigare. Inom ramen för IED tas BREF-dokument (BAT-reference dokument)
fram som redovisar vad som anses vara bästa tillgängliga teknik. BAT-slutsatser är kapitel i
BREF-dokumenten och innehåller utsläppsvärden som blir bindande krav för industriutsläppsverksamheter att följa. Ett löpande arbete pågår med att uppdatera samtliga BREF-dokument och
förse dem med aktuella BAT-slutsatser.
I industriutsläppsförordningen (IUF) anges när och hur BAT-slutsatser ska följas. BAT-slutsatser
gäller parallellt med de villkor och krav som fastställts vid en tillståndsprövning. Tillsynsbesöken
regleras tydligare både med avseende på hur ofta de ska ske samt vad som ska kontrolleras vid
besöken och statusrapporter för föroreningar i mark och grundvatten ska tas fram. Det ska även
framgå av miljörapporten hur man uppfyller kravet på bästa tillgängliga teknik. Kraven i BATslutsatserna ska uppfyllas inom fyra år efter det att slutsatserna är publicerade och därför bör
samtliga verksamheter som omfattas av huvudslutsatser få årliga tillsynsbesök.
Borås stad har i nuläget sju anläggningar som omfattas av industriutsläppsbestämmelserna.
Nämnden har tillsynen över fem och länsstyrelsen har tillsynsansvaret över två. Nya BATslutsatser håller på att tas fram för följande branscher som kommer att påverka tillsynsmyndigheternas arbete framöver: avfallsbehandling, livsmedelsindustri, avfallsförbränning, ytbehandling
med organiska lösningsmedel (inkl. träimpregnering med kemikalier), bearbetning av järnmetaller,
rening av utsläpp till luft inom den kemiska sektorn och textilindustri.
Detta område är både nytt och komplext, vilket kommer att kräva mer resurser för inläsning, kompetensutveckling, samverkan med andra myndigheter etc.
Vägledande miljökvalitetsmål för området: Området kan i princip omfatta alla nationella miljökvalitetsmål, undantaget Storslagen fjällmiljö.
Vägledande folkhälsomål för området: Sunda och säkra miljöer och produkter.

Sevesolagen

Verksamheter som lagrar och hanterar farliga kemikalier kan vara berörda av lagen om åtgärder
för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Denna lag benämns Sevesolagen och har sitt ursprung i EU-lagstiftning. Målsättningen är att förebygga och begränsa storskaliga kemikalieolyckor.
Länsstyrelsen är ansvarig myndighet för tillsyn av verksamheter som omfattas av Sevesolagen.
Tillsynen sker till stor del genom samverkan mellan de kommunala räddningstjänsterna och miljöförvaltningarna i länet. Kommunen ansvarar för kommunikation om riskerna av Sevesoklassade
anläggningar till invånarna.
Vägledande miljökvalitetsmål för området: Området kan i princip omfatta alla nationella miljökvalitetsmål, undantaget Storslagen fjällmiljö.
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Vägledande folkhälsomål för området: Barn och ungas uppväxtvillkor, Sunda och säkra miljöer och produkter.

Lag om foder och animaliska biprodukter

Animaliska biprodukter (ABP) är material från djurriket som inte är livsmedel och som ännu inte
bearbetats eller behandlats till att ingå i begreppet framställda produkter. Exempel på animaliska
biprodukter är döda djur och biprodukter från slaktade djur. Även kommersiellt fångad fisk och
rens från sådan fisk omfattas. Det gör också ull, fjädrar, äggskal, matavfall och naturgödsel.
Animaliska biprodukter ska ses som en resurs som kan och bör ingå i kretsloppet. Även material
som kan vara riskfyllt genom att det kan vara smittat kan användas t.ex. för energiutvinning eller
för tillverkning av biodiesel om det hanteras på ett säkert sätt.
Matavfall och vissa typer av slaktavfall kan med fördel rötas eftersom man då får både drivmedel
och ett organiskt gödningsmedel som kan spridas på odlingsmark. Om naturgödsel rötas får man
också en dubbel klimatnytta genom att man minskar utsläppet av metan från gödselhanteringen
som annars skulle ha en negativ klimatpåverkan
I förordningarna finns folk- och djurhälsobestämmelser om insamling, transport, lagring, bearbetning och användning eller bortskaffande av animaliska biprodukter och framställda produkter,
så att dessa produkter inte innebär några risker för människors eller djurs hälsa.
Nämnden har kontrollansvar inom området bl.a. hanteringen hos primärproducenter och hos
livsmedelsföretag. Kontrollen omfattar även nedgrävning av animaliska biprodukter och hantering av matavfall som inte lämnas till renhållningsbolag.
Miljöförvaltningen har hittills inte bedrivit någon kontroll av ABP. Det har inte varit tydligt med vad som ska
tillsynas och det har inte funnits någon vägledning att gå efter. Nu är jordbruksverket på gång med att ta fram
bättre information om ABP. Om Miljöförvaltningen ska kunna utföra ABP-kontroll, kommer det att kräva mer
resurser.
Vägledande miljökvalitetsmål för området: Begränsad klimatpåverkan, Levande sjöar och
vattendrag, Grundvatten av god kvalitet.
Vägledande folkhälsomål för området: Barn och ungas uppväxtvillkor, Sunda och säkra miljöer och produkter, Skydd mot smittspridning, Goda matvanor och säkra livsmedel.

Lag om sprängämnesprekursorer

Lagen ställer krav på tillstånd för enskilda personers förvärv, införande, innehav och användning
av sprängämnesprekursorer (kemiska ämnen som tillsammans med andra ämnen kan användas
för tillverkning av hemgjorda sprängämnen) samt krav på märkning av produkter av produkter
och rapportering för ekonomiska aktörer.
De verksamhetstyper som kan bli föremål för tillsyn och kontroll är t.ex. färg- och järnhandlare,
byggvaruhus, hobbybutiker och apotek i den utsträckning dessa säljer reglerade substanser till
enskilda samt jordbruk som kan köpa och använda vissa substanser i sin verksamhet.
Detta område är relativt nytt och tillsyn har gjorts inom området. Det kommer att kräva mer resurser för inläsning, kompetensutveckling, samverkan med andra myndigheter etc. för att kunna utföra tillsyn inom detta område.
Vägledande miljökvalitetsmål för området: Området kan i princip omfatta alla nationella miljökvalitetsmål, undantaget Storslagen fjällmiljö.
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Vägledande folkhälsomål för området: Barn och ungas uppväxtvillkor, Sunda och säkra miljöer och produkter.
Hälsoskydd
Hälsoskyddstillsynen syftar till skydda människors hälsa i bostäder, offentliga eller allmänna lokaler och lokaler där människor får vård eller behandling, samt smittskydd. Nämndens ansvar är att
att undanröja och förebygga olägenheter I den styrda tillsynen inom hälsoskydd ingår anmälningspliktiga verksamheter (skolor, förskolor, bassängbad, solarium och de som innebär risk för
spridning risk av sjukdom genom blodsmitta), samt tillsyn av icke anmälningspliktiga verksamheter (idrottslokaler och gym). I den behovsprioriterade (timbaserade) tillsynen ingår icke anmälningspliktiga verksamheter såsom flerbostadshus, tillfälliga boenden och gruppboenden. I arbetet
med inomhusmiljön ingår kontroll av ventilation, temperatur, fukt- och luktolägenheter, rengöring, radon, skadedjur, buller samt dagsljus.
Miljöförvaltningens arbete med information och tillsyn styrs främst av miljöbalken och alla de
förordningar och författningar som antagits med stöd av denna. Övriga lagstiftningar är Smittskyddslagen, Strålskyddslagen, Tobakslagen samt Socialstyrelsens och folkhälsomyndighetens
föreskrifter och råd.

Hälsoskyddsverksamheter

Enligt förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska kommunen ägna särskild uppmärksamhet åt:
•

Byggnader som innehåller en eller flera bostäder och tillhörande utrymmen.

•

Lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande.

•

Samlingslokaler där många människor brukar samlas.

•

Hotell, pensionat och liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad.

•

Idrottsanläggningar, campinganläggningar, badanläggningar, strandbad och andra liknande anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som annars utnyttjas av många
människor.

•

Lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling,

•

Lokaler för förvaring av djur.

För att få driva förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass,
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola eller internationell skola
krävs en anmälan till miljönämnden. Nämnden har tillsyn över ungefär 165 stycken. Samtliga
anmälningspliktiga utbildningsverksamheter kräver regelbunden planerad tillsyn varje år.
Det krävs en anmälan till miljönämnden för att få bedriva verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av
skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.
Exempel på dessa verksamheter är tatuerare, fotvårdare och akupunktörer. Nämnden har tillsyn
över ungefär 70 stycken. Samtliga verksamheter med stickande och skärande verktyg kräver regelbunden planerad tillsyn varje år.
Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor är
anmälningspliktiga enligt miljöbalken. Denna typ av verksamhet varierar från stora badhus till
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spa-anläggningar med mindre pooler eller badtunnor. Nämnden har tillsyn över 17 stycken.
Samtliga bassängbad kräver regelbunden planerad tillsyn varje år.
Det är anmälningspliktigt att bedriva verksamhet där kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten.
Bestämmelser om strålning regleras i strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och
artificiella solningsanläggningar. De har utfärdats med stöd av strålskyddslagen. Miljöbalken är
tillämplig vad gäller hälsoskyddet. Nämnden har tillsyn över 7 stycken. Samtliga anmälningspliktiga solarieverksamheter bedöms kräva regelbunden planerad tillsyn vartannat år.
Övriga, icke anmälningspliktiga verksamheter: Nämnden har tillsyn över ungefär 500 stycken. För
dessa verksamheter kan det räcka det med en tillsynsinsats vartannat eller var tredje år.
Arbetet bedrivs genom risk- och erfarenhetsbaserad tillsyn, handläggning av anmälningspliktiga
verksamheter och tillståndsärenden enligt lokala hälsoskyddsföreskrifter och remisser. Miljöförvaltningen handlägger även klagomål och andra ärenden gällande olägenhet för människors hälsa.
Under 2017 har Miljöförvaltningen utfört tillsyn på ett flertal av de hälsoskyddsobjekt som betalar fast årlig
avgift. På grund av resursbrist och personalomsättning har dock inte alla fått den tillsyn vi är skyldig att utföra.
Tillsynen på icke anmälningspliktiga verksamheter har varit mycket bristfällig under flera år och det saknas aktuella uppgifter över hur många och vilka typer verksamheter som finns varför tillsynsbehovet är stort att inventera
och inspektera dem. Detta kräver mer resurser.
Vägledande miljökvalitetsmål för området: Begränsad miljöpåverkan, Frisk luft, Giftfri miljö,
Säker strålmiljö, God bebyggd miljö.
Vägledande folkhälsomål för området: Barn och ungas uppväxtvillkor, Sunda och säkra miljöer och produkter, Skydd mot smittspridning.

Enskilda avlopp

Inom området utövas tillsyn, handläggning av anmälnings- och tillståndsärenden samt rådgivning.
Avloppstillsynen syftar till att minimera närsaltläckage, läckage av syreförbrukande ämnen samt
att förhindra smittspridning.
Havs- och vattenmyndigheten framhåller vikten av fortsatta satsningar för att minska utsläppen
från reningsverk, enskilda avlopp och jordbruk. Det har beslutats om miljökvalitetsnormer för att
uppnå god status i alla vattenförekomster. Miljökvalitetsnormerna anger de kvalitetskrav som
gäller för varje vattenförekomst inom vattendistriktet, avseende ytvatten och grundvatten. Dessa
anger att senast 2021 ska god ekologisk status uppnås.
Regeringen vill satsa på tillsyn och tillsynsvägledning för bl.a. små avlopp. Havs- och vattenmyndigheten arbetar med en ny handbok om små avlopp; remiss kommer att skickas ut.
I Borås stads nuvarande VA-plan ingår det att ta fram ett förslag på hur VA-rådgivning till invånarna skall kunna ske, med nämnden som huvudsakligt ansvarig. Den övergripande ambitionen
med VA-rådgivning i Borås stad är att förbättra kommunikation om och handläggning av VAfrågor gentemot invånarna. VA-rådgivning sker genom samverksansforum mellan Borås Energi
och Miljö AB (BEMAB) och Miljöförvaltningen. Det finns också behov av att säkerställa att
kommunikationen kring VA-frågor är konsekvent och håller hög kvalitet, oavsett om avsändaren
är Miljöförvaltningen eller BEMAB. Det handlar också exempelvis om att synliggöra processer
och tidsramar kring VA-planering och tillsyn av enskilda avlopp för kommuninvånare.
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Förhoppningen är att detta i sin tur kan medverka till att VA-rådgivningen bidrar till att öka åtgärdstakten av små avlopp utan myndighetskrav och klara fastställda miljökvalitetsnormer och
miljömål. Vidare kan den utgöra ett stöd för fastighetsägare som av olika anledningar behöver
göra eller förändra vatten- och avloppslösningar tillsammans med andra.
Medarbetare från båda parter träffas kontinuerligt, ca varannan månad i ett samverkansforum för
att stämma av planeringsarbeten samt hur de gemensamt kan möta invånarnas behov av information och vägledning i VA-frågor.
I Borås Stad finns cirka 6 000 enskilda avlopp. Målsättningen är att 600 avloppsanläggningar per
år under en tioårsperiod ska inventeras. Det är angeläget att prioritera inventering inom vattenskyddsområden samt vid sjöar och vattendrag med hög skyddsnivå.
För att minireningsverk ska fungera som det är tänkt krävs att de sköts enligt leverantörens anvisningar. För att säkerställa detta behövs regelbunden tillsyn på de minireningsverk som installerats och varit i drift en tid (uppskattningsvis 300-400 stycken).
För att hinna med målsättningen att inventera alla avlopp samt för att kunna bedriva regelbunden tillsyn på minireningsverken krävs ökade resurser.
I maj 2017 beslutade regeringen att tillsätta en utredning om kommunens skyldighet enligt vattentjänstlagen och frågor om små avlopp. Utredning innehåller flera delar och kan få stor betydelse
för VA-planeringen om lagen om allmänna vattentjänster ändras med avseende på kommunens
ansvar. I kommittédirektivet lyfts även frågan om gemensamhetsanläggningar, central tillsynsmyndighet för kommunernas skyldighet att ordna allmänt VA, ökad åtgärdstakt och återvinning
av näringsämnen från små avlopp.
Utredningen är inte klar än men förslaget lutar mot att en avloppsdeklaration ska införas. Det
ska bli ett krav på deklaration för avlopp med mindre än 200 personekvivalenter (pe) och kontroll
ska genomföras av en oberoende part vart sjunde år för att kontrollera om avloppet är grönt, gult
eller rött. Kontrollrapporterna kommer att skickas till kommunen och inventering kan planeras
utifrån färg på avloppen. Kontrollen kommer att kopplas till miljösanktionsavgift (MSA) som
kommunen beslutar om.
Om förslaget går igenom kommer det ta mer tid i anspråk för att döma ut MSA och kräver mer resurser. Om
kravet på att se till att alla röda avlopp inom en viss tid åtgärdas krävs ännu mer resurser.
Vägledande miljökvalitetsmål för området: Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande kust och
skärgård, God bebyggd miljö, Ett rikt växt- och djurliv.
Vägledande folkhälsomål för området: Sunda och säkra miljöer och produkter, Skydd mot
smittspridning, Goda matvanor och säkra livsmedel.

Återföring av växtnäring från avlopp

Frågan om slamanvändning på åkermark och möjligheten att utnyttja näringen från avloppen har
varit aktuell under flera decennier. Frågan har varit svårlöst och rymmer såväl genuina målkonflikter som intressemotsättningar och skilda åsikter beroende av värderingsmässiga grunder. Trots
statsmakternas uttalade ambitioner om kretslopp och att Sveriges reningsverk, i ett internationellt
perspektiv, genererar ett slam med lite föroreningar, finns det i delar av samhället en tveksamhet
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mot slamanvändning. Renare fraktioner kan öka acceptans för användning av gödselmedel från
avlopps- och avfallsfraktioner.
För att skapa ett långsiktigt hållbart och resurseffektivt kretslopp för fosfor, som så långt som
möjligt är fritt från oönskade ämnen, föreslår Naturvårdsverket en förordning som begränsar
tillförsel av oönskade ämnen till åkermark och annan mark. Målet är att halten föroreningar i
fraktionerna ska bli så låg att fosfor ska kunna återföras till mark där fosforn behövs, utan risk för
människors hälsa eller miljön. Förslaget medför stränga krav på de fraktioner som ska återföras
framförallt till åkermark. De fraktioner som kommer att kunna återföras kommer att ha en hög
kvalitet jämfört med idag. Dock kommer den mängd slam från avloppsreningsverk som klarar
gränsvärdena att minska i takt med att gränsvärdena skärps. Hur stor andel av slammet som
kommer att få svårt att klara kraven beror på hur framgångrikt det förebyggande arbetet blir. Det
slam som inte kan återföras till åkermark eller annan mark kommer behöva annan avsättning.
Diskussioner förs nu om återföring av slam från slutna tankar (enskilda hushåll) till jordbruksmark. BEMAB har en person som arbetar med att undersöka om detta är möjligt i Borås Stad.
Om återföringen av slam ökar kommer detta att kräva mer resurser. Om förslag på ny förordning med strängare
krav träder i kraft, så kommer mer resurser att krävas.
Vägledande miljökvalitetsmål för området: Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Ingen
övergödning, God bebyggd miljö.
Vägledande folkhälsomål för området: Sunda och säkra miljöer och produkter, Skydd mot
smittspridning, Goda matvanor och säkra livsmedel.

Värmepumpar

Värmepumpar har en positiv miljöeffekt eftersom de minskar energiförbrukningen och kan bidra
till utfasningen av icke förnybara energikällor som ex. olja. Men värmepumpar innebär också en
viss risk, ex. för läckage av kemikalier och föroreningar av grundvattnet. Även störande buller kan
uppkomma.
Installation av en värmepumpanläggning som tar värme från berg, mark, ytvatten eller grundvatten är anmälningspliktig till nämnden.
Vägledande miljökvalitetsmål för området: Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, God bebyggd miljö.
Vägledande folkhälsomål för området: Barn och ungas uppväxtvillkor, Sunda och säkra miljöer och produkter.

Radon

Fastighetsägarna ska genom mätningar säkerställa att hyresgäster inte riskerar att utsättas för höga
radonhalter. Senast 2020 ska hela fastighetsbeståndet av flerbostadshus med lägenhetsuthyrning
samt villor som hyrs ut vara undersökta. Mätningar ska göras i olika representativa lägenheter i
fastigheterna. Radonhalten får inte överstiga 200 Bq/m3 senast 2020.
Viss inventering av fastigheter samt informationsinsatser till fastighetsägare är utfört. Men av ca
1700 flerbostadshus är det ca 1200 som det inte finns några uppgifter om.
Om hela fastighetsbeståndet ska vara undersökt i tid krävs ytterligare resurser för information och uppföljning.
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Vägledande miljökvalitetsmål för området: Säker strålmiljö, God bebyggd miljö.
Vägledande folkhälsomål för området: Barn och ungas uppväxtvillkor, Sunda och säkra miljöer och produkter.

Tobakslagen, rökfria miljöer

För att skydda människor för passiv rökning finns det miljöer där det enligt tobakslagen är förbjudet att röka. Syftet med lagen är också att hindra eller fördröja att barn och ungdomar börjar
röka. Tobakslagen förbjuder rökning i vissa offentliga miljöer och lokaler dit allmänheten har
tillträde. Det gäller till exempel lokaler för skol- och barnomsorg, hälso- och sjukvård, hotell,
allmänna färdmedel och restauranger och caféer. Privatbostäder omfattas inte av rökförbudet.
Förutom tobaksrökning omfattas även vattenpips- och e-cigarettsrökning av tobakslagen.
En ny tobakslagsstiftning har sedan länge varit under framtagande. Regeringen föreslår i lagrådsremissen att tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ersätts av
en ny lag om tobak och liknande produkter. De flesta av de nuvarande bestämmelserna förs över
till den nya lagen. Lagändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2019.
Rökförbudet vidgas till att gälla vissa allmänna platser utomhus: bland annat uteserveringar, entréer till rökfria lokaler, kollektivtrafikens områden utomhus, inhägnade platser för idrott och lek.
Rökförbudetet vidgas även till att omfatta bland annat elektroniska cigaretter, örtprodukter för
rökning m.m..
Det finns ett stort behov av information och tillsyn på rökfria miljöer, vilket kräver mer resurser.
Vägledande miljökvalitetsmål för området: Frisk luft, God bebyggd miljö.
Vägledande folkhälsomål för området: Barn och ungas uppväxtvillkor, Sunda och säkra miljöer och produkter, Minskat bruk av tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel.

Smittskydd

Smittskyddsarbetet ska förhindra spridning av främst samhällsfarliga sjukdomar och regleras i
Smittskyddslagen. Miljöförvaltningen arbetar för att förhindra objektburen smitta i sitt tillsynsarbete. Objektburen smitta är alla sjukdomar som kan spridas mellan objekt och människa. Alla
typer av objekt och djur ingår i begreppet, till exempel ventilationsanläggningar, vattenanläggningar utomhus eller inne i fastigheter och andra vatteninstallationer, vilda djur, skadedjur och
sällskapsdjur.
Arbetet med smittskydd innebär också mycket annat inom flera av kommunens tillsynsområden
enligt miljöbalken. Några exempel är att vid handläggning av enskilda avlopp ställs krav för att
minska risk för läckage av smittämnen till grundvatten och brunnar, och vid planerad tillsyn på
förskolor ställs krav på rutiner för hygien.
Vägledande miljökvalitetsmål för området: Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt
levande kust och skärgård, God bebyggd miljö.
Vägledande folkhälsomål för området: Barn och ungas uppväxtvillkor, Sunda och säkra miljöer och produkter, Skydd mot smittspridning.

26

Strålskyddslagen, solarier

Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten finns det ett tydligt samband mellan solariesolande i unga år
och hudcancer. Särskilt den elakartade formen malignt melanom kopplas till solariesolning. Antalet fall av hudcancer har ökat markant under de senaste decennierna i hela Norden.
Strålsäkerhetsmyndigheten har på regeringens uppdrag utrett hur EU:s strålskyddsdirektiv ska
genomföras i svensk lagstiftning. Regeringen har i november 2017 beslutat om en lagrådsremiss
avseende en ny strålskyddslag. Syftet med strålskyddsdirektivet är att öka strålskyddet. I likhet
med strålskyddsdirektivet innebär förslaget om ny strålskyddslag ett ökat strålskydd både för
människor och för miljön. Bestämmelser om begränsning av radonhalter i bostäder och i lokaler
dit allmänheten har tillträde till förs in i lagen.
Nämnden ansvarar för tillsynen av solarier samt radon i Borås Stad.
Det finns ett stort behov av information och tillsyn på solarier, vilket kommer att kräva mer resurser.
Vägledande miljökvalitetsmål för området: Säker strålmiljö.
Vägledande folkhälsomål för området: Barn och ungas uppväxtvillkor, Sunda och säkra miljöer och produkter.
Naturvård
Arbetet inom området är framförallt kopplat till miljömålen ett rikt växt‐ och djurliv, levande
skogar, ett rikt odlingslandskap, myllrande våtmarker och god bebyggd miljö. Nämnden har huvudansvaret för naturvården och ska verka för att bevara och utveckla naturvärden, utföra naturinventeringar, följa utvecklingen inom naturvårdsområdet, utarbeta förslag till och igångsätta naturvårdsprojekt samt vara andra nämnder och styrelser behjälpliga i naturvårdsfrågor. Syftet är att
erbjuda kommunens invånare en omväxlande och rik naturmiljö samt att bidra till Borås Stads
arbete med att uppnå de ”gröna” miljömålen.
Det är svårt att på ett enkelt sätt mäta behovet av nämndens naturvårdsarbete. Delar av verksamhetsfältet saknar tydliga gränser för när målsättningen är uppfylld. Behovet av resurser styrs till
stor del av valet på ambitionsnivå för de gröna frågorna inom kommunen.
Naturvårdstillsynen inklusive strandskyddsdispenser utförs av miljöstrategiska avdelningen.

Övrigt

Övriga lagstiftningar
Nämnden och dess förvaltning omfattas bland annat av kommunallagen, förvaltningslagen och
personuppgiftslagen.
Förvaltningslagen stadgar att en myndighet, inom sitt ansvarsområde, ska lämna råd och upplysningar, vägleda, vara tillgänglig för allmänheten, samarbeta med andra myndigheter, handlägga
ärenden så snabbt som möjligt och garantera rättssäkerhet för den enskilde. Detta ställer i praktiken krav på tillräckliga resurser, tillräckligt IT-stöd, administrativt stöd samt bra rutiner.
Personalomsättning
Avdelningen uppskattar tidsbortfallet vid personalomsättning till ca 500 timmar för varje person
som slutar eller går på föräldraledighet, tjänsteledighet etc. Det åtgår bl.a. tid för rekrytering, om27

fördelning av arbetsuppgifter och överlämning från den som lämnar till den som kommer. Ibland
blir det ett långt tidsglapp mellan den som lämnar och den som kommer. Det tar även tid för ny
personal att komma in i jobbet. Genomsnittligt antal personer som slutar eller går på föräldraledighet, tjänsteledighet etc. beräknas till fyra personer per år, vilket innebär ett personalomsättningsbortfall på 2 000 timmar per år.
Ärendehanteringssystem
Tillsynsegistren i Ecos är inte kompletta och behöver kompletteras genom inventering av tillsynsobjekt (platsbesök ellerenkätutskick). Detta tar tid och kräver resurser, och är mycket viktigt för
att veta vilka och hur många objekt Borås har inom olika tillsynsområden. Nämnden är skyldig att
skyldig att föra ett objektsregister.
För att kunna inventera vilka tillsynsobjekt som finns i Borås Stad samt att föra in dem i Ecos krävs ytterligare
resurser.
Under 2019 och 2020 kommer det att krävas extra resurser inom IT området. Antingen kommer
förvaltningen att gå över från Ecos till Ecos2, eller så kommer ett nytt ärendehanteringssystem att
införas. Det är viktigt att prioritera IT då det är en del av nämndens kvalitets- och effektivitetsförbättrande arbete och frigör tid för handläggarna att lägga på operativ tillsyn.
Att uppdatera befintligt ärendehanteringssystem (Ecos) eller att införa ett nytt system kommer att
öka resursbehovet väsentligt under 2019. Förvaltningen kommer att behöva utvärdera olika system, ta fram upphandlingsunderlag, utvärdera och genomföra upphandlingen, registerstäda systemet, rätta till fel innan konvertering, besluta om vad som ska föras över, ändra beslutsmallar,
konvertera, rätta till ev. fel efter konvertering, komma igång att använda nya systemet mm.
Ytterligare resurser krävs för att kunna konvertera från Ecos till Ecos2 alternativt till nytt system.
Lokala föreskrifter
Gällande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa antogs 2003. En hel del har hänt
sedan dess, vilket medför att det finns ett stort behov av att se över och revidera dem.
Detta medför ökade krav på resurser.
Taxor
Under 2018 avser SKL att färdigställa och lansera den nya taxemodellen ”Behovsstyrd taxa inom
miljöbalkens område” Utvecklingsarbetet har pågått i olika steg under ca tre års tid. Projektets
främsta syfte har varit att förenkla SKL:s nuvarande taxemodell utifrån risk- och erfarenhetsbedömning. SKL kommer att introducera principer, vägledning och färdiga taxeunderlag före sommaren. Kompletterande information om nya taxemodellen kommer ut under hösten.
Nyheter i den behovsstyrda taxemodellen:
•

Tillsynstiden sätts per bransch, inte per objekt.

•

Nya branscher skapas för hälsoskyddsverksamheter.

•

För tillsyn av tillståndspliktiga branscher och anmälningspliktiga hälsoskyddsbranscher
utgår fast årlig avgift.
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•

För tillsyn av ej anmälningspliktiga hälsoskydds- och miljöfarliga verksamheter utgår timavgift.

•

Nytt tidstillägg införs för tillsyn av industriutsläppsverksamheter.

•

Tillsynsbehovet för tillståndspliktiga branscher bedöms vara lika oavsett kommunal eller
statlig tillsynsmyndighet och kopplas till förordningen om avgifter för prövning och tillsyn.

•

Behovsutredningen utgör grund för modellen.

Bild 1 – Principer för ny taxemodell enligt SKL

Bildkälla: SKL

Detta kommer att kräva ökade resurser under 2019-2020 för att ta fram en ny taxa samt att klassa om och
skriva nya beslut för alla verksamheter som berörs.
Blanketter, beslutsmallar och informationsmaterial
Befintliga blanketter, beslutsmallar och befintligt informationsmaterial, inklusive hemsidan, behöver gås igenom och ändras utifrån lag- och taxeändringar.
Konvertering till nytt system kommer att medföra att mallar och rutiner måste gås igenom och
anpassas till det nya systemet.
Ytterligare resurser krävs för att Miljöförvaltningen ska kunna få fram ett korrekt och rättsäkert material, fatta
korrekta och rättssäkra beslut samt att ge korrekt och rättssäker information till invånare och verksamhetsutövare.
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Nationella och lokala mål/normer
Miljökvalitetsmål
Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål (Begränsad klimatpåverkan,
Frisk luft, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö, Ingen
övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Storslagen fjällmiljö, God bebyggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv) samt 28 etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, klimat och luftföroreningar.
Miljömålen är ett viktigt verktyg i kommunernas arbete för en hållbar utveckling. De nationella
miljökvalitetsmålen ger vägledning om prioriteringar i tillsynen. Kommunerna påverkar arbetet
för att nå miljömålen genom politiska beslut inom en mängd områden. Målen används till exempel i översiktsplanering, tillsynsplaner, avfallsplanering, energiprogram och klimatstrategier.
Kommunerna har också ansvar för stora delar av den tillsyn som bedrivs enligt miljöbalken. Genom att översätta miljömålen till lokala mål och åtgärder blir målen viktiga redskap i kommunerna.
Borås Stad verkar för att skapa ett hållbart samhälle. Miljömålsarbetet i Borås Stad bidrar till att nå
de nationella miljökvalitetsmålen och de globala hållbarhetsmålen. Omfattande åtgärder och förändringar i många delar av samhället krävs för att nå målen.

Miljökvalitetsnormer
Idag finns miljökvalitetsnormer för fyra områden: olika föroreningar i utomhusluften, olika parametrar i vattenförekomster, olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller
Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för samordningen av miljöarbetet inom Borås Stad och
att utarbeta förslag till styrdokument. Nämnden ska stödja andra nämnders och bolags miljöarbete för att minimera organisationens miljöpåverkan. Nämndens tillsynsarbete verkar för att målen lättare ska kunna uppnås. Tillsynsarbetet sker genom kontroll, genom tvingande beslut inom
ramen för tillsynen, men också genom att påverka via dialog, information och rådgivning.

Folkhälsomål

Riksdagens övergripande mål för den nationella folkhälsopolitiken är "att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor hos befolkningen". För att uppnå det övergripande
målet finns 11 målområden som omfattar de bestämningsfaktorer som har störst betydelse för
folkhälsan. Folkhälsoarbetet fokuseras på de faktorer som påverkar folkhälsan, det vill säga på
livsvillkor, miljöer, produkter och levnadsvanor.
Av de 11 folkhälsomålen berör fem nämndens verksamhet: Barn och ungas uppväxtvillkor,
Sunda och säkra miljöer och produkter, Skydd mot smittspridning, Goda matvanor och säkra
livsmedel samt Minskat bruk av tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel.
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Miljöförvaltningens synpunkter
Bestämmelser

Platsen för den planerade komplementbyggnaden ligger inom Sävsjös
strandskyddsområde som är 100 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område
får inte nya byggnader uppföras (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
- Området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften.
På fastigheten Finnedalen 1:7 finns ett bostadshus och en komplementbyggnad. I
nordväst angränsar fastigheten mot åkermark och i sydost mot en skogsbeväxt
bergskulle. Endast del av fastigheten ligger inom strandskyddat område. Den
planerade komplementbyggnaden kommer att placeras cirka 12 meter sydväst om
bostadshuset på en plats som utgörs av anlagd gräsmatta. Miljöförvaltningen
konstaterar att komplementbyggnaden kommer uppföras på en plats som redan är i
anspråktagen.
För att förtydliga för allmänheten var tomtplatsen går, och minska risken att en
komplementbyggnad i utkanten av tomtplatsen ökar den upplevda hemfridszonen,
bedömer Miljöförvaltningen det skäligt att förena dispensen med villkor om
tomtplatsavgränsning i sydväst.
Under förutsättning att ovanstående villkor följs bedömer Miljöförvaltningen att
särskilt skäl för dispens föreligger. Livsvillkoren för växt- och djurlivet bedöms inte
påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras inte av
komplementbyggnaden. Dispens är förenligt med strandskyddets syfte.
Miljöförvaltningen bedömer att komplementbyggnaden 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.
Upplysningar
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att man godkänner
eller överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att
beslutet kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om man 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 åtgärden påbörjas.
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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).
Som regel krävs bygglov från kommunen för att uppföra ny byggnad. Även ändring
av byggnad eller uppförande av andra anläggningar kan kräva bygglov.
Avgift
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 696 kronor enligt kommunens taxa för
2018. 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.

Agneta Sander
Miljöchef

Anna Karlsson
Kommunbiolog

Bilaga
1. Översiktskarta
2. Situationsplan
3. Hur man överklagar

Beslut skickas till
Länsstyrelsen
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen
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Ärendet
har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att
uppföra ett garage samt för ny placering av befintligt flytbrygga på fastigheten
Kobacka 3:1. Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 12
februari 2018. Situationsplan har bifogats ansökan.
Företrädare för Miljöförvaltningen har den 15 mars 2018 besökt platsen.
har den 15 och 27 mars 2018 skickat in förtydligande till sin
ansökan gällande flytbrygga. Då vattenståndet varierar mycket under säsongen (1,5 –
2 meter) är det svårt att gå i och ur båten på ett säkert sätt med en fast brygga. På
andra sidan viken ligger en populär sjösättningsramp för fritidsbåtar. Få håller
hastighetsbegränsningen och stora svallvågor från passerande fritidsbåtar gör att
flytbryggans nuvarande placering är farlig att vistas på. Det finns ingen
gemensahetsbrygga vid sjösättningsrampen som möjliggör förtöjning. Nuvarande läge
för flytbryggan är utsatt för nordlig vind och sjö. Den nya föreslagna platsen, norr om
gäststugan, är mer skyddad från vind och vågor. Här går strandlinjen in i en vik med
större vattendjup.
har 2013 ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av
befintligt stuga, tillbyggnad av friggebod/carport samt flytbrygga. Kommunstyrelsen
meddelade den 28 mars 2014 dispens för åtgärderna (dnr 2013/KS0751). I samband
med beslutet gjordes en tomtplatsbestämning. Då fastighetsreglering skett under 2017
har
begärt att få en ny prövning av tomtplatsen. Den tidigare
beslutade tomtplatsen upphävs därför och ersätts med en ny i detta beslut. Efter
fastighetsregleringen 2017 ingår inte längre vägen i fastigheten Kobacka 3:1. Den nya
tomtplatsen består därför av två separata områden.
Miljöförvaltningens synpunkter
Bestämmelser

Platsen för de planerade åtgärderna ligger inom Tolkens strandskyddsområde som är
300 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får bland annat inte nya
byggnader uppföras. Inte heller anläggningar eller anordningar får uppföras om det
hindrar eller avhåller allmänheten (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 de 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
- Området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften
- Anläggingen för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte
tillgodoses på något annat sätt.
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Garage
Sydost om vägen finns ett befintligt förråd och en parkeringsyta. Detta förråd
kommer rivas och ersättas med ett garage. Miljöförvaltningen konstaterar att garaget
kommer uppföras på en plats som redan är ianspråktagen. Byggnaden bedöms inte
utöka det område som kan uppfattas som hemfridszon. Miljöförvaltningen bedömer
därmed att det finns särskilt skäl för att bevilja dispens.
På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Livsvillkoren för växt- och
djurlivet bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras
inte av byggnaden. Dispens är därmed förenligt med strandskyddets syfte.
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.
Flytbrygga
En brygga får anses vara en sådan anläggning som för sin funktion måste ligga vid
vattnet. Vid prövning av om detta innebär att särskilda skäl för dispens föreligger
ingår även en bedömning av bryggans inverkan på strandskyddets syften och en
vägning mellan strandskyddsintresset och den enskildes intresse och behov av att ta
platsen i anspråk.
Den nya placeringen ligger i en liten vik, strax öster om gäststugan. Utmed
fastighetens strandlinje är vattendjupet som störst i viken. Mellan flytbryggan och land
kommer en landgång placeras, vilket gör att flytbryggan kommer ut en bit från
stranden och vattendjupen ökar något. Miljöförvaltningen bedömer att den nya
placeringen inte nämnvärt kommer påverka vattenkvaliteten eller djur- och växtliv.
För att förhindra att anläggningar i utkanten av tomtplatsen utökar den upplevda
hemfridszonen bedömer Miljöförvaltningen det skäligt att förena dispensen med
villkor om tomtplatsavgränsning öster om gäststugan.
Under förutsättning att ovanstående villkor följs bedömer Miljöförvaltningen att
särskilt skäl för dispens förligger. Livsvillkoren för växt- och djurlivet bedöms inte
påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras inte av bryggan.
Dispens är förenligt med strandskyddets syfte.
Miljöförvaltningen bedömer att bryggan 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
Upplysningar
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att man godkänner
eller överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att
beslutet kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om man 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 åtgärderna påbörjas.
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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).
Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller vattenområden
eller som har rättigheter där.
Som regel krävs bygglov från kommunen för att uppföra ny byggnad. Även ändring
av byggnad eller uppförande av andra anläggningar kan kräva bygglov.
Avgift
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 696 kronor enligt kommunens taxa för
2018. 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.

Agneta Sander
Miljöchef

Anna Karlsson
Kommunbiolog

Bilaga
1. Översiktskarta
2. Tomtplatsavgränsning
3. Situationsplan
4. Hur man överklagar
Beslut skickas till
Länsstyrelsen
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen

Bilaga 3. Situationsplan
Dnr. 2018-402 Kobacka 3:1
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Företrädare från Miljöförvaltningen har den 21 mars 2018 besökt platsen.
Den 27 mars har
reviderat ansökan gällande bastubyggnaden.
Byggnadens mått minskas. Mot sjösidan är byggnaden nu endast 0,5 meter längre än
befintlig förrådsbyggnad. Även fasaden mot sjön ändras. Från helglasad fasad till
”vanliga” fönster. Gällande bastuns placering har ansökan kompletterats med tre
alternativa placeringar.
Miljöförvaltningens synpunkter
Bestämmelser

Platsen för de planerade byggnaderna ligger inom Malsjöns strandskyddsområde som
är 100 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte nya byggnader
uppföras byggnader (7 kap 15 § miljöbalken). Miljö- och konsumentnämnden kan i
enskilda fall ge dispens från strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl
och dispensen inte strider mot strandskyddets syften (7 kap 18b och 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 de 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
- Området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften
Fastigheten Malryd 1:23 ligger utmed Malsjöns västra strand. På fastigheten finns ett
bostadshus och två komplementbyggnader. I övrigt utgörs tomten av anlagd
gräsmatta och trädgård.
Komplementbyggnad
I nordvästra hörnet av fastigheten finns en befintlig komplementbyggnad på 10 m2.
Denna byggnad kommer att rivas och ersättas med en ny komplementbyggnad på 27
m2. Komplementbyggnaden kommer att vara enkelt utformad och användas som
förråd. Miljöförvaltningen bedömer att det finns särskilt skäl för att bevilja dispens.
Komplementbyggnaden kommer att uppföras inom ianspråktagen tomtplats och
bedöms inte utöka det område som kan uppfattas som hemfridszon. Någon mark
som är allemansrättsligt tillgänglig kommer därför inte tas i anspråk genom att
komplementbyggnaden uppförs.
På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Livsvillkoren för växt- och
djurlivet bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras
inte av komplementbyggnaden. Dispens är förenligt med strandskyddets syfte.
Miljöförvaltningen bedömer att komplementbyggnaden 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.
Bastu
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Vid strandlinjen finns idag en byggnad på 12 m2 som används som förråd. När
nuvarande ägare förvärvade fastigheten 2010 fanns en gammal spis i huset. Det finns
därför en skorsten på taket. När denna byggnad uppförts har inte framgått.
Byggnaden planeras att rivas och ersättas med en bastubyggnad på 22,5 m2. Tre
alternativa placeringar har sökts. I första hand önskas bastubyggnaden uppföras på
samma plats som befintlig förrådsbyggnad. I andra hand önskas byggnaden flyttas en
meter längre in på tomten (norrut), och i tredje hand två meter längre in på tomten
(norrut). Intill bastun planeras ett trädäck på 22,5 m2. Mot sjösidan kommer ett staket
uppföras på trädäcket.
Placering 1 och 2, bastubyggnaden uppförs på samma plats som befintlig förrådsbyggnad respektive
bastubyggnaden flyttas en meter längre in på tomten än befintlig förrådsbyggnad.
Bastubyggnaden kommer ersätta befintligt förråd och uppföras inom ianspråktagen
tomtplats. Miljöförvaltningen bedömer dock att de två föreslagna placeringarna
riskerar att utöka det område som kan uppfattas som tomtplats, sett från sjösidan.
Detta då byggnaden placeras nära strandlinjen, får en ändad användning, storlek och
utformning samt att ett 22,5 m2 stort trädäck uppförs i direkt anslutning till
bastubyggnaden. Miljöförvaltningen anser därmed att åtgärden strider mot
strandskyddets syfte.
Miljöförvaltningen anser att den inskränkning i enskild rätt som en nekad dispens
innebär i detta fall inte går längre än vad som behövs för att tillgodose syftet med
förbuden i strandskyddet (7 kap 25 § miljöbalken).
Miljöförvaltningen bedömer att byggnaden inte är förenlig med kraven på en från
allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3
och 4 kap miljöbalken.
Placering 3, bastubyggnaden placeras 2 meter längre in på tomten än befintlig förrådsbyggnad.
Miljöförvaltningen konstaterar att bastubyggnaden kommer att ersätta befintligt
förråd och uppföras inom ianspråktagen tomtplats. Under förutsättning att
fönstersättning och staket utformas enligt ritning i bilaga 3 bedömer
Miljöförvaltningen att placeringen två meter längre in på tomten inte nämnvärt
kommer utöka det område som kan uppfattas som hemfridszon. Någon mark som är
allemansrättsligt tillgänglig kommer därför inte tas i anspråk genom att
komplementbyggnaden uppförs. Miljöförvaltningen anser att ovan nämnda
omständigheter utgör särskilda skäl för dispens från strandskyddsbestämmelserna.
På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Livsvillkoren för växt- och
djurlivet bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras
inte av komplementbyggnaden. Dispens är därmed förenligt med strandskyddets
syfte.
Miljöförvaltningen bedömer att komplementbyggnaden 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.
Upplysningar
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att man godkänner
eller överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att
beslutet kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om man anser att det
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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 åtgärderna påbörjas.
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).
Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller vattenområden
eller som har rättigheter där.
Som regel krävs bygglov från kommunen för att uppföra ny byggnad. Även ändring
av byggnad eller uppförande av andra anläggningar kan kräva bygglov.
Avgift
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 696 kronor enligt kommunens taxa för
2018. 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.

Agneta Sander
Miljöchef

Anna Karlsson
Kommunbiolog

Bilaga
1. Översiktskarta
2. Situationsplan
3. Bastuns fasad mot söder
4. Hur man överklagar
Beslut skickas till
Länsstyrelsen
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen

Bilaga 2. Situationsplan
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Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från
strandskyddsbestämmelserna för gräsmatta, trädgårdsland och staket på fastigheten
Asklanda 1:14 (Strandvägen 24) i Borås kommun.
Miljö- och konsumentnämnden förelägger, med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken
(MB) och hänvisning till strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. MB,
,
vid vite av 20 000 kronor per åtgärd, att utföra följande åtgärder på
fastigheten Asklanda 1:14 (Strandvägen 24) i Borås kommun (se även bilaga 2 och 3):
1. Ta bort staket och staketstolpar runt arrendetomten.
2. Återställa marken utanför tomtplatsen till naturmark. Det vill säga ta bort
makadam, fruktträd och odlingsyta samt ingen fortsatt skötsel av gräsmatta.
Åtgärderna ska vara utförda senast 3 månader efter det att beslutet vunnit laga kraft.
Miljö- och konsumentnämnden beslutar, med stöd av 26 kap. 21 § MB, att
;


senast två veckor efter det att åtgärderna i punkt nr 1 och 2 ska vara färdiga,
ska skicka bilder till Miljöförvaltningen som styrker att föreläggandet utförts
på ett tillfredställande sätt.

Redogörelse för ärendet
Den 27 juni 2013 har ett klagomål inkommit till Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Enligt anmälaren förekom bråk och festande på den aktuella tomten och ungdomar
hade slagit sönder inredning och fönster. Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 13
februari 2014 inspekterat tomten (se foton i bilaga 4). Vid inspektionen konstaterade
man att det fanns tre byggnader i mycket ovårdat skick. Även tomten uppfattades
som ovårdad på grund av den omfattande växtligheten och den uppställda skrotbilen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 13 juni 2014 kommunicerat ett förslag på
föreläggande till dåvarande ägare att återställa byggnaden och de två
förrådsbyggnaderna till vårdat skick alternativt riva dem, forsla bort skrotbilen samt
avverka sly på tomten för att åter ställa tomten i vårdat skick (se bilaga 5).
Under 2015 har träd avverkats på tomten och skotbilen forslats bort.
I december 2016 förvärvade
byggnaderna och tog över arrendet. Den 3
februari 2017 har
ansökan om strandskyddsdispens för att ersätta
befintlig byggnad på 55 m2 med ett fritidshus. Företrädare från Miljöförvaltningen har
den 14 februari 2017 besökt platsen. Vid platsbesöket konstaterades att huset stått
obebott en längre tid. Flera fönster saknades, virket i väggarna var murket och det
fanns ett stort hål i fasaden. På insidan saknades delar av golvet. Naturen hade tagit
över trädgården (se foton i bilaga 6). Miljöförvaltningens preliminära bedömning var
att hemfridszon inte längre fanns och att något särskilt skäl för dispens därmed inte
förelåg. Efter Miljöförvaltningens preliminära bedömning valde
att
återkalla ansökan om strandskyddsdispens.
Miljöförvaltningen har den 31 oktober 2017 fått kännedom om att huset håller på att
renoveras, att en mindre förrådsbyggnad ersatts med bastu samt att staket uppförts i
skogen runt den aktuella arrendetomten.
Den 2 november 2017 besökte företrädare från Miljöförvaltningen åter platsen. På
platsen konstaterades att det fritidshus som handläggare på Miljöförvaltningen

Sida

3(7)
Datum

Dnr

2018-04-18

2017-2905
2018-427

tidigare bedömt som övergivet höll på att renoveras. Vidare hade en
komplementsbyggnad byggts om till bastu och verkstadshuset byggts ut. Staketstolpar
och grind hade satts upp runt arrendetomten, en infartsväg och trädgård, med
gräsmatta, odlingar och fruktträd, hade anlagts (se bilaga 7).
Miljöförvaltningen har den 7 november skickat ut en begäran om förklaring. Den 29
december 2017 har
, via ombud, inkommit med yttrande. Av yttrandet
framgår bland annat att
förvärvade byggnaderna och tog över arrendet i
december 2016. Den förra ägaren och arrendatorn drabbades av en stroke vilket
medförde att han inte kunde underhålla tomten och byggnaderna. Under 2015 har
han röjt träd på tomten. Även om underhållet av tomten och byggnaderna varit
eftersatt anser
inte att byggnaderna var i övergivet skick. Efter
information från plan- och bygglovsavdelningen har
rätt, och
skyldighet, att rusta upp de befintliga byggnaderna. Istället för att riva och bygga nytt,
har befintligt hus renoverats.
anser inte att området är tillgänglig för
allmänheten. Den aktuella tomten ligger i ett stugområde och hela fastigheten
Asklanda 1:14 utgörs av privat mark.
anser därför inte att någon dispens
krävs för de vidtagna åtgärderna. Om kommunen ändå bedömer att någon eller några
av åtgärderna som vidtagits skulle vara otillåtna enligt 7 kap 15 § miljöbalken har
begärt att kommunen beviljar dispens.
Utefter fältbesöket den 14 februari 2017 bedömer Miljöförvaltningen att fritidshuset
haft en begränsad hemfridszon. Huset och den igenväxta tomten har inte i någon
nämndvärd utsträckning avhållit allmänheten från att beträda området. Efter
renovering ger huset intryck av att vara nyuppfört och under användning. Enligt
Miljöförvaltningens bedömning har byggnaden genom renovering ändrats på ett sätt
som avhåller allmänheten från att passera eller vistas i närheten av den.
Miljöförvaltningen anser även att anläggandet av gräsmatta och trädgård samt
uppförande av staket runt arrendetomten verkar avhållande på allmänheten och
privatiserar området. De åtgärder som vidtagits omfattas alltså av förbudet i 7 kap. 15
§ andra punkten miljöbalken.
Den 15 februari 2018 har
inkommit med en ansökan om
strandskyddsdispens för renovering av befintliga hus (fritidshus, friggebod och
verkstadsbyggnad), ändrad användning av friggebod till bastu, utbyte av staket,
borttagning av sly och anläggande av gräsmatta, trädgårdsland och infartsväg.
Miljöförvaltningen har den 16 mars 2018 meddelat att man överväger att avslå
ansökan om dispens och förelägga om återställande. Den 4 april 2018 har
, via ombud, inkommit med synpunkter och fotografier. När
förvärvade huset och arrendetomten var tomten inte helt igenväxt. Tidigare
arrendator har, i enlighet med krav från kommunen röjt upp på tomten. De skador
som fanns på huset när
förvärvade byggnaderna berodde på yttre
åverkan. Golvet på insidan var intakt, de hål som tidigare noterats var nedgången till
källaren. Samtliga åtgärder som
vidtagit har hon gjort i samråd med
Samhällsbyggnadsförvaltningen på Borås Stad.
Miljöförvaltningen har beaktat inkommet yttrande från den 16 mars 2018.
Företrädare för Miljöförvaltningen har därefter åter besökt platsen den 11 april 2018
för förnyad bedömning och uppmätning av tomtplats.
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Miljöförvaltningens synpunkter
Bestämmelser

Vid Öresjö råder strandskydd intill 200 meter från strandlinjen, vilket gäller både landoch vattenområdet. Inom detta område får inte 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 ha fått färdas fritt (7 kap. 15
§ MB).
Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden enligt 7 kap. 18 b § MB.
Förutsättningen för att kunna medge dispens är att något av de särskilda skäl som
finns angivna i 7 kap. 18 c § MB är tillämpbart och att åtgärden inte motverkar syftet
med strandskyddsbestämmelserna. Syftet med strandskyddet är att trygga
förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land
och i vatten för djur– och växtlivet (7 kap. 13 § MB).
De generella strandskyddsbestämmelserna infördes 1975. Anläggningar och
anordningar som är uppförda före 1975 behöver därför ingen strandskyddsdispens
för att vara lagliga. Förutsättningen för att detta ska gälla är att anläggningarna inte
ändrats i omfattning eller utformning samt att de oavbrutet funnits på platsen sedan
1975.
I 26 kap. MB regleras hur tillsynen får bedrivas. Bland annat anges att
tillsynsmyndigheten ska kontrollera efterföljden av miljöbalken samt vidta de åtgärder
som behövs för att åstadkomma rättelse. Tillsynsmyndigheten får för detta ändamål
meddela de förelägganden och förbud som behövs för att miljöbalken, domar och
andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Tillsynsmyndigheten
får även förelägga den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd vilken det
finns bestämmelser om i miljöbalken, att lämna de uppgifter och handlingar som
behövs för tillsynen. Beslut om föreläggande får förenas med viten.
Motivering för beslut

När en ansökan, som i detta fall, gäller redan utförda åtgärder, ska prövningen av
ansökan ske med utgångspunkt i de förhållanden som förelåg när åtgärderna utfördes
(jfr dom MÖD mål M4216-03).
I miljöbalken finns de 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
- Området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften.
Renovering av fritidshuset (A)
På arrendetomten finns ett fritidshus och två komplementbyggnader. Samtliga
byggnader har haft eftersatt underhåll. 2014 bedömde Samhällsbyggnadsförvaltningen
att det fanns en hemfridszon runt byggnaderna och förelade dåvarande ägare att rusta
upp fritidshuset.
har handlat i enlighet med
Samhällsbyggnadsförvaltningens föreläggande.
Miljöförvaltningen konstaterar att platsen som fritidshuset upptar redan är
ianspråktaget. Den hemfridszon som funnits runt byggnaderna har dock varit
begränsad. Skicket på byggnaderna tillsammans med den igenväxta tomten har inte i
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någon nämndvärd utsträckning avhållit allmänheten från att beträda området. För att
minska risken att en nyrenoverad byggnad utökar den upplevda hemfridszonen och
förtydliga för allmänheten var tomtplatsen går bedömer Miljöförvaltningen det skäligt
att förena dispensen med villkor om att tomtplatsen ska markeras åt samtliga
vädersträck, enligt bilaga 2 och 3.
Under förutsättning att ovanstående villkor följs, bedömer Miljöförvaltningen att
renoveringen inte utökar det område som kan uppfattas som hemfridszon. Någon
mark som är allemansrättsligt tillgänglig kommer därför inte tas i anspråk.
Miljöförvaltningen anser att ovan nämnda omständigheter utgör särskilda skäl för
dispens från strandskyddsbestämmelserna.
På den aktuella platsen finns inga dokumenterade höga naturvärden.
Miljöförvaltningen bedömer att varken livsvillkoren för växt- och djurlivet eller
tillgängligheten för allmänheten påverkas av att dispens ges.
Miljöförvaltningen bedömer att åtgärden 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.
Komplementbyggnad B (verkstadsbyggnaden)
Utmed den norra gaveln har en tillbyggnad gjorts på 5 x 2 meter. Tillbyggnaden ligger
inom ianspråktagen tomtplats och bedöms inte utöka det område som kan uppfattas
som hemfridszon. På platsen finns inga dokumenterade höga naturvärden.
Miljöförvaltningen bedömer därmed att tillbyggnaden inte kräver dispens från
strandskyddsbestämmelserna.
Komplementbyggnad C (bastu)
Befintlig komplementbyggnad har ersatts med en bastubyggnad. Den tidigare
komplementbyggnaden var enkelt utformad med endast ett fönster åt syd. Den nya
bastubyggnaden ersätter befintligt byggnad med samma placering och är uppförd med
samma enkla utförande, men med två mindre fönster åt syd. Miljöförvaltningen
konstaterar att byggnaden uppförs på en plats som redan är ianspråktagen. Med den
enkla fasaden åt syd bedömer Miljöförvaltningen att den nya komplementbyggnaden
inte nämnvärt påverkar hur allmänheten uppfattar byggnaden eller utökar den yta
som kan uppfattas som hemfridszon. Miljöförvaltningen anser att ovan nämnda
omständigheter utgör särskilda skäl för dispens från strandskyddsbestämmelserna.
Livsvillkoren för växt- och djurlivet bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång
till strandområdet försämras inte av byggnaden. Dispens är därmed förenligt med
strandskyddets syfte.
Miljöförvaltningen bedömer att byggnaden är förenlig med 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.
Infartsväg
Enligt uppgifter har det tidigare funnits en infartsväg till arrendetomten. Denna väg
har enligt bilder från 2014 varit kraftigt igenväxt.
har sökt dispens för
att grusa upp vägen. På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Under
förutsättning att inga skyltar eller staket uppförs vid vägen anser Miljöförvaltningen
att vägen inte avhåller allmänheten. Det krävs därför ingen dispens för infartsvägen.
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Staket

har sökt dispens för att uppföra ett staket runt arrendetomten, som är
på ca 3700 m2. Staketet kommer ersätta tidigare staket av ståltrådstyp. Enligt
har det tidigare staketet funnits på platsen då hon tillträdde fastigheten,
december 2016. Staketet syns även på de bilder som Samhällsbyggnadsförvaltningen
tog sommaren 2014.
Miljöförvaltningen bedömer att staketet hindrar och avhåller allmänheten från att
beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt. Staketet är således
dispenspliktigt, om det inte funnits på platsen i motsvarande omfattning sedan 1975
då strandskyddsbestämmelserna infördes. Det är upp till sökande att visa att
förutsättning för dispens föreligger. Miljöförvaltningen anser inte att
visat att staketet funnits på platsen sedan 1975. Staket är således dispenspliktigt. Det
finns enligt Miljöförvaltningens kännedom ingen beviljad dispens.
Miljöförvaltningen bedömer, vid en avvägning mellan
intresse av att
avskilja området och det allmänna intresset av tillträde till området, att det allmänna
intresset har företräde. Dispens kan därför inte medges.
Miljöförvaltningen finner det befogat att meddela
föreläggande om att
ta bort staketet runt arrendetomten, så att området åter blir allmänt tillgängligt.
Trädgård
Utefter bilder från 2014 konstaterar Miljöförvaltningen att arrendetomten varit
kraftigt igenväxt. Marken runt byggnaderna har utgjorts av naturmark. Skicket på
byggnaderna tillsammans med den igenväxta tomten har inte i någon nämndvärd
utsträckning avhållit allmänheten från att beträda området. Den hemfridszon som
funnits runt befintliga byggnader har varit begränsad. På bilder från den 13 juni 2014
syns tät vegetation i arrendetomtens östra del, vilken nu består av klippt gräsmatta,
fruktträd och odlingsyta. Utfyllning har även gjorts vid tomtplatsens norra gräns. Här
har naturmark tagits i anspråk som parkeringsplats. Miljöförvaltningen bedömer att
den anlagda trädgården och utfyllnaden har utvidgat tomtplatsen. Mark som tidigare
var allmänt tillgänglig har tagits i anspråk. Den anlagda trädgården och utfyllnaden har
en privatiserande och avhållande effekt på allmänheten, vilket strider mot syftet med
strandskyddsbestämmelserna. Miljöförvaltningen anser inte att någon av de
omständigheter som får beaktas i prövning utgör särskilt skäl för dispens.
Miljöförvaltningen finner det befogat att meddela
föreläggande om att
ta bort makadam, fruktträd och odlingsyta samt låta gräsmattan utanför tomtplatsen
återgå till naturmark så att området åter blir allmänt tillgängligt.
Upplysningar
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att man godkänner
eller överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att
beslutet kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om man 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.
En karta hör till detta beslut och bestämmer hur stor den privata zonen är på
fastigheten d.v.s. en tomtplatsavgränsning. Det är bara inom tomtplatsen som ägaren
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2018-04-18

2017-2905
2018-427

till marken har sin privata zon eller hemfridszon och allemansrätten inte gäller.
Anläggningar utanför tomtplatsen kan bli föremål för tillsyn enligt miljöbalken.
Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller vattenområden
eller som har rättigheter där.
Utdömande av vite sker först efter särskild domstolsprövning endast i det fall någon
av punkterna i föreläggandet inte uppfylls inom föreskriven tid.
Avgift
För tillsyn i ärendet tas en timavgift ut. För 2017 var timavgiften 1085 kronor. För
2018 är timavgiften 1116 kronor. Den totala tiden sammanställs och faktureras när
ärendet avslutas. Den totala handläggningstiden för tillsyn uppgår för närvarande till
10 timmar. För handläggning av ansökan om strandskyddsdispens tas en fast avgift ut
på 6 696 kronor. Alla avgifter är beslutade av Kommunfullmäktige.
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.

Agneta Sander
Miljöchef

Anna Karlsson
Kommunbiolog

Bilagor
1. Översiktskarta
2. Tomtplatsavgränsning
3. Förtydligande till tomtplats och föreläggande
4. Fotodokumentation från Samhällsbyggnadsförvaltningen (3 februari 2014, 13
juni 2014, 20 augusti 2014)
5. Kommunicering från Samhällsförvaltningen, 13 juni 2014
6. Fotodokumentation 14 februari 2017
7. Fotodokumentation 2 november 2017 och 11 april 2018
8. Tidredovisning för tillsyn
9. Hur man överklagar
Beslut skickas till
Länsstyrelsen
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2018-03-27

Dnr

2018-0207

Susanne Arneborg, 033-35 30 11
susanne.arneborg@boras.se
Miljö- och konsumentnämnden

Borås skall satsa på eldrivna fordon.
Motion av Morgan Hjalmarsson (Liberalerna)
Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr KS 2018-00083)
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker motionen under förutsättning att attsatsen
inte gäller alla kommunens personbilar.
Ärendet
Morgan Hjalmarsson föreslår att kommunens färdtjänstbilar och övriga personbilar
ska vara eldrivna senast 2020.
I motionen föreslår Morgan Hjalmarsson även att Parkeringsbolaget tillsammans med
Tekniska nämnden bygger upp en infrastruktur för att skapa förutsättningar för fler
elbilar i Borås.
Miljöförvaltningens synpunkter
Det är Borås Stad Riktlinjer för resor som reglera vilka fordon som förvaltningar och
bolag i första hand ska köpa in. I riktlinjerna står att förvaltningar i första hand ska
köpa biogasbilar eller elbilar. Om förvaltningar och bolag väljer att inte köpa
biogasbilar eller elbilar ska en skriftlig förklaring lämnas till Serviceförvaltningen. Ur
miljösynpunkt så är biogasbilar tankat på biogas minst lika bra som el-bilar. Borås
Energi och Miljö AB är dessutom biogasproducenter. För att minska klimatutsläppen
från personbilar snabbast möjligt så behövs mer än ett altarnativ. Det är därför viktigt
att ha fokus på att minska antalet bensin och dieselbilar till förmån för biogas och
elbilar. Om vi begränsar oss till en lösning, så kommer omställningen ta längre tid.
Borås Stad har relativt få elbilar i dagslägen och ett omfattande arbete behöver göras
för att bygga ut laddsystem och inventera vart el-bilar fungerar i dagsläget. I Energioch klimatstrategin finns redan idag ett uppdrag att arbeta för ökat användning av
elbilar.
Sammanfattningsvis så anser Miljöförvaltningen att andelen elbilar behöver öka, men
att alla kommunens personbilar inte kan vara elbilar.

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

501 80 Borås

BESÖKSADRESS

Sturegatan 42

WEBBPLATS

boras.se

E-POST

miljo@boras.se

TELEFON

033-35 30 00

FAX

033-35 30 25
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2018-03-27

Agneta Sander
Förvaltningschef på Miljöförvaltningen
Bilaga
Motion
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen

Susanne Arneborg
Energisamordnare

Dnr

2018-0207

Motion
Liberalerna

2017-01-18
Kommunfullmäktige

Borås skall satsa på eldrivna fordon.
Klimatfrågan är en av de viktigaste frågorna i vår tid. För att dina barn och barnbarn ska få
växa upp med samma möjligheter som dig behöver vi förändra vår livsstil. Liberal
miljöpolitik förenar frihet och välfärd med omtanke för vår planet. Med vetenskap,
internationellt samarbete och marknadsekonomi har vi goda möjligheter att lösa många
problem.
Bilen är frihet och miljöbilar är framtiden. För många människor att bilen nödvändig för att
kunna lösa vardagspusslet. Alltifrån att storhandla, skjutsa barn till träning eller hämta och
lämna på förskola förenklas av en bil, i mindre kommuner finns ibland inte förutsättningar för
utbyggd kollektivtrafik och där är bilen en nödvändighet. Samtidigt vet vi att utsläppen från
bilar är skadliga för vår miljö, därför behöver vi underlätta för miljöbilar.
Liberalerna satte upp ett långsiktigt mål att Sverige år 2030 ska ha en fordonsflotta som är
oberoende av fossila bränslen. Det ska vara enkelt att vara miljömedveten. Att köra elbil ska
inte vara svårare än att använda en bil som drivs av fossila bränslen.
Infrastrukturen för att stödja övergången till en fossiloberoende bilflotta behöver förbättras i
Borås. Parkeringsbolaget måste tillsammans med Tekniska nämnden utveckla en infrastruktur
för elbilar så att det finns förutsättningar för fler elbilar i Borås. Fler laddstolpar för elbilar
skall installeras i Borås Stad.
Den kommunala personbilsflottan domineras av bilar som drivs av fordonsgas. Det är en
föråldrad teknik och Liberalerna föreslår att kommunen går över till elbilar. Senast 2020 skall
färdtjänstbilar och övriga av kommunens personbilar ska vara eldrivna.
Kommunfullmäktige föreslås besluta:
Senast 2020 skall färdtjänstbilar och övriga av kommunens personbilar ska vara eldrivna.

Morgan Hjalmarsson
Liberalerna
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Dnr

2018-001075

I direktanslutning till Tullastugans norra fasad finns beteckningen f1som
tillåter ev. utbyggnad. Där är det viktigt att säkra den ”tystaste” delen av
fastigheten för en uteplats med så hög ljudkvalitet som möjligt. Lämpligtvis
kan en utbyggnad utgöra ett störningsskydd och därmed möjliggöra tystare
uteplats tillsammans med ett bullerskydd utmed Göteborgsvägen.

Agneta Sander
Miljöchef
Bilaga
Samtliga planhandlingar.
Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden

Pia Aspegren
Miljöutredare

Inbjudan till samråd för detaljplan för Tullen, Triangeln 8 m.fl., Tullastugan, Borås Stad
Detaljplanens syfte är föreslå hur den befintliga Tullastugan och de tillhörande ekonomibyggnaderna ska
användas i framtiden på lämpligaste sätt, samt att reglera skydds- och varsamhetsbestämmelser. Detta
för att kunna bevara deras kulturhistoriska värde. Syftet är också att göra det möjligt att ge byggrätt inom
de bakomliggande fastigheterna för bostäder som med varsamhet ska anpassas till den befintliga miljön.
Området ligger utmed Göteborgsvägen, intill Tullarondellen. Planområdets storlek är cirka 2700 kvadratmeter. Marken i området ägs av Borås Stad. Området är inte detaljplanelagt sedan tidigare.

Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb:
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaende
planarbete/planuppdrag/tullentriangeln8mfltullastugan.5.4a371097158f308d07347632.html

Samrådstiden pågår från den 26 mars–30 april 2018.
Skicka synpunkter/remissvar senast den 30 april via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer (BN2017-1230), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna
ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går
även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna
till att lämna synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att
informera eventuella hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat
dina synpunkter skriftligt innan granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Kontaktuppgifter för mer information
Planarkitekt Zilka Cosic, tel: 033-35 85 96, e-post: zilka.cosic@boras.se (ledig från 26 mars – 4 april
2018)
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se
Vänliga hälsningar
Detaljplanering
____________________________________________________________
Borås Stad, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Plan- och bygglovavdelningen
Stadshuset, Kungsgatan 55, 501 80 Borås
Tel: 033-35 85 00, Webbplats: boras.se/detaljplan
Twitter: @detaljplanboras
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2018-000709

Under 2004 påbörjade Miljöförvaltningen en inventering av enskilda avlopp i Borås
Stad. Miljöförvaltningen kom fram till att det var nödvändigt att VA-sanera området
för Kvarbo-Hästhagen. Kommunen tog bland annat fram ett planprogram för
området samt tankar for hur VA-saneringen av området skulle finansieras. I samband
med att området VA-sanerades ville kommunen även ge fastighetsägarna möjlighet att
bygga större hus för att underlätta permanentboende.
Ändringen innebär att de gamla planerna inte upphävs utan ligger kvar med ändringar
i planbestämmelserna. Det blir således ingen ny detaljplan där strandskyddet
återinförs.
En av planbestämmelserna lyder: Med V betecknat område skall utgöra
vattenområde, som icke får utfyllas eller överbyggas i annan mån än som erfordras för
mindre bryggor.
Miljöförvaltningens synpunkter
Som princip tycker Miljöförvaltningen att strandskydd ska återinträda i alla ändringar
och tillägg av detaljplaner. I detta fallet på strandremsan och i vattnet så att det
allmänna intresset säkras, att ha fritt tillträde till strand och vatten.
I planbestämmelsen ovan finns risk för att fler än en brygga byggs och bedömningen
av vad som är mindre bryggor blir en tolkningsfråga.
Om de gamla planerna ligger kvar och ingen ny detaljplan görs, borde en
planbestämmelse läggas till, som säkrar att allmänheten får tillgång till eventuell byggd
brygga. Dessutom bör antalet begränsas till en brygga.

Agneta Sander
Miljöchef
Bilaga
Samrådshandlingar Påtop 1:1
Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden

Pia Aspegren
Miljöutredare

SAMRÅD
Delegationsbeslut
§ PL 2018-04
BN2017-1251

Inbjudan till samråd för Ändring genom tillägg av Detaljplaner
för Fristad, Byggnadsplan för Påtorp 1:1 m.fl. och
Byggnadsplan för Kvarbo 2:1, Borås Stad
Hej!
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad ändrar just nu en detaljplan, som finns ute på samråd. Du får den här
inbjudan för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 14 mars–13 april.

Syfte och område
Syftet med aktuell ändring är att utöka befintliga byggrätter, för att göra det möjligt att bygga för åretruntboende i
samband med utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp (VA-sanering) till Kvarbo Sommarstad.
Ändringen omfattar byggnadsplanerna P454 från 1958 respektive P491 från 1961. Planområdet är beläget vid
Kvarbo, cirka 3 kilometer väster om Fristad, mellan sjön Ärtingen och riksväg 42. Ärtingen är kommunens
reservvattentäkt och befintligt fritidshusområde behöver VA-saneras. Nya ledningar för vatten och avlopp anläggs
mellan planområdet och Fristad. Alla befintliga hus får byggrätter för åretruntstandard i och med föreslagen
ändring. Samfälligheter ligger inom planområdet. Planändringen avviker inte från översiktsplanen.
En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behövs.

Ta del av handlingarna
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb:
boras.se/detaljplan under ”Planer öppna för synpunkter”, och i
Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 i Borås. Ring gärna innan du
kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig. Handlingarna
finns även på Fristads bibliotek. Om du inte kan komma till stadshuset
eller läsa på vår webb, skickar vi handlingarna till dig via e-post eller
post. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Samrådsmöte
Vi kommer att ha ett samrådsmöte i form av öppet hus hos Borås
Energi och Miljö på Västerlånggatan 10, tisdag den 20 och torsdag den
22 mars, mellan kl. 16.00–19.00. På mötet kommer representanter från
kommunen och Borås Energi och Miljö att berätta om förslaget och
svara på frågor.

Har du synpunkter på detaljplanen?
Skicka synpunkter/remissvar senast den 13 april via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange
planens diarienummer (BN2017-1251), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.
Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80
Borås.
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.

SAMRÅD
Delegationsbeslut
§ PL 2018-04
BN2017-1251

Kontaktuppgifter för mer information
Plankonsult Job Van Eldijk, tfn: 010-615 33 17, e-post: job.van.eldijk@ramboll.se
Planarkitekt Jonatan Westlin, tfn: 033-35 85 07, e-post: jonatan.westlin@boras.se
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tfn: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se
Vid frågor om VA-sanering kontakta:
VA-säljare Jonas Lindberg, 0729-76 61 06, e-post: jonas.lindberg@borasem.se
eller besök borasem.se och läs mer under Vatten och Avlopp.

Hälsningar från
Samhällsbyggnadsnämnden, 2018-03-13
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med 10 000 kronor. Liknande ansökningar har fått bidrag i den storleksordningen.
Bidrag för biodling är att ses som startbidrag för att komma igång med verksamheten.
Därför kan det vara rimligt att även i denna ansökan bevilja ett bidrag på 10 000
kronor.
Upplysning
Anmälan om uppställning av bikupor ska göras av biodlaren till Länsstyrelsen.

Agneta Sander
Miljöchef

Bilagor
1. Översiktskarta
Beslut skickas till

Anna Karlsson
Kommunbiolog
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Dnr

2018-1060

med 10 000 kronor. Liknande ansökningar har fått bidrag i den storleksordningen.
Bidrag för biodling är att ses som startbidrag för att komma igång med verksamheten.
Därför kan det vara rimligt att även i denna ansökan bevilja ett bidrag på 10 000
kronor.
Upplysning
Anmälan om uppställning av bikupor ska göras av biodlaren till Länsstyrelsen.

Agneta Sander
Miljöchef

Bilagor
1. Översiktskarta
Beslut skickas till

Anna Karlsson
Kommunbiolog
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2018-337

Projektet uppfyller syftet och kraven för användning av medel ur naturvårdsfonden.
Bidraget går till enskild och omfattar naturvårdsåtgärder. Projektet bidrar även till att
uppfylla det nationella miljömåler Ett rikt växt- och djurliv. Arbetsgruppen för
naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden att bevilja ansökan
med 3 375 kronor, vilket motsvarar 75 % av kostnaden. Som egen insats står
för resterande 25 %.

Agneta Sander
Miljöchef
Bilaga
1. Översiktskarta
2. Detaljkarta
Beslut skickas till

Anna Karlsson
Kommunbiolog

Delegationslista MARS
Dnr

Datum

Beslut

Ärende

2018-000118

20180301

Tillstånd för WC till infiltration

Avlopp, ansökan WC

2018-000524

20180301

2018-000541

Sökande/objekt

Fastighet

Handläggare

Krökling 1:23

Maria Steinmetz

Förbud att släppa ut livsmedel på marknaden Livsmedelskontroll, inspektion

Juno 10

Christina Källberg

20180302

Föreläggande om skyddsåtgärder

Värmepump, installation

Släpan 2

Roger Johansson

2018-000529

20180302

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Lundahagen 5

Roger Johansson

2018-000530

20180302

Föreläggande om skyddsåtgärder

Värmepump, installation

Sandhults-Rydet 1:120 Roger Johansson

2017-002497

20180302

Föreläggande om faroanlays

Livsmedelskontroll, revision

Solrosen 1

Linda Karlsson

2017-002524

20180302

Avgift för extra offentlig kontroll

Livsmedelskontroll, inspektion

Norrmalm 1:1

Thomas Vidholm

2018-000524

20180302

Föreläggande om rengöring

Livsmedelskontroll, inspektion

Juno 10

Christina Källberg

2018-000513

20180305

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Solhem 2

Annelie Gustafsson

2018-000456

20180305

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Kastanjen 1

Annelie Gustafsson

2018-000400

20180305

Tillstånd för WC till minireningsverk

Avlopp, ansökan WC

Sölebo 2:26

Karin Görjevik

2018-000549

20180306

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Sandared 18:4

Roger Johansson

2018-000542

20180307

Föreläggande om skyddsåtgärder

Värmepump, installation

Räveskalla 1:496

Roger Johansson

2018-000441

20180307

Beslut om extra körtider 2018

Miljötillsyn, ansökan om förlängda körtider
2018

Skrapered 1:90

Carin Christensen

2018-000408

20180308

Tillstånd för WC till infiltration

Avlopp, ansökan WC

Sandhults-Sjögården
2:10

Peter Engström

2017-002497

20180309

Förbud vid vite att släppa ut livsmedel på
marknaden

Livsmedelskontroll, revision

Solrosen 1

Linda Karlsson

2018-000080

20180312

Yttrande till Länsstyrelsen

Miljötillsyn, remiss ansökan om tillstånd
för överlåtelse av särskilt farliga kemiska
produkter

Hamstern 5

Ellen Forsberg

2018-000554

20180312

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Miljötillsyn, information om anmälan om
ändring av miljöfarlig verksamhet

Kerstinsgärde 1:236

Mirelle Hedström

2018-000425

20180313

Tillstånd för WC till modulinfiltration

Avlopp, ansökan WC

Transås 2:79

Peter Engström

2018-000421

20180313

Föreläggande om skyddsåtgärder

Värmepump, installation

Transås 2:79

Roger Johansson

2018-000102

20180313

Tillstånd för WC till infiltration

Avlopp, ansökan WC

Källeberg 1:20

Peter Engström

Sida 1 av 4

Dnr

Datum

Beslut

2018-000621

20180313

2018-000106

Ärende

Sökande/objekt

Fastighet

Handläggare

Förbud att släppa ut livsmedel på marknaden Livsmedelskontroll, inspektion

Räveskalla 1:84

Thomas Vidholm

20180313

Föreläggande om skyddsåtgärder i samband Miljiötillsyn, anmälan om sanering
med saneringsåtgärd

Viskaholm 2

Peter Engström

2018-000654

20180313

Föreläggande om skyddsåtgärder

Värmepump, installation

Gingri-Äspered 1:19

Roger Johansson

2018-000621

20180315

Beslut om omhändertagande

Livsmedelskontroll, inspektion

Räveskalla 1:84

Thomas Vidholm

2017-002497

20180315

Avgift för extra offentlig kontroll

Livsmedelskontroll, revision

Solrosen 1

Linda Karlsson

2018-000671

20180315

Beslut om ny årsavgift

Miljötillsyn - beslut om årlig avgift

Gässlösa 5:123

Mirelle Hedström

2018-000688

20180315

Föreläggande om skyddsåtgärder

Miljötillsyn, anmälan om sanering av
kvicksilverkontaminerade rör

Midas 13

Frida Strand

2018-000642

20180316

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Vänga 1:16

Roger Johansson

2018-000483

20180316

Tillstånd för WC till infiltration

Avlopp, ansökan WC

Bredareds-Gravryd
1:54

Sevil Selimov

2018-000157

20180316

Avgift för extra offentlig kontroll

Livsmedelskontroll, inspektion

Kassiopeja 2

Christina Källberg

2018-000301

20180316

Tillstånd för WC till infiltration

Avlopp, ansökan WC

Eskilsryd 1:16

Peter Engström

2018-000132

20180316

Avgift för extra offentlig kontroll

Livsmedelskontroll, inspektion

Kassiopeja 2

Christina Källberg

2017-003077

20180319

Avgift för timdebiterad tillsyn

Miljötillsyn, provtagningplan och historisk
inventering av Byttorpshörn 1

Byttorpshörn 1

Ellen Forsberg

2018-000125

20180320

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Pallas 1

Annelie Gustafsson

2018-000167

20180320

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Grönfinken 1

Annelie Gustafsson

2018-000423

20180320

Fastställande av årsavgift

Miljötillsyn, beslut om årlig avgift

Hagtornen 10

Sofie Bengtsson

2018-000550

20180320

Tillstånd för WC till infiltration

Avlopp, ansökan WC

Äspered 1:29

Maria Steinmetz

2017-001876

20180321

Beslut om att avsluta ärende

Hälsoskydd, klagomål på på buller

Balsampoppeln 5

Sevil Selimov

2017-000337

20180321

Strandskyddsdispens

Ansökan om strandskyddsdispens

Arta 3:12

Anna Karlsson

2018-000378

20180321

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Orren 4

Annelie Gustafsson

2016-000468

20180322

Vitesförläggande att vidta åtgärder

Hälsoskydd, inomhusmiljö

Skräddaren 6

Sevil Selimov

2018-000751

20180322

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Vevelhult 4:1

Roger Johansson

2018-000141

20180322

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Miljötillsyn, anmälan om ändring av
verksamhet

Viared 7:2

Johannes Stolt
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Dnr

Datum

Beslut

Ärende

2018-000335

20180322

Registrering av livsmedelsanläggning

2018-000303

20180322

2018-000590

Sökande/objekt

Fastighet

Handläggare

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Spindeln 12

Annelie Gustafsson

Avgift för extra offentlig kontroll

Livsmedelskontroll, inspektion

Sandared 1:436

Thomas Vidholm

20180322

Strandskyddsdispens

Naturvård, ansökan om
strandskyddsdispens

Mjöshult 1:28

Anna Karlsson

2018-000737

20180322

Föreläggande om skyddsåtgärder

Värmepump, installation

Kanonen 4

Roger Johansson

2018-000137

20180323

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Kilsund 4

Annelie Gustafsson

2018-000512

20180323

Avgift för extra offentlig kontroll

Livsmedelskontroll, klagomål misstänkt
matförgiftning

Evedal 1

Thomas Vidholm

2018-000670

20180323

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Osdal 3:10

Annelie Gustafsson

2018-000540

20180323

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Hultamad 1

Annelie Gustafsson

2018-000573

20180323

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Minerva 5

Annelie Gustafsson

2018-000503

20180323

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Katten 7

Annelie Gustafsson

2017-003241

20180323

Avgift för timdebiterad tillsyn

Miljötillsyn, anmälan om sanering av
kvicksilverkontaminerade rör

Sik 1:183

Frida Strand

2018-000092

20180323

Föreläggande med vite

Livsmedelskontroll, inspektion

Vallmon 8

Thomas Vidholm

2018-000473

20180326

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Raklinjen 3

Annelie Gustafsson

2016-003184

20180326

Beslut om att avsluta ärende gällande buller
och mögel

Hälsoskydd, klagomål på störande ljud och
mögel

Petersberg 15

Maria Steinmetz

2018-000708

20180326

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning Grilltältet

Norrmalm 1:4

Annelie Gustafsson

2018-000738

20180326

Tillstånd för WC till infiltration

Avlopp, ansökan WC

Kinnarumma 3:5

Jennie Schürer von Waldheim

2017-002222

20180326

Föreläggande om utförande av provtagning

Miljötillsyn, klagomål på schaktmassor

Rångedala-Gravryd
1:17

Johannes Stolt

2017-002501

20180327

Föreläggande om skyddsåtgärder

Miljötillsyn, anmälan om miljöfarlig
verksamhet lastbilsverkstad och tvätthall

Haglet 1

Sofie Bengtsson

2017-001152

20180327

Avgift för timdebiterad tillsyn

Hälsoskydd, klagomål på kall lägenhet

Duvan 7

Sevil Selimov

2017-002086

20180328

Nytt beslut om förbud (ändring av
föregående)

Hälsoskydd, klagomål på inomhusmiljö
samt dåligt dricksvatten

Gingri-Nygården 2:5

Sevil Selimov
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Dnr

Datum

Beslut

Ärende

2018-000931

20180328

Föreläggande om skyddsåtgärder

2018-000481

20180329

2018-000929

20180329

Sökande/objekt

Fastighet

Handläggare

Värmepump, installation

Gingri-Kil 1:126

Roger Johansson

Tillstånd för WC till modulinfiltration

Avlopp, ansökan WC

Kypered 1:17

Sevil Selimov

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Råslätt 1:45

Roger Johansson
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Delegeringslista tillståndsenheten mars 2018
Diarienr
55-2018-00109
50-2018-00014
06-2018-00112
51-2017-00370
06-2018-00115
53-2018-00110
50-2017-00261
15-2018-00246
53-2018-00117

Datum
2018-03-09 13:19
2018-03-12 14:35
2018-03-15 09:42
2018-03-15 12:34
2018-03-15 13:19
2018-03-15 14:03
2018-03-15 15:10
2018-03-16 13:52
2018-03-29 11:44

Beslutstyp
Godkännande av lokal för catering
Stadigvarande tillst allmänheten, bifall
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap, bifall
Ändrat tillstånd, bifall
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap, bifall
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap, bifall
Stadigvarande tillst allmänheten, bifall m villkor
Återkallelse 9 kap. 18 § p. 1
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap, bifall

Ärende
Anmälan catering
Nytt tillstånd
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap
Ändrat tillstånd
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap
Nytt tillstånd
Återkallelse av serveringstillstånd
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap

Objekt

Handläggare

