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 Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten 

förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Dessa ärenden är 
markerade med *. 

 
Tid Tisdag 29 januari 2019, kl. 17.00 
 
Plats Nornan, plan 2, Stora Brogatan 45, Borås  
 
Kallas Per Månsson (M) 
 Sofia Bohlin (S) 
 Jan-Åke Carlsson (S) 
 Cecilia Kochan (S) 
 Soroush Rezai (L) 
 Katrine Andersson (M) 
 Elvira Löwenadler (M) 
 Robert Skånberg (SD) 
 
 Tobias Eng-Strömberg (S) 
 Jaana Ben Maaouia (S) 
 Tomas Fernfelt (S) 
 Alexander Andersson (C)   
 Matti Oinas (MP) 
 Sofia Sandänger (M) 
 Jessica Bjurén (M)  
 Lars Lyborg (KD) 
 Lars-Erik Johansson (SD) 
  
 Miljöchef Agneta Sander 
 Avdelningschef Zygmunt Cieslak 
 Avdelningschef Niclas Björkström 
 Avdelningschef Mirjam Keskifrantti 
 Avdelningschef Annelie Johansson 
 Avdelningschef Karin Öhman 
 Personalföreträdare Anneli Nilsson 
 Personalföreträdare Johan Linderstad  
 
 
 
 
 
 
 
 Karl-Eric Nilsson (C)  Marlene Andersson  
 Ordförande   sekreterare 
 

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

 
1. Sammanträdets öppnande   - 
 
2. Närvaro - 
 
3. Val av protokollsjusterare   1. Cecilia Kochan 
 samt tid för protokollets justering  2. Katrine Andersson 

  3. Sofia Bohlin 
   2019-01-31 
 
 
4. Nya och pågående Initiativärenden 
  
 - 
 
5. Fastställande av föredragningslista 
  
 - 
 
6 Information                                                                         
  
6.1  KF beslut angående öppettider alkoholservering Marlene Andersson 
 
6.2  Ciceron introduktion Carl Morberg 
 
6.3    Introduktion för nämnden Marlene Andersson 
 
6.4    Presentation av budget samt de olika   
         avdelningarna inom Miljöförvaltningen  Avdelningscheferna 
 
6.5  Initiativärendet: ”Halla 1:1” information 
 och handlingar (beslut fattat 2018-11-20)   
 Ecos: 2018-2791    Matilda Chocron 
   
6.6  Strandskyddsärende Påholmen 1:14 Matilda Chocron 
 
6.7   MIFO inventeringar (en undersökningsmetod för  

förorenade områden från Naturvårdsverket)  Ilse Postma  
  
6.8    ”Rättviksmodellen”   Zygmunt Cieslak 
 
6.9   Miljö- och konsumentnämndens delegerings-   

ordning  Marlene Andersson    
 
6.10  Dom från Mark- och miljödomstolen,  
 Asklanda 1:14  Marlene Andersson 
 
 
 



 
    FÖREDRAGNINGSLISTA                  3 (4) 

2019-01-29 
 

 
 
7 Miljöbalkstillsyn 
 
7.1 *Strandskyddsdispens för byggnation av bostadshus  Avslag, samt bifall med villkor      
 och komplementbyggnad, Viared 8:106 Anna Karlsson 

Ecos: 2018-3232  
 
7.2 *Strandskyddsdispens för komplementbyggnad, Bifall med villkor 
 Mjöshult 1:30 Anna Karlsson  
 Ecos: 2019-34 
 
7.3 *Strandskyddsdispens för bastubyggnad, trädäck Bifall med villkor, samt avslag 
 och brygga, Vatthult 1:12 Anna Karlsson  
 Ecos: 2018-3738 
 
7.4 *Strandskyddsdispens för bostadshus (försenat) samt Bifall med villkor 
 tillbyggnad av bostadshus, Påholmen 1:14 Matilda Chocron  
 Ecos: 2018-3315 
 
 
  
8 Livsmedelskontroll 
  
-   
 
9 Alkohol & Tobak  
  
9.1  *Åtgärd mot serveringstillstånd  Varning 

  Dnr. 72-2018-00778 Tillståndsenheten 
 

9.2  *Åtgärd mot serveringstillstånd  Erinran 
  Dnr. 36-2017-00243  Tillståndsenheten 

 
9.3  Nya riktlinjer för alkoholservering   Godkänna 

Dnr. 2019-0267  Marlene Andersson 
 
 
 
10  Miljöstrategiska    
  
10.1  Samråd detaljplan för del av Alideberg, Godkänna med synpunkter 

Glesvingen 12, Glesvingen 17 m.fl.  Johanna Johansson 
 Ecos: 2018-3740 
 
10.2  Utbyggnadsstrategi, mer stad längs Viskan Godkänna 
 Ecos: 2018-3654 Pia Aspegren  
   
   
11 Naturvårdsfonden   
  
11.1 Ansökan bidrag naturvårdsfond, Godkänna 
 Sölebo 6:4      Anna Karlsson 
 Ecos 2018-3518 
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11.2 Ansökan bidrag naturvårdsfond,  Godkänna 

Riddarebolet 1:5 Matilda Chocron 
 Ecos 2018-3387       
11.3 Ansökan bidrag naturvårdsfond, Arta 1:18 Godkänna  
 Ecos 2018-3701      Matilda Chocron 
 
 
12 Administration 
 
12.1 Budget 2019 Godkänna 
 Ecos 2018-0130 Annelie Johansson 
 
12.2  Attesträtt 2019 Godkänna 
 Ecos 2019-109 Annelie Johansson 
 
12.3 Användning av medel från klimatkompensations- Godkänna 
 kontot Peter Rydberg 

Ecos: 2019-33  
 
12.4  Revidering av Miljö- och konsumentnämndens  Godkänna 
 delegeringsordning: Marlene Andersson  
 Ecos: 2016-3336 
 
12.5  Revidering av Miljö- och konsumentnämndens  Godkänna 
 arbetsinstruktion  Marlene Andersson 
 Ecos: 2017-817 
 
12.6  Rättelse av protokoll från 2018-12-11, § 249  Godkänna 

  Marlene Andersson 
 
12.7 Fastställa datum och tider för nämndmöten 2019    Godkänna 
 
 
13 Kurser och konferenser 
 
 -  
 
14 Anmälningsärenden 
  
14.1 Delegeringsbeslut december 2018 Till handlingarna  
 
14.2  Inkomna skrivelser  Till handlingarna 
    Insändare skickad till BT ang. nytt skyttecenter 

 
 
15 Information från förvaltningen 
 
 15.1  Personalärenden   Information 
 
 15.2  Övrig information från förvaltningen Information 



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

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

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(4) 

Datum 
2018-11-05 

Dnr 
2018-2791 

Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens för rensning av block 
och stenar utmed ca 70 meter av Frisjöns norra strand samt 
anläggande av båtiläggningsplats 

Sökande:  
Fastighet:  Halla 1:1 

Sammanfattning 
Efter ett tips från en närboende gjorde företrädare för Miljöförvaltningen ett 
tillsynsbesök på fastigheten Halla 1:1. På en sträcka av 60-70 meter har stranden 
rensats på block och stenar som lagts upp i pirar. Precis i strandkanten där marken 
övergår från sand till gräsbevuxen mark växer den fridlysta arten klockgentiana.  
Fastighetsägaren  söker nu dispens i efterhand för de utförda 
åtgärderna som bestod i att rensa stranden från stenar och block samt att lägga upp 
dessa i pirar. De söker också dispens i efterhand för en båtiläggningsplats som 
upptäcktes vid tillsynsbesöket och som inte sökts dispens för tidigare.  

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för rensning av stenar och block utmed den aktuella 
sträckningen, se bilaga 3, på fastigheten Halla 1:1, Borås kommun.  

Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för båtiläggningsplats enligt placering i Bilaga 3 på 
fastigheten Halla 1:1 Borås kommun.  

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 15 §

Redogörelse för ärendet 
Ansökan om strandskyddsdispens har inkommit efter det att ett tillsynsärende för de 
nu sökta åtgärderna startats.  

 söker dispens i efterhand för anläggande av sandstrand för 
hundägare och med möjlighet att lägga upp båtar på stranden. De söker också dispens 
för en båtiläggningsplats.  
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 har sökt dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för att med grävmaskin plocka bort stenar och block 
och jämna till stranden på en sträcka av ca 60-70 meter strand på fastigheten Halla 
1:1. Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 28 september 
2018.  
 
De redan utförda åtgärderna är att föreningen med grävmaskin rensat stranden från 
stenar och block och samlat dessa i pirliknande formationer på stranden. De har 
därefter jämnat till stranden så att de gropar stenarna legat i plattats till. De har även 
under 2016 anlagt en båtiläggningsplats; väg ner i sjön samt muddring i vattenområdet 
utan tillstånd från 11 kapitlet vattenverksamhet eller dispens från strandskydd.  
 
På fastigheten Halla 1:51 har grävning av strandkant genomförts någon gång mellan 
2006-2009. Stenar har lagts upp som en strandskoning.  
 
Företrädare för Miljöförvaltningen har den 20 augusti 2018 besökt platsen. Platsen 
var då nyligen rensad, grävmaskinens spår syntes i sanden, gropar där stenar legat 
syntes i sjön, men på stranden hade hela stranden jämnats till. Många klockgentianor 
sågs i strandkanten där den bevuxna stranden möter sandstranden. Grävning och 
uppläggning av stenar kan inte uteslutas ha skadat plantor. Sommaren 2018 hade sjön 
väldigt lågt vattenstånd, så även på besöksdatumet. Frisjön är en sjö som är reglerad 
på grund av att den är magasin för vattenkraft. Sjöns vattennivå kan därför variera 
mycket.  
 
Länsstyrelsen har på förfrågan från Miljöförvaltningen beskrivit den naturliga 
strandens värde för klockgentianornas livsmiljö och möjlighet att fröså sig på platsen. 
Klockgentianan behöver lagom med störning så att jord blottas och frön kan få 
grogrund. Den bästa störningen är tramp från betesdjur, men när de inte finns kan 
vatten och isskrap skapa, blottad mark ovanför strandkanten. En förutsättning för att 
den störningen ska vara positiv är att den inte blir allt för påtaglig eller konstant. Den 
erosion som vatten och is skapar sker på ett betydligt skonsammare sätt i 
strandområden där bottnen har ett större inslag av större stenar då både 
strömhastighet och isens skrapande effekt i regel bromsas ner. Läs mer i bilaga 2. 
 

 har 2012 fått dispens för en båtiläggningsplats på ett annat 
ställe på samma fastighet. Miljöförvaltningen har bett föreningen komplettera med en 
förklaring till varför det behövs ytterligare en båtiläggningsplats på samma fastighet 
och i samma sjö. Svaret är att platsen som nu har iordningställts utan dispens alltid 
använts som båtiläggningsplats. Av flygbilder från tidigare år syns ingen större 
påverkan på stranden av bilar eller tunga fordon.  Att förändra stranden är inte tillåtet 
bara för att man alltid använt platsen som iläggningsplats.  får använda 
platsen på det sätt de gjort före år 2016.  
 
Miljöförvaltningens synpunkter 
Bestämmelser 
Platsen där åtgärderna utförts ligger inom Frisjöns strandskyddsområde som är 200 
meter från strandlinjen, på land och ut i vattnet. Inom strandskyddat område får inte 
grävarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller 
anordningar, åtgärder får inte vidtas som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- 
eller växtarter. (7 kap 15 § miljöbalken). Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda 
fall ge dispens från strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl och 
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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 
- Anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet och behovet kan inte 

tillgodoses på någon annan plats 
- En pågående verksamhet behöver utvidgas och utvidgningen kan inte 

genomföras på annan plats 
- Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse och 

behovet kan inte tillgodoses på annan plats.  
 
 
På fastigheten Halla 1:1 har föreningen redan en iordningställd badstrand som är ca 
60 meter lång på fastigheten Halla 1:1. Ytterligare en anordnad och rensad badstrand 
bedöms inte behövas inom  fastighet.  har också redan en 
båtiläggningsplats, se bilaga 1.  
 

 söker dispens för åtgärderna på stranden för att de på sin 
redan befintliga strand har beslutat att den ska var hund- och båtfri. 
Miljöförvaltningen anser att en badplats för hundar inte är ett så stort allmänt intresse 
att det står högre än det allmänna intresse som en naturlig och orörd natur utgör.  
 

 menar att de behöver lägga upp båtar på stranden och att det inte går att 
lägga dem på någon annan plats. Miljöförvaltningen anser att de som äger båtarna kan 
förvara sina båtar på egen tomtplats när de inte ligger i vattnet, eller att  
skapar en plats utanför strandskyddat område.  
 

 menar att båtiläggningsplatsen är en lättillgänglig i- och upptagningsplats. 
Det finns redan en iordningställd båtiläggningsplats på fastigheten och som dessutom 
redan har dispens, det borde räcka för behovet.  
 

 hänvisar till att vissa fastigheter i området har servitut på fastigheten Halla 
1:1. Miljöförvaltningen informerar om att ett servitut inte ger någon rättighet 
gentemot strandskyddslagen.  Åtgärder måste prövas mot strandskyddslagen och 
därmed måste en dispens sökas för alla åtgärder som är förbjudna inom strandskyddat 
område.  
 
Miljöförvaltningen anser inte att någon av de omständigheter som får beaktas i 
prövningen kan utgöra särskilt skäl för dispens. Dispens kan därför inte medges för 
åtgärderna. 
 
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 åtgärden inte är förenlig med kraven på en från 
allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 
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och 4 kap miljöbalken samt med den för området gällande kommunala 
översiktsplanen.   
 

Upplysningar 
Ett föreläggande om återställning av redan genomförda åtgärder kommer i ett separat 
beslut. Till föreläggandet kommer en beskrivning av hur återställningen ska göras, 
ingen återställning får göras innan dess.  
 
Se alltid till att ha tillräckligt med kunskap om strandskyddslagen och andra 
lagstiftningar inom arbete i mark och vatten. Fler utförda åtgärder inom fastigheten 
Halla 1:1 kan komma att bli ärende för tillsyn. All muddring och grävning i 
vattenområde kräver anmälan eller tillstånd enligt 11 kapitlet om Vattenverksamhet.   
 
En anmälan eller dispens gäller bara för den i ärendet beskrivna åtgärden och på den 
utpekade platsen.   
 
 

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 Matilda Chocron 
Miljöchef Kommunbiolog 
 

Bilaga 
1. Översiktskarta 
2. Info från Lst om Klockgentiana 
3. Detaljkarta 
4. Hur man överklagar 

 

Beslut skickas till 
  

Kopia till  
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 

 
 



Röd markering: ungefärligt område som rensats och muddrats
Gul pil: Ny väg och båtiläggsplats utan strandskyddsdispens
 

Bilaga 3 Detaljkarta

30m20100

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:1000



Röd markering: område som rensats och muddrats
Gul pil: Ny väg och båtiläggsplats utan strandskyddsdispens
Blå pil: Tidigare iordningställd badplats

Bilaga 1 Översiktskarta

300m2001000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000



Lila pil: båtiläggsplats med strandskyddsdispens
 

Bilaga 1 Översiktskarta

300m2001000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000
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Matilda Chocron

Från: Knubb Robert <Robert.Knubb@lansstyrelsen.se>
Skickat: den 13 september 2018 08:09
Till: Matilda Chocron
Kopia: Karlsson Annica L
Ämne: SV: strandskyddsbrott och även klockgentiana

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Hej! 
 
Jag har kikat på bilderna som du skickat in (dnr: 535-30442-2018) och har svårt att se att åtgärden skulle ha gett en 
så stor påverkan på klockgentianapopulationen att det föranleder tillsyn enligt artskyddsförordningen. Däremot kan 
det inte uteslutas att den stenröjning som utförts ändå har en negativ effekt på klockgentiana eftersom det med stor 
sannolikhet blir kraftigare påverkan från vatten och is.  
Många gånger kan man exempelvis jämföra detta med att ”lagom” tramp från betesdjur gynnar typiska 
betesmarksarter medan ett alltför hårt betestryck gör att de försvinner.  
Jag har skrivit ihop ett försök till förklaring nedan, du kanske kan använda något av detta.  
 
Klockgentiana är en växtart som är knuten till betade fukthedar men precis som många andra hävgynnande arter 
återfinns den allt mer på lokaler där hävden har ersatts eller kompletterats av en annan markstörning.  
I många fall är det den störning som vattnet utgör, genom att både vatten och is skapar blottad mark ovanför 
strandkanten, som har denna funktion. En förutsättning för att denna störning ska ha en positiv effekt på 
klockgentianas fortlevande är att störningen inte blir alltför påtaglig och konstant. Den erosion som vatten och is 
skapar sker på ett betydligt skonsammare sätt i strandområden där botten har ett större inslag av större stenar då 
både strömhastighet och isens skrapande effekt i regel bromsas ner. På detta sätt kan störningen ge upphov till 
blottat mark, vilket underlättar klockgentianans frösättning, utan att vara så kraftig att den drar med sig befintliga 
växtexemplar ut i vattnet. Ettåriga växtarter gynnas många gånger av kraftigare störning men eftersom 
klockgentiana är flerårig och dess populationers ålder många gånger är väldigt gamla så får en alltför kraftig störning 
i stället negativ påverkan.  
 
 
Med vänliga hälsningar 
  
Robert Knubb 
  
  
Robert Knubb 
Biolog/naturvårdshandläggare 
Naturavdelningen 
Telefon: 010-224 44 89  
  
Länsstyrelsen Västra Götalands län 
403 40 Göteborg 
Telefon: 010-224 40 00 (vxl) 
E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se 
 
 
 

Från: Matilda Chocron [mailto:matilda.chocron@boras.se]  
Skickat: den 11 september 2018 09:06 
Till: Knubb Robert <Robert.Knubb@lansstyrelsen.se> 
Ämne: SV: strandskyddsbrott och även klockgentiana 
 
Kan vi höras efter lunch nångång? Har möte nu hela förmiddagen.  
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Från: Knubb Robert <Robert.Knubb@lansstyrelsen.se>  
Skickat: den 10 september 2018 15:21 
Till: Matilda Chocron <matilda.chocron@boras.se> 
Ämne: SV: strandskyddsbrott och även klockgentiana 
 
Hej! 
 
Jag försökte ringa dig precis, du kan väl ringa mig imorgon före kl. 10:00 så kan vi kika på ditt ärende. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
  
Robert Knubb 
  
  
Robert Knubb 
Biolog/naturvårdshandläggare 
Naturavdelningen 
Telefon: 010-224 44 89  
  
Länsstyrelsen Västra Götalands län 
403 40 Göteborg 
Telefon: 010-224 40 00 (vxl) 
E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se 
 
 
 

Från: Matilda Chocron [mailto:matilda.chocron@boras.se]  
Skickat: den 10 september 2018 11:15 
Till: Knubb Robert <Robert.Knubb@lansstyrelsen.se> 
Ämne: strandskyddsbrott och även klockgentiana 
 
Hej Robert! 
 
Jag ska skicka in en åtalsanmälan för ett strandskyddsbrott. Men på platsen finns också klockgentiana som 
kan ha skadats eller kommer skadas på grund av erosionen som resultat av grävningen. Annica Karlsson 
sa att jag skulle prata med dig för att få in en bra formulering om klockgentianan i åtalsanmälan. 
 
Kan du ringa mig?  
 
 
Med Vänlig Hälsning 
  
Matilda Chocron 
Kommunbiolog, Miljöstrategiska avdelningen 
----------------------------------------------------------------------------- 
Borås Stad - Miljöförvaltningen 
Besöksadress: Stora Brogatan 45 
Postadress: Miljöförvaltningen, 501 80 Borås 
Tel: 033-35 30 13  
Webbplats: boras.se  
 
Borås är en Fairtrade City 
För miljöns skull, skriv inte ut detta meddelande  
  
 





 

 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00 

FAX 
033-35 30 25 

 

 

Anna Karlsson, 033-35 30 24 
anna.ka.karlsson@boras.se 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens för byggnation av nytt 
bostadshus och komplementbyggnad 
 
Sökande:  
Fastighet:  Viared 8:106 
 

Sammanfattning 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att 

uppföra ett nytt bostadshus och en komplementbyggnad på fastigheten Viared 8:106.  
Miljöförvaltningen bedömer att bostadshuset kommer placeras på naturmark utanför 
ianspråktagen tomtplats. Det saknas därmed särskilt skäl för att bevilja dispens för 
byggnaden. Då komplementbyggnaden ska ersätta befintlig friggebod bedömer 
Miljöförvaltningen att komplementbyggnaden kommer att uppföras på en plats som 
redan är ianspråktagen. För att minska risken att en ny byggnad utökar den upplevda 
hemfridszonen finner Miljöförvaltningen det skäligt att förena dispensen med villkor 
om att fönstersättning och fönsteryta inte får utökas jämfört med den på befintlig 
friggebod. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
komplementbyggnad, med måtten 5 x 4 meter, på fastigheten Viared 8:106 vid 
Viaredssjön, Borås kommun.  
 
Villkor 

• Fönstersättning får endast ske på gavlarna mot väster och norr, och fönstrens 
storlek ska vara densamma som nuvarande fönster på befintlig friggebod. 
 

Endast den yta som komplementbyggnaden upptar får tas i anspråk för ändamålet. 
 
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för nytt bostadshus, på fastigheten Viared 8:106, Borås 
kommun.  
 
Lagstöd  
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 18b §  
- Miljöbalken 7 kap. 15 §  
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Redogörelse för ärendet 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att 

uppföra ett nytt 1½-planshus samt ersätta befintlig komplementbyggnad med ett nytt 
på fastigheten Viared 8:106. Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna 
inkom den 14 november 2018. Ritning och karta har bifogats ansökan. 
 
Företrädare för Miljöförvaltningen har den 22 november 2018 besökt platsen.  
 
Miljöförvaltningens synpunkter 
Bestämmelser 
Platsen för de planerade byggnaderna ligger inom Viaredssjöns strandskyddsområde 
som är 200 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 Viared 8:106 ligger vid Viaredssjöns södra strand, i sjöns östra del. På 
fastigheten, som utgörs av ca 5780 m2, finns ett bostadshus och tre 
komplementbyggnader; ett garage, en gäststuga och en friggebod. Bostadshuset, 
gäststugan och garaget ligger uppe på en höjd. Norr om bostadshuset sluttar marken 
brant ner mot en platå där friggeboden är belägen ca 9 meter från sjön. Fastigheten 
gränsar till naturmark i sydväst, syd och öst, till Viaredssjön i norr och en annan 
bebyggd fastighet i nordväst.  
 
Komplementbyggnad 
Nere vid sjön finns en äldre komplementbyggnad/friggebod på ca 20 m2. 
Friggeboden står på plintarna som har börjat ge vika, vilket gör att byggnaden håller 
på att rasa ner.  vill därför ersätta friggeboden med en ny. Den 
nya byggnaden kommer uppföras på samma plats som befintlig byggnad står på idag 
och ha motsvarande storlek. Miljöförvaltningen bedömer att komplementbyggnaden 
kommer att uppföras på en plats som redan är ianspråktagen.  
 
Friggeboden ligger skild från övriga byggnader som är placerade uppe vid 
bostadshuset och omfattas inte av bostadshusets hemfridszon. En 
komplementbyggnad utanför tomtplatsen har i sig ingen egen hemfridszon utan får 
endast uppta den yta den står på. Den byggnad som finns på platsen idag är enkelt 
utformad med mindre fönster åt norr och väst. Enligt de ritningar som inkommit till 
Miljöförvaltningen planeras stora fönsterpartier på den nya komplementbyggnaden. 
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För att minska risken att en ny byggnad utökar den upplevda hemfridszonen finner 
Miljöförvaltningen det skäligt att förena dispensen med villkor om fönstersättning 
och fönsteryta på den nya byggnaden så att fönsterytan inte utökas jämfört med den 
på befintlig friggebod (se bilaga 3). Under förutsättning att ovanstående villkor följs 
bedömer Miljöförvaltningen att byggnaden inte kommer utöka den upplevda 
hemfridszonen.  
 
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.  
 
Bostadshus 
2013 söktes strandskyddsdispens för nybyggnad av bostadshus på motsvarande plats, 
mellan garaget och gäststugan, ca 5 meter från fastighetsgränsen. Miljöförvaltningen 
ansåg att marken utgjordes av naturmark med buskar och enstaka träd, belägen på 
höjd bakom garage och gäststuga. Denna del av fastigheten bedömdes inte utgöra 
ianspråktagen tomtplats. Miljöförvaltningen ansåg att särskilt skäl för dispens 
saknades och Kommunstyrelsen avslog ansökan (dnr 2013/KS0587). 
 
I den nu aktuella ansökan har bostadshusets placering flyttats in ca 10 meter. Platsen 
utgörs dock fortfarande av naturmark i utkanten av den hemfridszon som får anses 
gälla kring det befintliga huset (se bilaga 4). Den planerade 1½-plans villan skulle även 
vara placerad högre upp i slänten än befintliga byggnader (garage och gäststuga). 
Miljöförvaltningen bedömer att den nya byggnadens placering och utformning skulle 
leda till att hemfridszonen utvidgas.   
 
Miljöförvaltningen anser inte att någon av de omständigheter som får beaktas i 
prövningen kan utgöra särskilt skäl för dispens. Dispens kan därför inte medges för 
ett nytt bostadshus. 
 
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. 
 

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 byggnaden påbörjas. 
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Strandskyddsdispensen slutar att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år eller 
avslutas inom fem år från den dag då dispensbeslutet började gälla (7 kap 18 h § 
miljöbalken). 
 
Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller vattenområden 
eller som har rättigheter där. 
 
Som regel krävs bygglov eller bygganmälan för att uppföra ny byggnad. Även ändring 
av byggnad eller uppförande av andra anläggningar kan kräva bygglov eller 
bygganmälan. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen för mer information. 

 
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 Anna Karlsson 
Miljöchef Kommunbiolog 
 

Bilaga 
1. Översiktskarta 
2. Detaljkarta 
3. Fotobilaga, fönstersättning komplementbyggnad 
4. Fotobilaga, ansökt placering bostadshus 
5. Hur man överklagar 

 

Beslut skickas till 
 

Länsstyrelsen, vastragotaland@lansstyrelsen.se 
 

Kopia till  
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen� 
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Bilaga 3. Fönstersättning på befintlig komplementbyggnad, Viared 8:106.  

 

Figur 1. Befintlig byggnad med fönstersättning åt väst. 

 

Figur 2. Fasad mot sjön/norr. 



Dnr 2018-3232 
 

 

Figur 3. Fasad åt öst och syd. 



Dnr 2018-3232 
 

Bilaga 4. Ansökt placering för nytt bostadshus, Viared 8:106.  
 

 

Figur 1. Ansökta placeringen av bostadshuset: uppe i slänten, mellan befintligt garage (till vänster i bilden) och gäststuga 
(till höger i bilden). 

 

Figur 2. Utzoomad vy 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens för komplementbyggnad  
Sökande:  
Fastighet:  Mjöshult 1:30 
 

Sammanfattning 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att 

uppföra en komplementbyggnad på fastigheten Mjöshult 1:30. Miljöförvaltningen 
bedömer att komplementbyggnaden kommer att uppföras på en plats som redan är 
ianspråktagen och att särskilt skäl därmed föreligger. För att förtydliga för 
allmänheten var tomtplatsen går finner Miljöförvaltningen det skäligt att förena 
dispensen med villkor om tomtplatsavgränsning i väst. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
komplementbyggnad på 15 m2 på fastigheten Mjöshult 1:30 vid Säven, Borås 
kommun.  
 
Hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats. 
 
Villkor  
 

1. Tomtplatsen ska åt väst, enligt bilaga 2, markeras med staket, häck, mur eller 
motsvarande. 
 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 18b §  

 
Redogörelse för ärendet 

 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att 
uppföra en komplementbyggnad på 15 m2 fastigheten Mjöshult 1:30. Ansökan om 
dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 8 januari 2019. Karta har 
bifogats ansökan. 
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Miljöförvaltningens synpunkter 
Bestämmelser 
Platsen för den planerade komplementbyggnaden ligger inom Sävens 
strandskyddsområde som är 200 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. 
 
Mjöshult 1:30 ligger vid Sävens södra strand. I norr gränsar fastigheten till bebyggelse, 
i öst och söder till en mindre väg och i väst till naturmark. Komplementbyggnaden 
kommer att uppföras 4,5 meter från fastighetsgränsen i väst och placeras på 
gräsmatta. Miljöförvaltningen bedömer att komplementbyggnaden kommer att 
uppföras på en plats som redan är ianspråktagen.  
 
För att förtydliga för allmänheten var tomtplatsen går finner Miljöförvaltningen det 
skäligt att förena dispensen med villkor om tomtplatsavgränsning i väst, enligt bilaga 
2.  Under förutsättning att villkoret följs bedömer Miljöförvaltningen att särskilt skäl 
för dispens föreligger.  
 
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 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.  
 

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 byggnaden 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. 
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Strandskyddsdispensen slutar att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år eller 
avslutas inom fem år från den dag då dispensbeslutet började gälla (7 kap 18 h § 
miljöbalken). 
 
Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller vattenområden 
eller som har rättigheter där. 
 
Som regel krävs bygglov eller bygganmälan för att uppföra ny byggnad. Även ändring 
av byggnad eller uppförande av andra anläggningar kan kräva bygglov eller 
bygganmälan. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen för mer information. 
 

Avgift 
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 936 kronor enligt kommunens taxa för 
2019. 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 Anna Karlsson 
Miljöchef Kommunbiolog 
 

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

 

Beslutet skickas till  
 

Länsstyrelsen, vastragotaland@lansstyrelsen.se 
 

Kopia till  
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens för bastubyggnad, 
trädäck och brygga  
Sökande:  
Fastighet:  Vatthult 1:12 
 

Sammanfattning 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för bastubyggnad, 

trädäck och brygga på fastigheten Vatthult 1:12. Miljöförvaltningen bedömer att 
bastubyggnaden och trädäcket kommer att uppföras på en plats som redan är 
ianspråktagen. Under förutsättning att tomtplatsen även fortsättningsvis är markerad 
med staket eller motsvarande bedöms åtgärderna inte utöka det område som kan 
uppfattas som hemfridszon. Vid en avvägning mellan  behov av en 
brygga och bryggans påverkan på strandskyddets syften bedömer Miljöförvaltningen 
att det saknas särskilt skäl för att bevilja dispens för bryggan.  
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
bastubyggnad, med måtten 5,9 x 3 meter och trädäck med måtten 5,2 x 2,5 meter, på 
fastigheten Vatthult 1:12 vid Vatthulta sjö, Borås kommun.  
 
Hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats. 
 
Villkor  
 

1. Tomtplatsen ska även fortsättningsvis vara markerad med staket, häck, mur 
eller motsvarande åt väst, norr och öst, enligt bilaga 2,  

 
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för brygga, på fastigheten Vatthult 1:12, Borås kommun.  
 
Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 18b §  
- Miljöbalken 7 kap. 15 §  
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Redogörelse för ärendet 

 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för bastubyggnad, 
trädäck och brygga på fastigheten Vatthult 1:12. Ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna inkom den 20 december 2018. Ritning och karta har 
bifogats ansökan. 
 
Företrädare för Miljöförvaltningen har den 10 januari 2019 besökt platsen.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Bestämmelser 
Platsen för de planerade åtgärderna ligger inom Vatthulta sjös strandskyddsområde 
som är 100 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får bland annat inte 
nya byggnader uppföras. Vidare får inte 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 § 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 är ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften. 
 
Vatthult 1:12 ligger utmed Vatthulta sjös norra strand. I väst, norr och öst gränsar 
fastigheten till naturmark, och i syd mot Vatthulta sjö. Fastigheten är i dagsläget 
avgränsad med staket i väst, norr och öst. På fastigheten finns ett fritidshus och två 
komplementbyggnader. Söder om huset sluttar marken ner mot sjön. Hela fastigheten 
på 1460 m2 bedöms som ianspråktagen, även om vissa mindre delar mer har 
naturmarkskaraktär med risvegetation.  
 
Bastubyggnad 

 har sökt dispens för en bastu, med måtten 4,4 x 3 meter, samt 
tillhörande trädäck i öst, med måtten 1,5 x 3 meter. Ansökt placering är i nivå med 
befintligt fritidshus, ca 13 meter från huset och ca 5 meter från strandlinjen. 
Miljöförvaltningen bedömer att bastubyggnaden kommer att uppföras på en plats 
som redan är ianspråktagen.  
 
För att förtydliga för allmänheten var tomtplatsen går finner Miljöförvaltningen det 
skäligt att förena dispensen med villkor om att tomtplatsen även fortsättningsvis ska 
vara markerad i väst, norr och öst, enligt bilaga 2.   
 
På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Livsvillkoren för växt- och 
djurlivet bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras 
inte av bastubyggnaden. Dispens är förenligt med strandskyddets syfte. 
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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.  
 
Trädäck 
Ansökan omfattar även ett trädäck, med måtten 5,2 x 2,5 meter. Trädäcket kommer 
placeras i direkt anslutning till befintlig gäststuga, utmed gäststugans västra gavel.  
Miljöförvaltningen bedömer att trädäcket kommer att uppföras på en plats som redan 
är ianspråktagen. Under förutsättning att ovanstående villkor följs bedömer 
Miljöförvaltningen att trädäcket inte kommer att utöka det område som kan uppfattas 
som hemfridszon.  
 
På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Livsvillkoren för växt- och 
djurlivet bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras 
inte av trädäcket. Dispens är förenligt med strandskyddets syfte. 
 
Miljöförvaltningen bedömer att trädäcket 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.  
 
Brygga 

 har även sökt dispens för en flytbrygga med måtten 2 x 4 meter. 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.  
 
Miljöförvaltningen konstaterar att  inte är beroende av en brygga för att 
ta sig till eller från sin fastighet. Enligt  ska bryggan användas som 
badbrygga samt för förtöjning av en liten roddbåt. 
 
Även om landområdet ner till vattnet är ianspråktaget som privat tomtmark är 
vattenområdet ändå normalt sett tillgängligt för allmänheten, vilket framgår av Mark- 
och miljööverdomstolens dom 2017-10-13 i mål M 1554-17. 
 
Miljöförvaltningen bedömer att en ny brygga på platsen skulle ta allemansrättsligt 
tillgängligt vattenområde i anspråk och ha en avhållande effekt på det rörliga 
friluftslivet inom vattenområdet i bryggans närhet. 
 
För att dispens ska beviljas krävs så starka skäl att de allmänna intressena som 
strandskyddet syftar till att tillgodose får stå tillbaka för det enskilda intresset av att ha 
en brygga. Miljöförvaltningen anser inte att det i det aktuella fallet finns så starka skäl 
att dispens kan medges.  
 
Miljöförvaltningen anser inte att någon av de omständigheter som får beaktas i 
prövning, efter en vägning mot inverkan på strandskyddets syften, utgör särskilt skäl 
för dispens. Dispens kan därför inte medges för en ny brygga.  
 
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. 
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Miljöförvaltningen bedömer att bryggan inte är förenlig med kraven på en från allmän 
synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 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. 
 
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 eller bygganmälan för att uppföra ny byggnad. Även ändring 
av byggnad eller uppförande av andra anläggningar kan kräva bygglov eller 
bygganmälan. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 

Avgift 
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 936 kronor enligt kommunens taxa för 
2019. 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 Anna Karlsson 
Miljöchef Kommunbiolog 
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Länsstyrelsen, vastragotaland@lansstyrelsen.se 
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Tomtplatsen ska även fortsättningsvis vara markerad med staket, mur, häck eller motsvarande
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Trädäck (5,2 x 2,5 meter)
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Bildtext
Ansökt placering av brygga, ej beviljad
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens för ny tillbyggnad samt 
för bostadshus och anlagd trädgård i efterhand 
Sökande:  
Fastighet:  Påholmen 1:14 samt Påholmen 1:16 
 

Sammanfattning 
 ansöker om strandskyddsdispens för tillbyggnad av 

bostadshus. Vid granskning av ärendet visar det sig att någon dispens inte finns för 
huset som byggdes 2008. Det finns därför inte heller någon beslutad 
tomtplatsavgränsning som visar hur stor den privata zonen kring huset får vara. 
Huset som byggdes 2008 byggdes på en fastighet där det tidigare fanns en mindre 
sommarstuga. Det nya huset byggdes mycket nära fastighetsgränsen och därför har 
yta utanför den för ändamålet avsedda fastigheten ianspråktagits som tomtplats. 
Dispens ges för nya tillbyggnaderna samt för bostadshuset i efterhand. Dispens ges 
även för anläggande av trädgård i efterhand, men inte för hela den yta som idag är 
ianspråktagen.  
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
bostadshus i efterhand på ca 130 kvadratmeter och nya tillbyggnader på ca 25+25 
kvadratmeter, på fastigheten Påholmen 1:14 samt dispens i efterhand för anlagd 
trädgård på fastigheten Påholmen 1:16 vid Frisjön, Borås kommun.  
 
Hela fastigheten Påholmen 1:14 får tas i anspråk som tomtplats samt det område på 
Påholmen 1:16 som markerats på bifogad karta.  
 
Villkor  
 

1. Tomtplatsen ska åt väster, enligt bilaga 3, markeras med staket, häck, mur, 
större stenar eller motsvarande som tydliggör gränsen. 

 
Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 18b §  
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Redogörelse för ärendet 

 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att 
göra tillbyggnader på gavlarna med ca 25 kvadrat på varje och 6 kvadratmeter på den 
utstickande delen av fasaden mot sjön, på fastigheten Påholmen 1:14. Ansökan om 
dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 26 november 2018. Ritning och 
karta har bifogats ansökan. Huset ligger inom Frisjöns strandskyddsområde som är 
200 meter från strandkanten. Huset är placerat ca 130 meter från strandlinjen.  
 
Vid granskning av ärendet uppdagades det att huset som byggdes 2008 inte har någon 
strandskyddsdispens. Paret anger att de hade gett hela uppdraget med byggnationen 
och att ordna med alla tillstånd till Västkuststugan. De trodde därmed att allt var i sin 
ordning. Borås stad har därmed gett bygglov för huset utan att det fanns en 
strandskyddsdispens eller någon beslutad tomtplats. Det nya huset som byggdes 2008 
placerades med fasaden endast 0,5 meter från fastighetsgränsen och sedan har en 
stensatt yta runt huset anlagts utanför det. Därefter har paret anlagt trädgård på 
grannfastigheten Påholmen 1:16 som de också äger. På marken på Påholmen 1:16 var 
det tidigare lite mer träd och marken var typ som åkermark innan paret började klippa 
med trimmer och sedan med gräsklippare.  
 
Efter begäran om komplettering har  inkommit med en 
komplettering av sin ansökan där de också söker dispens i efterhand för bostadshuset 
samt för den yta som de anser sig behöva som trädgård på Påholmen 1:16. Paret 
söker dispens för 400 kvadratmeter av Påholmen 1:16 som de anlagt trädgård på och 
som de anser att de behöver ha framför huset för att vistas på med barn och 
barnbarn.  
 
Företrädare för Miljöförvaltningen har den 10 december besökt platsen. Huset ligger 
på en höjd som på ena sidan sluttar ner mot sjön och på andra sidan sluttar ner mot 
infarten till huset. Delar av fastigheten Påholmen 1:16, marken mellan huset och sjön, 
används idag som hästhage. Tillbyggnaderna upplevs inte ytterligare utöka den privata 
zonen.  
 

Miljöförvaltningens bedömning 
Bestämmelser 
Huset ligger inom Frisjöns strandskyddsområde som är 200 meter från strandlinjen. 
Inom strandskyddat område får inte nya byggnader uppföras, anordningar eller 
anläggningar utföras om de avhåller allmänheten från att beträda ett område där den 
annars skulle fått färdas fritt eller åtgärder vidtas som väsentligen förändrar 
livsvillkoren för djur- och växtarter. (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).  
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Som särskilt skäl för dispens anger sökande att bostadshuset och tillbyggnaderna 
ligger inom redan etablerad tomtplats som tagits i anspråk på ett sätt som gör att det 
saknar betydelse för strandskyddets syften. Miljöförvaltningen bedömer att 
tillbyggnaderna kommer att uppföras på en plats som redan är ianspråktagen.  
Bostadshusets placering och utseende samt den stenlagda ytan runt huset gör att mark 
utanför fastigheten Påholmen 1:14 upplevs ianspråktagen. Vid en dispensprövning 
som borde ha skett 2008 hade troligen huset fått strandskyddsdispens för en placering 
lite längre in från fastighetsgränsen och en tomtplats hade beslutats till att gälla hela 
Påholmen 1:14 men inget utanför. Det är idag inte skäligt att ändra husets placering 
eller utseende, utan en tomtplats bestäms utifrån det hus som står på platsen idag.   
 
Som särskilt skäl för dispens för anläggning av trädgård bedömer Miljöförvaltningen 
att det är en åtgärd som för sin funktion måste ligga inom strandskyddat område och 
som inte kan tillgodoses utanför området. Miljöförvaltningen anser att det kan vara 
skäligt med 5 meter från fasad för att sköta huset och kunna röra sig runt det. Den 
totala tomtplatsen blir då 1460 kvadratmeter varav 1360 kvadratmeter är på Påholmen 
1:14 och 100 kvadratmeter av Påholmen 1:16.  
 
För att förtydliga var tomtplatsen går och minska risken att en större byggnad utökar 
den upplevda tomtplatsen finner Miljöförvaltningen det skäligt att förena dispensen 
med villkor om att tomtplatsen i väster, enligt bilaga 3 ska markeras.   
 
På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Livsvillkoren för växt- och 
djurlivet bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras 
inte av huset och den anlagda trädgården. Dispens är förenligt med strandskyddets 
syfte. 
 
Miljöförvaltningen bedömer att åtgärderna är förenliga med gällande översiktsplan 
och kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 
4 kap miljöbalken. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap 
miljöbalken.  
 

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. 
 
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 den i detta beslut meddelade tomtplatsen kan bli föremål för 
tillsyn och leda till föreläggande om återställning, om inte det byggda däcket tagits 
bort och gräset slutat klippas. För att undvika tillsyn kan ni skicka in foton när 
återställningen är genomförd.  
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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.  
 
Inom strandskyddat område får ej mer än några enstaka mindre träd tas ned utan 
dispens.  
 
Som regel krävs bygglov eller bygganmälan för att uppföra ny byggnad. Även ändring 
av byggnad eller uppförande av andra anläggningar kan kräva bygglov eller 
bygganmälan. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
 

Avgift 
Avgiften för handläggning av ansökan är 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 Matilda Chocron 
Miljöchef Kommunbiolog 
 

Bilaga 
1. Översiktskarta 
2. Situationsplan  
3. Tomtplatsavgränsning 
4. Fotodokumentation 
5. Hur man överklagar 

 

Beslutet skickas till  
 

Länsstyrelsen, vastragotaland@lansstyrelsen.se 
 

Kopia till  
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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Fotodokumentation från platsbesöket den 10 december 2018. 

 

 
Figur 1Sökanden vill bygga ut huset med ca 20 kvm på var flygel och ca 1 meter framåt. Sjön är bakom fotografen.  
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Figur 2 Trädgården från öster mot väster, sjön är bakom huset i bild 

 

 
Figur 3Huset ligger på en höjd med sjöutsikt. Fastighetsgränsen går 0,5 meter utanför husknuten i bild, dvs mitt i stenläggningen.  

 



Miljöförvaltningen  
 
 
Gällande Strandskyddsdispens för Påholmen 1:14 
 
 
När vi skulle bygga hus 2008 bestämde vi oss för Västkuststugan som 
husleverantör, dom skulle ordna allt med bygglov mm. 
Vi litade på att dom skötte allt som hade med det att göra , vi hade ingen aning 
om att vi behövde  dispens, som det ser ut nu så visste nog inte dom det heller 
då det inte blev gjort då. 
Därav söker vi det nu i samband med att vi ansöker om bygglov för att bygga ut 
vårt hus med ca 50 kvm. 
Då huset ligger nära fastighetsgränsen till Påholmen 1:16 vilken vi också äger 
,har vi använt ca 400 kvm som en privat zon. Vi har klippt gräset där under 
många år som nu till slut blivit en gräsmatta som vi anser att vi behöver ha 
framför huset för att kunna vistas på med barn och barnbarn. 
Vi har valt att inte ha ett staket precis framför huset mot sjön, då hade det 
staketet nästan varit inne i huset.  Men det finns ett staket/inhägnad längre 
fram emot sjön. 
 
 

 
Arnäsholm 2019.01.03 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Förslag till nya riktlinjer för alkoholservering 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att ärendet remitteras till polisen samt att 
synpunkter inhämtas från miljöförvaltningens avdelning för miljötillsyn innan beslut 
tas om utökade serveringstider.  
 

Ärendet  
 
Kommunfullmäktige har den 19-20 december 2018 fattat beslut om att Borås Stads 
riktlinjer för alkoholservering ska revideras så att servering som längst medges till 
kl. 02.30. De nya riktlinjerna var tänkta att ersätta kommunens tidigare antagna 
riktlinjer för alkoholservering.   
 
Enligt miljö- och konsumentnämndens reglemente är det nämnden som ska fullgöra 
kommunens uppgifter enligt alkohollagen vilket inkluderar ändrade riktlinjer för 
serveringstid. Eftersom det finns intresse för att se över tiden för alkoholservering 
föreslår miljöförvaltningen att ärendet remitteras till polisen samt miljöförvaltningens 
avdelning för miljötillsyn innan beslut tas om utökade serveringstider.   
 
Miljöförvaltningens synpunkter 
 
Kommunen ska enligt 8 kap. 9 § alkohollagen (2010:1622) tillhandahålla information 
om vad som gäller enligt alkohollagen och anslutande föreskrifter samt riktlinjer för 
tillämpningen av föreskrifterna i kommunen. 
 
Eftersom alkohollagen är en speciallag (som har företräde framför allmän lag) så har 
alkohollagen företräde framför kommunallagen och därför ska vägledning i frågan om 
uppgiftsfördelning sökas i alkohollagen och inte i kommunallagen. I 9 kap. 5 § 
alkohollagen finns en reglering om att uppgifter enligt alkohollagen ska fullgöras av 
den eller de nämnder som kommunfullmäktige bestämmer. Till dessa uppgifter hör 
bl.a. att anta riktlinjer för serveringstillstånd och att anta tillsynsplan. Lagstiftaren har 
därmed pekat ut att dessa uppgifter ska ligga på en kommunal nämnd.  
 
 
 
 



 
Sida 
2(2) 

Datum 
2019-01-29 

Dnr 
2019-0267 

 
 
Serveringstider  
 
Enligt de gällande riktlinjerna för alkoholservering, se bilaga 2,  får servering av 
alkoholdrycker inte börja tidigare än kl. 11.00 och inte pågå längre än till kl. 01.00, om 
inte kommunen beslutar annat. Borås Stad kan i nuläget även bevilja utsträckt tid för 
servering längst till kl. 02.00. Detta under förutsättning att polismyndigheten och 
miljö- och konsumentnämnden tillstyrker en sådan förfrågan. 
 
Om det är politikens önskan att utöka serveringstiden för alkohol så anser 
miljöförvaltningen att det är av vikt att ärendet först remitteras till polismyndigheten 
och att synpunkter inhämtas från miljöförvaltningens avdelning för miljötillsyn. 
Förlängda serveringstider resulterar troligtvis i att människor dröjer sig kvar längre på 
serveringsställena. Detta behöver konsekvensbeskrivas utifrån miljöbalkens krav så att 
beslutet inte medför olägenheter eller hälsorisker för boenden i berörda områden. Det 
är även av vikt att polisen får yttra sig om det kan uppstå olägenheter när det gäller 
ordning och nykterhet eller särskilda risker för människors hälsa.  
 
 
 
 
 
 
 
  

Agneta Sander                       Zygmunt Cieslak                             Marlene Andersson 
Förvaltningschef                       Avd.chef tillståndsenheten                      Förvaltningsjurist  
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Kommunfullmäktige  
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Reglemente för Miljö- och konsumentnämnden 800:1 
 

Reglemente för Borås Stads Miljö- 
och konsumentnämnd 
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20, reviderad 2016-11-23 och 2017-09-21. 

 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att en 
ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 

 
Gäller fr. o m 2017-01-01. 

 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta regle- 
mente. 

 
§ 1 Huvudarbetsuppgifter 
Miljö- och konsumentnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt 
de övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet med undantag för det som enligt Kommunfullmäktiges beslut skall fullgöras av 
annan nämnd. 
 
Miljö- och konsumentnämnden svarar också för kommunens konsumentrådgivning samt för budget- och 
skuldsaneringsrådgivning.  
 
§ 2 Speciella arbetsuppgifter 
I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige ej annat föreskriver, åligger det 
Miljö- och konsumentnämnden att särskilt 

1. Fullgöra kommunens uppgifter inom livsmedelslagstiftningen och foderlagstiftningen 

2. Fullgöra kommunens uppgifter enligt alkohollagen, 

3. Fullgöra kommunens uppgifter enligt tobakslagen, 

4. Fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, 

5. Fullgöra kommunens uppgifter enligt strålskyddslagen, enligt lagen om skyldighet att 
tillhandahålla förnybara drivmedel och enligt lagen om sprängämnesprekursorer,  

6. Fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors 
hälsa,  

7. Fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare  

 

8 Svara för de arbetsuppgifter och beslut i avfalls- och renhållningsfrågor som närmare anges i 
gällande kommunala renhållningsordning 

 

§ 3 Övrigt 
Det är även nämndens uppgift att  

1. svara för miljövården i kommunen i den mån det inte ankommer på annan,  
2. svara för naturvårdsfrågorna i kommunen i den mån det inte ankommer på annan, 
3. följa utvecklingen i kommunen i miljö- och hälsoskyddshänseende och därvid utarbeta  

 de förslag och bereda de ärenden som är påkallade eller ankommer på kommunen,  
4. medverka i planering där frågor inom nämndens ansvarsområde berörs,  
5. genom kontakter och samarbete med organisationer, nämnder, skolor och genom allmän 

information skapa ett ökat medvetande om och kunnande i vardagsekonomi och konsumentfrågor 
inom kommunen.   
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Riktlinjer  
för alkoholservering  

Varje kommun beslutar om tillstånd för servering och provsmakning som sker i kom- 
munen. Kommunen ska informera om alkohollagen, ha riktlinjer för tillämpningen, och 
bedriva tillsyn av efterlevnaden. 

Alkohollagen ger utrymme för kommunerna att utveckla sin egen alkoholpolitik. Riktlin- 
jerna anger vilka lokala hänsyn som kommunen tar vid tillståndsprövningen. 

Ett rikt restaurangliv i en levande stad  
I dialog och samverkan med restaurangbranschen vill vi bidra till att skapa goda restaurang- 
och boendemiljöer för kommunens invånare samt bra förutsättningar för restaurangägarna 
att konkurrera på lika villkor. Ett rikt restaurangliv är ett viktigt inslag i en levande stad. 

Såväl tillståndshavare och sökande av serveringstillstånd som den breda allmänheten ska 
uppleva att vårt arbete håller god kvalitet, att det är rättssäkert och att det präglas av ett 
stort socialt ansvar. 

Utifrån det s k skyddsintresset ska de positiva värden som restaurangerna erbjuder tillvara- 
tas. Ungdomar ska skyddas från en tidig alkoholdebut. Fylleri, narkotika, våld, vapen och 
diskriminering hör inte hemma i en god restaurangmiljö. 

Att servera alkoholdrycker är en socialt ansvarsfull uppgift. Det är ingen rättighet att få 
tillstånd för servering, utan en möjlighet för den som uppfyller alkohollagens krav. 

Vid eventuella konflikter mellan näringsfriheten och skyddet för människors hälsa tar 
skyddsaspekterna över. Det är bland annat därför vi är försiktiga med utsträckta serverings- 
tider. 

Restaurangägare ska kunna konkurrera på lika villkor. Vi kontrollerar därför tillståndshava- 
res lämplighet. Svarta pengar och svart arbetskraft ska inte förknippas med restaurangnä- 
ringen. Den ska utmärkas av hög moral och god etik. 

Med fortsatt levande dialog och samverkan kan vi göra Borås till det goda exemplet - ett 
rikt restaurangliv i en god restaurangmiljö, i ett levande Borås. 
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1 Servering och provsmakning  

 
1.1 Allmänt om tillstånd  
Serveringstillstånd krävs vid i princip all servering av alkoholdrycker. Ett serveringstillstånd 
innebär rätt att mot betalning servera de alkoholdrycker tillståndet omfattar. 

 
Serveringstillstånd kan avse servering till allmänheten eller i slutet sällskap, som en fören- 
ing, organisation eller ett företag. 

 
Tillstånd kan gälla året runt eller årligen under en viss tidsperiod (stadigvarande serverings- 
tillstånd). Det kan även avse en tidsperiod eller ett enstaka tillfälle (tillfälligt serveringstill- 
stånd). Stadigvarande tillstånd gäller tills vidare. Om det finns särskilda skäl får kommunen 
begränsa tillståndet till en viss giltighetstid. 

 
Serveringstillstånd kan den få som visar att denne, med hänsyn till sina personliga och eko- 
nomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt, är lämplig att utöva verksamheten 
och att den kommer att drivas enligt alkohollagen. 

 
Vid brottslighet som har anknytning till rörelsen, narkotikabrott, trafiknykterhetsbrott, 
våldsbrott eller ekonomisk brottslighet ska minst tre år passera innan serveringstillstånd kan 
ges. Vid frihetsberövande inräknas inte den tiden i de tre år som ska ha förflutit. Även då 
ett serveringstillstånd har återkallats på grund av brister ska minst tre år passera innan nytt 
tillstånd kan ges. 

 
Ett grundläggande krav vid servering är att mat tillhandahålls. Detta krav gäller dock inte 
vid pausservering eller provsmakning. Maten ska också marknadsföras skriftligen i lokalen 
under serveringstiden. 

 
1.2 Stadigvarande tillstånd till allmänheten  
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten kräver att serveringen har ett varierat ut- 
bud av maträtter till kl. 23.00. Ett varierat utbud är minst två förrätter, fem huvudrätter och 
två efterrätter. Efter kl. 23.00 måste det finnas minst tre maträtter. 

 
Vid stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten förväntas tillståndshavare delta i 
återkommande möten med polismyndigheten och Borås Stads tillståndsenhet för att öka 
förståelsen för varandras arbetsuppgifter och dela erfarenheter av det förebyggande arbetet 
mot alkoholmissbruk. 
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1.3 Tillfälligt tillstånd  
Tillfällig servering förutsätter att verksamheten inte är regelbundet återkommande. Därför 
kan en sökande eller en lokal få tillfälligt tillstånd vid högst tio enstaka tillfällen per år. 

 
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten kan bli aktuellt bl.a. vid festivaler och evene- 
mang. Borås Stad är restriktiv med tillstånd för servering av spritdrycker vid sådana arrang- 
emang. 

 
Vid arrangemang där alkoholserveringen är det huvudsakliga syftet är Borås Stad restriktiv 
med tillstånd. 

 
1.4 Uteservering  
Uteservering ska ha bord med sittplatser, och mat ska kunna serveras. Matservering ska 
vara möjlig även då tillståndet gäller årets kallaste månader. Uteserveringen ska ligga i nära 
anslutning till serveringslokalerna. 

 
1.5 Rumsservering och minibar  
På hotell som har restaurang med serveringstillstånd i sina lokaler får det serveras alkohol- 
drycker på hotellrummet, och från minibar på hotellrummet. Sådan servering ska meddelas 
Borås Stad. 

 
1.6 Provsmakning  
Den som har ett stadigvarande serveringstillstånd kan ha rätt att anordna provsmakning av 
alkoholdrycker. Tillstånd för provsmakning kan också ges under vissa förutsättningar. 
Vid försäljning av dryckeskuponger måste enstaka kuponger kunna köpas. Att köpa fler 
kuponger samtidigt får inte bli billigare per kupong. Dryckeskuponger får inte ingå i entré- 
avgiften. 

 
 

2 Serveringstider  
Servering av alkoholdrycker får inte börja tidigare än kl. 11.00 och inte pågå längre än till 
kl. 01.00, om inte kommunen beslutar annat. 

 
Borås Stad beviljar utsträckt tid för servering längst till kl. 02.00. Detta under förutsättning 
att polismyndigheten och Miljöförvaltningen tillstyrker, och Borås Stad inte befarar olägen- 
heter när det gäller ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa. 

 
Om det finns särskilda skäl, t.ex. osäkerhet om en serveringstid kan medföra olägenheter 
eller hälsorisker, kan Borås Stad tillämpa en prövotid. Då måste tillståndshavaren ansöka 
igen för att serveringstiden ska bli stadigvarande. 
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3 Olägenheter  
Även om övriga krav i alkohollagen är uppfyllda får kommunen vägra serveringstillstånd 
om det på grund av serveringsställets läge eller andra skäl befaras olägenheter när det gäller 
ordning och nykterhet, eller särskild risk för människors hälsa. 

 
Prövningen fäster stor vikt vid polismyndighetens yttrande om ordningsläget i området  
och Miljöförvaltningens bedömning av risken att närboende störs. De sociala hänsynen har 
företräde om dessa ställs mot affärs- och konkurrensmässiga hänsyn. Redan farhågor om 
olägenheter kan leda till avslag. 

 
3.1 Serveringens inriktning  
Borås Stad är restriktiv med tillstånd då verksamheten eller arrangemanget främst riktar sig 
till ungdomar. 

 
Ambitionen om matservering värderas noggrant för att förhindra renodlade dryckesställen. 
En ansökan kan avslås om det visar sig att sökanden har låg ambition att servera mat. 

 
Borås Stad är restriktiv med tillstånd när spel är ett dominerande inslag i verksamheten. 

 
Vid bedömningen av risken för olägenheter eller för människors hälsa lägger Borås Stad 
vikt vid serveringsställets alkohol- och narkotikapolicy för gäster och personal. 

 
3.2 Serveringsställets läge  
En överetablering av serveringar kan innebära ökad risk för brottslighet samt störningar 
och påfrestningar för närboende. Vid prövningen tar Borås Stad hänsyn till detta. 

 
Borås Stad är återhållsam med tillstånd nära skolor och fritidsgårdar samt i andra miljöer 
där barn och unga vistas. Återhållsamheten gäller också nära boenden för personer med 
missbruksproblematik. 

 
Återhållsamhet gäller för tillstånd i idrottsanläggningar och vid idrottsevenemang. 
Borås Stad är dock mindre återhållsam när det gäller större nationella och internationella 
seniorevenemang. 

 
För serveringstillstånd i idrottsanläggningar ska verksamheten vara inriktad på matserve- 
ring. 
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4 Villkor  
Tillstånd kan förenas med olika villkor. Vid senare serveringstider, nöjesinriktad verksamhet 
och tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten villkorar Borås Stad oftast med krav om 
ordningsvakter. Samråd sker då alltid med polismyndigheten. 
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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 

 

 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Detaljplan för del av Alideberg, Glesvingen 12 och 
Glesvingen 17 m.fl., Borås – Samråd BN 2015-932 
Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Sammanfattning 
Planens syfte är att möjliggöra omvandling av befintliga industrilokaler inom 
fastigheterna Glesvingen 12 och Glesvingen 17 till bostads- och centrumändamål. 
Initialt avses 100 studentlägenheter uppföras. Planen medger komplettering av 
befintlig bebyggelse i norr respektive söder inom de båda fastigheterna. Planområdet 
ligger intill Älvsborgsbanan.  
 
Miljöförvaltningen ser positivt på att utredningar kring buller, risk och vibrationer 
genomförts. Planen innebär att Herrljungagatans nuvarande utformning förändras för 
att ge plats åt ett avåkningsskydd utmed Älvsborgsbanan.  
 
Ytterligare frågor kvarstår dock att reda ut och att reglera för att säkerställa en 
hälsosam livsmiljö för framtida boende i området.  
 
Plankartan behöver kompletteras med en planbestämmelse och/eller information om 
att skydd mot bullerstörning krävs, även om vissa åtgärder indikeras i 
planhandlingarna. En bättre ljudklass än minimikraven från BBR:s allmänna råd bör 
krävas och en uteplats behöver formas som uppmuntrar till vistelse. För att utesluta 
föroreningar i mark och byggnad behöver en historisk inventering och enkel 
riskbedömning göras eftersom industriell verksamhet bedrivits inom området. 
Bestämmelserna i plankartan om villkor för lov är bra och behöver stå kvar.  

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

Ärendet 
Planens syfte är att möjliggöra omvandling av befintliga industrilokaler inom 
fastigheterna Glesvingen 12 och Glesvingen 17 till bostads- och centrumändamål. 
Initialt avses 100 studentlägenheter uppföras. Planen medger komplettering av 
befintlig bebyggelse i norr respektive söder inom de båda fastigheterna.  
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Älvsborgsbanan går på en banvall belägen på 1,3 till 2,0 höjd ovan den intilliggande 
Herrljungagatan. Planområdets läge intill Älvsborgsbanan innebär att risk, vibrationer 
samt buller har utretts. Planförslaget i sig innebär att trafiken inom och från området i 
viss mån ökar men endast marginellt. Bostäderna som vetter mot järnvägen har ingen 
tyst sida och de högsta nivåerna av buller överstiger 80 dBA vilket innebär en hög 
ljudnivå och risk för att ljudkvalitetskrav inomhus kan överskridas. 
 
Planen innebär att Herrljungagatans nuvarande utformning förändras för att ge plats 
åt ett avåkningsskydd utmed Älvsborgsbanan. Urspårningsskyddet kan utformas som 
en skyddsvall med en vertikal platta av betong närmast spåret och resterande del i 
jord eller andra fyllnadsmassor. Vallen ska ha ett tvärsnitt på minst 6,3 m2 om 
avståndet från vall till spårmitt är minst 5,0 m och 5,7 m2 om avståndet till spårmitt är 
minst 7,0 m. Om byggnader uppförs på kortare avstånd än 20 m till vallens bortre 
kant (mot spårområdet) ska fasaden uppföras brandskyddad. 
 
I övrigt ska friskluftsintag placeras högt, minst 8 m ovan mark. Byggnader bör förses 
med mekanisk till- och frånluft med avstängningsmöjlighet åtkomlig för boende. 
Vidare ska byggnaderna vara möjliga att utrymma i västlig riktning. 
 
Planområdet ligger inom röd, gul och lila korridor för Götalandsbanan. Röd och gul 
korridor har förespråkats av Borås Stad i tidigare remissyttranden. Det är oklart hur 
planområdet kommer att påverkas utifrån buller, vibrationer och stomljud från den 
nya järnvägen. Det är idag inte känt hur Trafikverket går vidare med 
lokaliseringsutredningen enligt planhandlingarna.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
 
Miljöförvaltningen ser positivt på att utredningar kring buller, risk och vibrationer 
genomförts. Ytterligare frågor kvarstår dock att reda ut och att reglera för att 
säkerställa en hälsosam livsmiljö för framtida boende i området. 
 
Buller 
Plankartan behöver kompletteras med en planbestämmelse och/eller information om 
att skydd mot bullerstörning krävs, även om vissa åtgärder indikeras i 
planhandlingarna.  
 
Bostäderna som vetter mot järnvägen har ingen tyst sida och de högsta nivåerna av 
buller överstiger 80 dBA vilket innebär en hög ljudnivå och risk för att 
ljudkvalitetskrav inomhus kan överskridas. Därför anser vi att det bör finnas 
planbestämmelser för störningsskydd som innebär att en bättre ljudklass än kraven i 
klass C (dvs. samhällets minimikrav från BBR allmänna råd) ska krävas.  Det är bra att 
en uteplats ska anordnas i anslutning till byggnaden. Då gäller utöver 70 dBA maximal 
ljudnivå att även 50 dBA ekvivalent ljudnivå bör klaras. Det är viktigt att kvaliteten på 
uteplatsen utformas så att den uppmuntrar vistelse.  
 
På Glesvingen 12 bör lägenheterna också vara genomgående för att skapa en god 
ljudmiljö.   
 
Skydd mot avåkning från Älvsborgsbanan medför sannolikt en bullerreducering från 
järnvägen. Hur stor är omfattningen av bullerreduceringen? Den bullerutredning som 
gjorts omfattar inte avåkningsskyddet/vallen.  
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Miljöförvaltningen har inte tittat närmre på eller bedömt vibrations- och 
riskutredningarna då det ligger utanför vårt kompetensområde.  
 
Markföroreningar 
Som planhandlingarna anger och som Miljöförvaltningen kommunicerat under 
planarbetet behöver en historisk inventering och en enkel riskbedömning göras. 
Lokalerna och marken kan vara förorenad. Industriell verksamhet har bedrivits inom 
området.  
 
Bestämmelserna i plankartan om villkor för lov är bra och behöver stå kvar.  
 
Trafik 
Parkeringsreglerna reglerar uppförande av antal parkeringsplatser för bil och cykel. 
Närmaste busshållplats kommer att flyttas så att den ligger på ca 560 m avstånd. I 
detta läge blir därför åtgärder för att gynna cykling viktiga då cykeln kommer vara 
snabbare än bussen till några viktiga målpunkter.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Agneta Sander Johanna Johansson 
Miljöchef Miljöutredare  
 

Bilaga 
Planhandlingar  
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/
detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/alidebergglesvingen17.5.3cc917c81
5870110c12a150d.html  
 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/alidebergglesvingen17.5.3cc917c815870110c12a150d.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/alidebergglesvingen17.5.3cc917c815870110c12a150d.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/alidebergglesvingen17.5.3cc917c815870110c12a150d.html
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Utbyggnadsstrategi, mer stad längs Viskan 
Yttrande till Kommunstyrelsen 
Sammanfattning 
Den här strategin visar tillsammans med Översiktsplan för Borås hur och var staden 
vill utvecklas långsiktigt. Den är ett underlag för prioriteringar och stärker 
förutsättningarna för bostadsförsörjning, kommunal service och infrastruktur. 
Tidsaspekten är något optimistisk eftersom vi känner till mycket om förutsättningarna 
på Gässlösa. Texten behöver kompletteras med att den gröna funktionen behöver 
förstärkas i det blåa stråket (Viskan). Strategin behöver förtydliga hur långt 
utbyggnadsområdet sträcker sig söderut. Avsnittet om uppföljning är generellt hållen 
och det är svårt att utläsa metodiken för uppföljning som omtalas. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslaget till Utbyggnadsstrategi, mer stad 
längs viskan under förutsättning att förvaltningens synpunkter beaktas. 
 

Ärendet 
Den här strategin visar tillsammans med Översiktsplan för Borås hur och var staden 
vill utvecklas långsiktigt. Strategin beskriver kommunens syn på planering och 
utbyggnad av centrala och centrumnära stadsutvecklingsområden i Borås. Den är ett 
underlag för prioriteringar och stärker förutsättningarna för bostadsförsörjning, 
kommunal service och infrastruktur. Utbyggnadsstrategin riktar sig till alla som vill 
vara med och utveckla Borås, såväl offentliga som privata aktörer. Den ger en 
gemensam målbild för långsiktig stadsutveckling och hjälper oss att uppnå Vision 
2025. 
 
Borås växer snabbt och utvecklingstrycket är särskilt stort i staden. Enligt 
Översiktsplanen kommer kommunens befolkning växa med 30 000 nya invånare till 
år 2035. Det skapar ett bostadsbehov på ca 15 000 bostäder i hela kommunen. För att 
möta efterfrågan och samtidigt möjliggöra en hållbar stadsutveckling med en levande 
och växande stadskärna behöver bostadsbyggandet koncentreras i attraktiva lägen. 
Urbana kvaliteter som handel, kultur, restauranger och offentliga mötesplatser är 
viktiga delar i stadens attraktivitet och livskraft. Men de kräver samtidigt ett underlag 
av människor och aktiviteter. Översiktsplanen pekar ut flera områden i goda lägen 
som har förutsättningar att integreras i den centrala stadsmiljön genom att utvecklas 
med bostäder, arbetsplatser, handel och levande stadsgator. För att möjliggöra en 
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stadsutveckling enligt uppsatta mål och strategier behöver en stor del av 
bostadstillskottet koncentreras till dessa områden. Utbyggnadsstrategin föreslår därför 
att fokus under de kommande 10-15 åren ska ligga på att kraftsamla planering och 
byggande i Stadskärnan, Knalleland och Gässlösa. Dessa områden och 
mellanrummen har goda förutsättningar att förtätas och bindas ihop till en 
sammanhållen innerstad. Målet är att hälften av kommunens bostadstillskott, ca 7 000 
- 8 000 bostäder ska möjliggöras här. 
Stadsutveckling kräver tid, resurser och insatser från både kommunen och andra 
aktörer. För att få genomförandekraft behöver utbyggnaden koncentreras 
etappvis så att planering, resurser och investeringar kan riktas och samordnas 
effektivt. Det innebär att prioriteringar behöver göras och resurser avsättas för att 
genomföra projekt i de utpekade områdena. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Miljöförvaltningen ser positivt på att en utbyggnadsstrategi tas fram som kan utgöra 
verktyg för framtida prioritering i planarbetet. Utbyggnadsstrategin är ett verktyg som 
utgår från och konkretiserar ambitionerna i översiktsplanen.  Dokumentet ska ha en 
visionär karaktär men innehåller samtidigt ganska konkreta aspekter som påverkar 
samhällsutbyggnaden på en mer detaljerad nivå. På s. 11 i förslaget till 
utbyggnadsstrategi står det att utbyggnadsstrategin inte tar ställning till innehållet i de 
utpekade områdena utan visar på möjligheter. Planeringsarbetet i de utpekade 
områdena börjar dock inte utan förkunskaper. För att verktyget ska bli användbart 
önskar Miljöförvaltningen därför några ändringar av dokumentet. 

 

• Tidsaspekten är något optimistisk eftersom vi känner till mycket om 
förutsättningarna på Gässlösa. Inför tävlingen Europan 15 har dessutom 
samtliga förvaltningar ombetts att innan årsskiftet leverera underlag om 
området till Stadsledningskansliet som arkitekterna behöver inför att rita på 
olika förslag för området. Det pågår också provtagningar av den så kallade 
slamlagunen, som återfunnits i området och som är förorenad. Det 
förorenade området påverkar troligen omliggande mark och kommer troligen 
att utredas och åtgärdas en tid framöver. Området klassificeras också idag 
som klass 1 enligt MIFO (inventering av förorenade områden.) Läs mer om 
MIFO här: https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-
miljoarbetet/Vagledningar/Fororenade-omraden/Att-inventera-fororenade-
omraden/ . Miljöförvaltningen påbörjar också en MIFO inventering under 
2019 i Borås. Inventeringen beräknas pågå omkring 4 år, men är idag 
finansierat för ett år framöver. När en inventering är gjord kommer en 
prioritering göras av vilka objekt som ska åtgärdas. Tidsplanen i 
utbyggnadsstrategin kan dock innebära att staden inte drar nytta av detta 
arbete utan att separata utredningar får bekostas för exploatering av 
utvecklingsområdena.  

• Texten behöver kompletteras med att den gröna funktionen behöver 
förstärkas i det blåa stråket (Viskan). Det innebär att en parkkänsla utmed 
Viskan inte räcker för att skapa ett bra förhållande för växter och djur längs 
Viskan. Det behöver framgå att den biologiska mångfalden längs Viskan ska 
stärkas vilket ställer höga krav på utformningen. Viskan genom Borås är 
klassad som grönstråk klass 1 i Grönområdesplanen. Under 2019 kommer de 
ekologiska funktionerna i grönstråken utredas av konsult. 

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Fororenade-omraden/Att-inventera-fororenade-omraden/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Fororenade-omraden/Att-inventera-fororenade-omraden/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Fororenade-omraden/Att-inventera-fororenade-omraden/
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• Strategin behöver förtydliga hur långt utbyggnadsområdet sträcker sig söderut. 
Tänker man sig utbyggnadsområden utanför cirklarna på s. 9? Det finns höga 
naturvärden samt strandskydd söder om utmarkerat område. 

• Avsnittet om uppföljning är generellt hållen och det är svårt att utläsa 
metodiken för uppföljning som omtalas.  

 
 

Agneta Sander Pia Aspegren 
Miljöchef Miljöutredare 
 

Bilaga 
Utbyggnadsstrategi, mer stad längs Viskan 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen (ks.diarum@boras.se) 

https://www.boras.se/download/18.757333ff166e48f9d60b3cfa/1542893282829/Utbyggnadsstrategi%20-%20Mer%20stad%20l%C3%A4ngs%20Viskan.pdf
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond 
Sökande:  
Fastighet:  Sölebo 6:4 
 

Sammanfattning 
 har lämnat in en ansökan om bidrag ur 

naturvårdsfonden för anläggning av två dammar på fastigheten Sölebo 6:4. 
 ansöker om ett bidrag på 81 000 kronor. 

Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden 
att bevilja ansökan. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beviljar  ansökan 
med 81 000 kronor för anläggning av två dammar.  
 
Beslutet är förenat med följande villkor 

• Fisk och kräftor får inte planteras ut i dammen. 
• En skyddszon på minst 6 meter ska lämnas runt dammen. Skyddszonen ska 

vara bevuxen. Så gärna in fröblandning som gynnar insekter. Skyddszonen får 
inte gödslas eller besprutas med växtskyddsmedel. 

 
Projektet ska utföras i enlighet med ansökan och givna tillstånd från Länsstyrelsen 
och Miljöförvaltningen. Framtida skötsel ansvarar fastighetsägaren för. Åtgärderna 
ska påbörjas inom två år och avslutas inom fem år. Återbetalningsskyldighet 
föreligger om åtgärderna inte utförs enligt detta beslut.  
 
Av bidraget betalas 60 000 kronor ut på angivet konto efter meddelande om 
projektstart och 21 000 kronor efter slutbesiktning av projektet.  
 

Ärendet 
 har lämnat in en ansökan om bidrag ur 

naturvårdsfonden för anläggning av två dammar på fastigheten Sölebo 6:4.  
Dammar kommer anläggas på jordbruksmark som är för sank för att brukas med 
dagens maskiner. Dammarna anläggs vid tjäle genom schaktning och beräknas bli ca 
200 m2 respektive 1200 m2. Schaktmassorna sprids ut på omgivande åkermark. 
Arbetet kommer att utföras av Borgstena Dumpertransport AB. Total kostnad är 
beräknad till 131 000 kronor exkl. moms.  
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Anmälan om vattenverksamhet/anläggning av småvatten är beviljad av Länsstyrelsen. 
Tillstånd för schaktning inom Öresjös vattenskyddsområde är sökt hos 
Miljöförvaltningen.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Projektet är en del i Miljöförvaltningens LONA-projekt som syftar till att skapa bättre 
förutsättningar för större vattensalamander. Den aktuella fastigheten ligger i utkanten 
av huvudstråket för större vattensalamanderns utbredning i kommunen. I närområdet 
återfinns stenmurar och lövskog som utgör bra landmiljöer för arten. Dammarna 
kommer att utformas för att gynna arten med t.ex. flacka kanter och vara fisk och 
kräftfria. LONA-projektet kommer delfinansiera anläggandet med 50 000 kronor. 
Resterande belopp, 81 000 kronor söks ur naturvårdsfonden. 
 
Projektet uppfyller syftet och kraven för användning av medel ur naturvårdsfonden. 
Bidraget går till enskild och omfattar naturvårdsåtgärder.  
 
Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden 
att bevilja ansökan med 81 000 kronor för anläggning av två dammar.  

Agneta Sander Matilda Chocron 
Miljöchef Kommunbiolog 
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Sölebo 6:4

60m40200

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:2000

Schematisk placering av dammarna
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Oval
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Linje  
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Befintlig damm
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond 
Sökande:  
Fastighet:  Riddarebolet 1:5 
 

Sammanfattning 
 har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för 

biodling på fastigheten Riddarebolet 1:5 i Kinnarumma.  ansöker om 
ett bidrag på 5000 kronor. Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar 
Miljö- och konsumentnämnden att bevilja ansökan. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beviljar  ansökan med 5000 kronor 
för inköp av bisamhällen och utrustning för biodling.  
 
Projektet ska utföras i enlighet med ansökan. Åtgärderna ska påbörjas inom två år och 
avslutas inom fem år. Biodlingen ska finnas kvar och skötas i minst fem år efter 
avslutat projekt. Återbetalningsskyldighet föreligger om åtgärderna inte utförs enligt 
detta beslut.  
 
Av bidraget betalas 3000 kronor ut på angivet konto efter meddelande om 
projektstart och 2000 kronor efter slutbesiktning av projektet. Anmäl projektstart 
och projektslut till miljöförvaltningen. 
 

Ärendet 
 har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för 

biodling på fastigheten Riddarebolet 1:5.  söker bidrag på 5000 
kronor.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Projektet uppfyller syftet och kraven för användning av medel ur naturvårdsfonden. 
Bidraget går till enskild och omfattar naturvårdsåtgärder.  
 
Projektet bidrar till att uppfylla de nationella miljömålen Ett rikt odlingslandskap och 
Rik biologisk mångfald samt det lokala miljömålet Hållbar natur.  
 
Bidrag för biodling är att ses som startbidrag för att komma igång med verksamheten.  
Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden 
att bevilja ansökan med 5000 kronor för uppstart av biodling.  
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Agneta Sander Matilda Chocron  
Miljöchef Kommunbiolog 
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Biodling

30m20100

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:1000
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond 
Sökande:  
Fastighet:  Arta 1:18 
 

Sammanfattning 
 har lämnat in en ansökan om bidrag på ur naturvårdsfonden för 

biodling på fastigheten Arta 1:18.  ansöker om ett bidrag på 4000 
kronor. Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och 
konsumentnämnden att bevilja ansökan. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beviljar  ansökan med 4000 
kronor för inköp av bisamhällen och utrustning för biodling.  
 
Projektet ska utföras i enlighet med ansökan. Åtgärderna ska påbörjas inom två år och 
avslutas inom fem år. Biodlingen ska finnas kvar och skötas i minst fem år efter 
avslutat projekt. Återbetalningsskyldighet föreligger om åtgärderna inte utförs enligt 
detta beslut.  
 
Av bidraget betalas 2000 kronor ut på angivet konto efter meddelande om 
projektstart och 2000 kronor efter slutbesiktning av projektet. Anmäl projektstart 
och projektslut till miljöförvaltningen. 
 

Ärendet 
 har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för 

biodling på fastigheten Arta 1:18.  söker bidrag på 4000 kronor.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Projektet uppfyller syftet och kraven för användning av medel ur naturvårdsfonden. 
Bidraget går till enskild och omfattar naturvårdsåtgärder.  
 
Projektet bidrar till att uppfylla det nationella miljömålen Ett rikt odlingslandskap och 
Rik biologisk mångfald samt det lokala miljömålet Hållbar natur.  
 
Bidrag för biodling är att ses som startbidrag för att komma igång med verksamheten.  
Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden 
att bevilja ansökan med 4000 kronor för uppstart av biodling.  
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2018-3701 Ansökan naturvårdsfonden
 

Biodling vid Fristad

300m2001000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000
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1  Inledning 
Borås Stad är en del av en omvärld som förändras snabbt. Vårt samhälle påverkas av ett antal globala 
utmaningar som har att göra med urbanisering, nya ekonomiska och geopolitiska tyngdpunkter samt 
höjd levnadsstandard. Befolkningsökning medför behov av nya bostäder, arbetsplatser, vägar och spår 
de närmaste åren. 

De nationella miljömålen och de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030 utgör en viktig utgångspunkt 
för hållbar utveckling och Borås Stad ska bidra till att de uppnås. Miljö- och konsumentnämnden har en 
viktig roll i det arbetet och bidrar genom sin tillsyn, kontroll, miljöövervakning, miljöstrategiska arbete 
och sina rådgivningsverksamheter. 

Miljö- och konsumentnämnden har de senaste åren haft en ansträngd ekonomi, vilket gjort att flera av 
förvaltningens avdelningar inte klarat av att genomföra all den verksamhet som de är ålagda. Detta har 
lyfts vid flera tillfällen inom ramen för stadens budgetprocess 2017 och 2018. Nämnden har även flera 
år i rad uppvisat ett negativt resultat, trots ansträngningar att hålla sin budget. 

Borås Stads myndighetsutövning och tillsynsarbete behöver prioriteras och utvecklas i syfte att 
säkerställa boråsarnas hälsa och säkerhet, en effektiv och hållbar samhällsplaneringsprocess, lika och 
rättvisa regler för verksamhetsutövare i Borås samt för att motverka brottslighet. 

Sedan 2014 har förvaltningen haft en mycket hög personalomsättning på 12-20 %, vilket oundvikligen 
påverkar både verksamhet, kostnader och intäkter mycket negativt. 

I budgetförslaget för 2019 hade förvaltningen återigen analyserat sin verksamhet och kommit fram till 
samma slutsats. För att klara hela uppdraget behövde den tilldelade ramen öka markant - inte för att 
öka ambitionsnivån utan för att klara av tilldelat grunduppdrag och följa de lagar, förordningar och 
riktlinjer som verksamheterna lyder under. För att säkerställa nämndens uppdrag, stabilisera 
förvaltningen och för att vara en attraktiv arbetsgivare begärde Miljö-och konsumentnämnden utökning 
av budgetramen med 4 860 tkr. 

Kommunfullmäktige beslutade om ett förstärkt kommunbidrag med 2 500 tkr för medverkan i 
kommunens planarbete och för att förstärka förvaltningens stödresurser inom ekonomi och personal. 
Det betyder att nämnden ges utökade och bättre förutsättningar för att klara sitt uppdrag. Även om 
samtliga äskningar inte gick igenom kan vissa ändå helt eller delvis genomföras. Miljöhandläggaren som 
ska inventera miljöfarliga områden finansieras under 2019 med byggbonusmedel, hyran till Nornan och 
delar av kompetensutvecklingsbehovet har kunnat tillgodoses genom att nya tjänster inte budgeterats på 
helårsbasis utan med en fördröjd effekt. Resurser för tobakstillsyn och livsmedelskontroll som äskades, 
men som inte beviljades kommer medföra bortprioriteringar av viss tillsyn och kontroll. Extra medel 
för att fortsätta arbetet med att marknadsanpassa lönerna hoppas nämnden kunna erhålla via 2019 års 
lönerevision. 

För att klara kommande års effektiviseringskrav så behöver nämnden arbeta med prioriteringar och 
effektiviseringar av sin verksamhet. Möjligheterna för cheferna att arbeta med detta ser bättre ut under 
2019 då det administrativa stödet har förstärkts. 

2  Omvärldsanalys 
Borås Stad är en del av en omvärld som förändras snabbt. Vårt samhälle påverkas av ett antal globala 
utmaningar som har att göra med urbanisering, nya ekonomiska och geopolitiska tyngdpunkter samt 
höjd levnadsstandard. Befolkningsökning medför behov av nya bostäder, arbetsplatser, vägar och spår 
de närmaste åren. Trycket på rekreationsytor ökar både från bebyggelse och direkt användning, och vår 
grön- och blåstruktur måste tillgodose allt fler människors behov i städer och tätorter. Samtidigt ökar 
insikten om ekosystemtjänsternas betydelse för den växande befolkningen. 
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Kunskap och insikt om vad som händer i omvärlden gör oss bättre rustade att fatta beslut, planera och 
agera för en hållbar utveckling, i riktning mot visionen Borås 2025. Genom att tidigt identifiera lokala, 
regionala och nationella trender samt globala megatrender får staden bättre möjlighet att ligga steget 
före och välja med vilken strategi de ska bemötas. På så sätt ökar förmågan att förebygga eller minimera 
effekten av trender som försvårar en hållbar utveckling, medan positiva trender kan underlättas och 
förstärkas. 

Under de senaste årtiondena riktas allt mer uppmärksamhet mot frågor om klimatförändring, 
miljöförstöring och överutnyttjande av naturresurser. Borås har länge legat i framkant t.ex. när det 
gäller kretsloppstänkande, avveckling av fossila bränslen och naturvård samt arbetar aktivt för ett ännu 
bredare miljöperspektiv i alla stadens verksamheter. Ett kvitto på att arbetet varit framgångsrikt är att 
Borås Stad fick successivt bättre placeringar från 2012 till 2016 i några av "rankinglistorna" över 
kommunernas miljöarbete. De senaste två åren har Borås sjunkit i miljörankingen och det kommer 
krävas nya satsningar för att fortsätta ligga i framkant. 

Miljö- och konsumentnämndens ansvarsområden styrs av lagar där EU-rätten gäller före nationell rätt 
och cirka 80 procent av svensk lagstiftning inom områdena har sitt ursprung i EU-lagar. Den påtagliga 
globala dimensionen i miljöarbetet, hälsoarbetet, klimatfrågan, de allt mer utsatta ekosystemen, 
befolkningsfrågan och de utmaningar som energibehov och energiförsörjning ställer, gör att det behövs 
nya arbetssätt och nya sätt att organisera verksamhet. Några exempel är att regeringen utreder den 
statliga miljömyndighetsorganisationen, det pågår lagöversyn och utredningar inom alla nämndens 
områden och arbete för att ta fram en nationell livsmedelsstrategi. 

Beslutsunderlag utvecklas och fler dimensioner ska konsekvensbedömas. Ett exempel är behovet av att 
kunna bedöma infrastruktursatsningars konsekvenser för miljö, klimat och hälsa. 

Digitalisering 

Digitalisering är en genomgripande process där ny teknik stöper om samhället i grunden. Företagens 
tjänster och affärsmodeller förändras, vår kommunikation förändras, vårt sätt att arbeta förändras och 
allas vår vardag förändras. 

Inom miljöbalksområdet, livsmedelskontrollen och övriga av nämndens ansvarsområden, pågår ett 
omfattande digitaliseringsarbete från de centrala myndigheterna och EU. Det är helt uppenbart att det 
krävs ett alltmer aktivt deltagande med hög kompetens från kommunernas sida för att säkerställa att de 
centrala systemen även tar hänsyn till kommunernas lokala förutsättningar och behov. 

Livsmedelskontroll 

En utredning om hur livsmedelskontrollen kan stärkas i kommuner med otillräcklig kontroll har gjorts 
av Statskontoret. Utredningens slutsats är att mindre kommuner måste samverka för att effektivisera 
och likrikta kontrollen och myndigheten uppmanar kommunerna att senast 2021 visa hur ökad 
samverkan kan genomföras för att säkra lika och rättvisa förutsättningar i hela landet. Inom 
Sjuhäradsregionen har miljöpresidierna tillsammans initierat en första utredning vilka behov och 
möjligheter som finns för ökad samverkan i regionen. Efter valet kommer frågan lyftas till 
kommunstyrelsenivå. 

Livsmedelsverket har gjort en omfattande översyn och ett förslag på utformning är på väg att 
remitteras. Förslagen innebär flera stora förändringar gällande finansiering av och fokusering inom 
livsmedelskontrollen och kan de närmaste åren leda till ändrad fakturering, omklassning av alla 
anläggningar och fokus på kontroll i de tidiga leden i livsmedelskedjan. 

Miljö- och hälsoskyddstillsyn 

En översyn av miljötillsynen och sanktionssystemet inom miljöbalken har gjorts och utmynnade i ett 
betänkande SOU 2017:63. I denna föreslås bland annat att tillsynsorganisationen behålls, men med 
ökad styrning från regeringen och ökad samverkan mellan myndigheter. Olika åtgärder som föreslås för 
att göra tillsynen mer enhetlig och effektiv och öka legitimiteten är digitalisering av processer, 
information och ärendehantering, kontinuerlig kompetensutveckling samt utveckling av utvärdering 
och uppföljning inom miljöbalksområdet. Även på EU-nivå pågår arbete för att öka enhetlighet mellan 
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EU-länderna. 

Länsstyrelsen har aviserat att de kommer att genomföra en tillsyn av Borås Stads miljöbalkstillsyn under 
första tertialet 2019. 

Planarbete och fysisk planering 

I planarbetet får hållbarhetsfrågorna en allt större betydelse, inklusive de sociala aspekterna. Inom fysisk 
planering handlar det om lokaliseringsprinciper för olika delar av mobiliteten och utformning av villkor 
för olika transportslag. Det gäller bland annat utrymme, utformning och hastighet. Från 1 jan 2019 
införs nya krav på att miljökvalitetsnormer för god ekologisk status i vatten får bindande rättsverkan 
vilket bland annat innebär att för att kunna besluta om nya detaljplaner eller tillstånd för olika 
infrastrukturbyggnader ska kommunen kunna visa hur god status ska uppnås i varje vattenförekomst. 

Cirkulär ekonomi 

En växande befolkning och ökad ekonomisk aktivitet förbrukar jordens resurser allt snabbare. Vi 
behöver en cirkulär ekonomi så att vi uppnår resurseffektiva och giftfria kretslopp samtidigt som 
affärsmöjligheter baserat på nya lösningar och idéer stimuleras. Generationsmålet "Det övergripande 
målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen 
är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser."(enligt riksdagens 
definition) är en stor utmaning. 

EU-kommissionen har beslutat om ett nytt lagstiftningspaket med målet att hjälpa företag och 
konsumenter att klara övergången till en starkare och mer cirkulär ekonomi. Regeringen har också 
tillsatt "Delegationen för cirkulär ekonomi" med syfte att stärka samhällets omställning till en 
resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi både nationellt och regionalt. 

Fokus inom nämndens rådgivning kommer under 2018–2019 framför allt att ligga på att förebygga 
avfall. Återbruk och minskat matsvinn kommer att prioriteras. Nedskräpning, spridning av plaster och 
mikroplaster är fortsatt en viktig fråga och aktiviteter som plogging (jogga och plocka skräp samtidigt) 
och skräpplockardagar kommer att genomföras. 

Konsumentrådgivning 

Utvecklingen av Konsumentverkets tjänst "Hallå Konsument" påverkar starkt den lokala 
konsumentrådgivningen. Det krävs fortsatt insatser för att informera boråsarna om hur den lokala 
rådgivningen kompletterar den statliga. 

Strategi för hållbar konsumtion 

Regeringen har antagit en strategi för hållbar konsumtion. Strategin tar sikte på vad staten kan göra 
tillsammans med kommuner, näringsliv och det civila samhället för att underlätta för konsumenter att 
göra hållbara val. Hur denna strategi och KF:s uppdrag att "konsumentvägledningen även ska arbeta 
med rådgivning om hållbar konsumtion" påverkar vår verksamhet är i dagsläget svårt att förutse. 

Budget- och skuldrådgivning 

Överskuldsättning ökar och komplexiteten i ärendena har också ökat. Konsumentverket har för att 
medborgarna ska få lika service oavsett kommuntillhörighet gett ut rekommendationer. För att klara 
den servicenivå staten rekommenderar samtidigt som ärendena ökar kommer Borås rådgivning att 
behöva förstärkas. Samhällsekonomiskt är det tveklöst lönsamt att arbeta förebyggande och att, när det 
blir nödvändigt, ge budget- och skuldrådgivning så snabbt som möjligt. Särskilt viktigt är det med snabb 
rådgivning då barn och ungdomar påverkas. 

Klimatpolitiskt ramverk - energi- och klimatrådgivning 

Extra anslag till utökad energi- och klimatrådgivning 2018 och kommer att påverka verksamheten 
positivt genom utökade medel även 2019. Det nya blocköverskridande klimatpolitiska ramverket som 
börjat gälla bör få genomgripande konsekvenser för hur klimatpolitiken bedrivs i Sverige. Som ett led i 
att nå det man förbundit sig till i Parisavtalet, kan vi anta att nya klimatmål, lagar, styrmedel, sektoriella 
ansvar m.m. kommer att genomgå skärpning och förändring under de närmsta åren. Det är dock i 
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dagsläget svårt att säga hur detta kommer att påverka energi- och klimatrådgivningen som lokalt 
styrmedel. 

Styrning 

Borås Stads styrmodell kommer troligen att förändras tack vare stadens deltagande i ett SKL-projekt 
”Tillitsbaserad styrning och ledning”. Inom flera av stadens stödfunktioner pågår ständig utveckling 
och digitaliseringen ökar takten ytterligare. Hur detta kommer att påverka förvaltningens 
stödfunktioner utgör en osäkerhet i dagsläget. 

2.1 Förändring i budget 2019:2 jämfört med budget 2019:1 
Budget- och skuldrådgivning - Kronofogdemyndigheten har under hösten arbetat med att utveckla 
sina processer och arbetsmetoder för att få fler evighetsgäldenärer att söka om skuldsanering. En del 
klarar av att göra det själva och en del kommer att vända sig till den kommunala budget- och 
skuldrådgivningen för att få stöd och hjälp. Samtidigt har myndigheten även arbetat med att optimera 
skuldsaneringsprocessen för att korta handläggningstid och säkerställa enhetlig kvalitet i besluten. 
Sammantaget är detta positivt både för gäldenärerna och samhället i stort. Det kommer troligtvis att 
innebära ett större inflöde av klienter till avdelningen för budget- och skuldrådgivningen. 

Konsumentrådgivning: Statskontoret genomförde under hösten 2018 en utvärdering på regeringens 
uppdrag av effektiviteten i den kommunala oberoende konsumentrådgivningen. Rapporten är ännu inte 
klar. Att kommunal konsumentrådgivning kraftigt minskar i hela landet visade Konsumentverket redan 
2017 i sin utvärdering av införandet av Hallå Konsument. Ett sannolikt delresultat från Statskontorets 
utvärdering är vikten av att styra om den kommunala rådgivningen till språksvaga och invandrare som 
inte behärskar svenska. 

Miljöstrategiskt arbete: IPCCs rapport om klimatförändringar presenterades under hösten 2018 och 
kommer att ge klimatstrategiska utmaningar inte bara i Sverige, utan i hela världen. För Borås Stads del 
blir en påtaglig utmaning att arbeta fram en koldioxidbudget, ett uppdrag som både nämnden och 
förvaltningen blir berörda av. 

Livsmedelskontroll: Riksdagen har beslutat att från den 1 januari 2019 införa en sanktionsavgift för 
de verksamheter som inte registrerar sin livsmedelsverksamhet innan start eller vid ägarbyte. 
Sanktionsavgiften ska motsvara en procent av årsomsättningen föregående år, men som lägst 5 000 kr 
och högst 75 000 kr för privata företag. För landsting, statliga eller kommunala verksamheter är 
avgiften alltid 40 000 kr. 

Tillståndsenheten: Kommunfullmäktige har givit Miljö- och konsumentnämnden i uppdrag att ta 
fram förslag för revidering av Borås Stads riktlinjer så att servering som längst medges till klockan 
02:30. 

Tobakstillsyn m.fl.: Tobakstillsynen kommer att ställas inför sin största utmaning under 
2019.Tillståndsplikt för handel med tobak införs den 1 juli 2019 av riksdagen. Enheten är inte 
dimensionerad för att hantera handläggning av sådana ärenden. 

Miljötillsyn: Länsstyrelsen har aviserat att de kommer att genomföra en tillsyn av Borås Stads 
miljöbalkstillsyn under första tertialet 2019. 

Verksamhetsstöd: Studentbostäder har fått förnyad aktualitet nu när polishögskolan ska starta upp i 
Borås under 2019. Sedan flera år pågår ett nära samarbete mellan Högskolan i Borås, Borås Stad och 
Studentkåren i Borås under namnet Bostad Borås, för att underlätta för nya studenter att finna ett bra 
boende. Bostad Borås har skapat anslagstavlan BoråsBo som drivs av Miljöförvaltningen. 
Verksamhetsstöd har därför som uppgift att vara ett stöd även till allmänheten kring hur och var man 
kan söka lägenhet i Borås. 
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3 Indikatorer och uppdrag 

3.1 Människor möts i Borås 

Målbild 
Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi 
och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och 
stärker självkänslan. 

Nämndens prioriteringar inom målområdet 
Kommunikation och samverkan i många olika former med medborgare, företag och organisationer är 
en självklar del i förvaltningens löpande arbete. Med medborgardialog avses här när förtroendevalda tar 
initiativ till och medverkar i en dialog med medborgare eller verksamhetsutövare. Miljöförvaltningen 
stödjer nämnden i genomförandet av en sådan dialog under 2019. 

3.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Målbild 
Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och 
unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna. 

Nämndens prioriteringar inom målområdet 
Borås Stad tillämpar Barnkonventionen och arbetar aktivt för att barn och ungdomar ska ha ett reellt 
inflytande över sin vardag. För att fortsätta arbeta mot en bättre barn- och ungdomskommun har 
Miljöförvaltningen valt att prioritera barn- och ungdomsperspektiv i sin verksamhetsplanering. 
Planeringen omfattar både myndighetsutövning, ren information till barn och ungdomar, berörda 
förvaltningar, tjänsteman och verksamhetsutövare. Sådan information sker ofta i förebyggande syfte 
och kan handla om kontroll av produkter med azofärgämnen som riktar sig till barn och ungdomar, 
kemikalier i vardagen (leksaker, smycken, redskap), informationsmöten om vardagsekonomin etc. 
 
Miljöförvaltningen arbetar förebyggande med att stärka barnfamiljer och unga vuxna genom att föreläsa 
om privatekonomi och konsumenträtt på bland annat familjecentraler, BREC (Boråsregionens 
etableringscentrum), gymnasieskolor och i samband med olika evenemang i staden. 
 
Miljöförvaltningen fortsätter att inspirera och påverka upphandling i Borås Stad så att fler ekologiska 
och närproducerade livsmedel finns i skolor och förskolor samt starkt bidra till att kommunen köper 
mindre plastredskap till bland annat de kommunala köken. 

3.3 Företagandet växer genom samverkan 

Målbild 
Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan näringsliv, akademi, 
kommun och andra delar av samhället bidrar till utveckling som skapar arbetstillfällen. 
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Nämndens prioriteringar inom målområdet 
Miljö- och konsumentnämndens myndighetsutövning syftar såväl till att säkerställa boråsarnas hälsa 
och säkerhet som att säkerställa lika och rättvisa regler och förutsättningar för både privata företag och 
verksamhetsutövare inom Borås Stad. Nämnden ansvarar för tre av sex myndighetsområden i 
Insiktsmätningen – Miljö- och hälsoskydd, Livsmedelskontroll och Serveringstillstånd. Andelen för dessa tre 
myndighetsområden i Borås Stads insiktsmätning Nöjd Kund Index (NKI) var mer än 50 %, d.v.s. 
nämndens andel av stadens resultat var mer än hälften. 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 
2016 

Utfall 
2016 

samtliga 
kommun

er 

Utfall 
2017 

Utfall 
2017 

samtliga 
kommun

er 

Målvärd
e 2019 

Målvärd
e 2025 

Företagsklimat enl. öppna 
jämförelser (Insikt) Nöjd Kund 
Index - Totalt Borås Stad 

62 70 72 71 71 75 

NKI – Miljö- och hälsoskydd 71 70 - 69 71 75 

NKI – Livsmedelskontroll 70 74 70 74 70 75 

NKI – Serveringstillstånd 56 74 75 75 75 75 

Så nås målet för indikatorn 
Målvärdena för nämndens NKI-områden bygger på att nämndens resurser för dessa 
myndighetsområden är i balans med behoven. Med de resurser nämnden förfogar över 2019 finns risk 
att inte alla verksamhetsutövare får den tillsyn och kontroll som kommunen är skyldig att genomföra 
vilket medför lägre skydd för hälsa och miljö, lägre rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet. 
 
Samtliga avdelningar på Miljöförvaltningen deltar aktivt i olika former av samverkan på lokal, 
kommunal samt statlig nivå. Samverkan leder bland annat till utveckling av nya arbetssätt samt 
information- och kommunikationsformer med syfte att gör det enklare för företagen i kontakt med 
Miljöförvaltningen. 
 
Förvaltningen planerar under 2019 att utveckla formerna för information och rådgivning till stadens 
verksamhetsutövare för att öka kunskaperna om vilka krav miljö-, livsmedels-, alkohol- och 
tobakslagstiftningarna ställer. Många verksamhetsutövare har bristande kunskap om vilka krav som 
gäller och att syftet med kraven är att skydda människors hälsa, åstadkomma lika och rättvisa regler 
samt förebygga organiserad brottslighet. Detta medför att många ärenden kräver mycket tid, men ändå 
inte leder till att någon verksamhet etableras. För att underlätta för verksamhetsutövare att få korrekt 
information i ett tidigt skede kommer vår hemsida att uppdateras med aktuell information och länkar 
till statliga myndigheter som Livsmedelsverket, Naturvårdsverket m.fl. 
 
Under 2019 planerar förvaltningen att tillsammans med Näringslivsförvaltningen delta i olika aktiviteter 
som anordnas av Borås Stad. Aktiviteterna genomförs genom dialog mellan företag, tjänstemän och 
politiker. 

3.3.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Så genomförs uppdraget 

Borås Stads riktlinjer för alkoholservering ska 
revideras så att servering som längst medges till 
klockan 02:30. 
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3.4 Livskraftig stadskärna 

Målbild 
En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar med en blandning av 
boende, handel och upplevelser. 

Nämndens prioriteringar inom målområdet 
Miljöförvaltningen deltar i tidiga skeenden i plan- och byggprocesserna i kommunen med strategisk 
miljökompetens inom buller, luft, naturvård, vatten och förorenad mark för att planarbetet effektivt ska 
leda till ett mer hållbart Borås. Genom att planera stadens byggande tillsammans över 
förvaltningsgränserna idag får Boråsaren bättre hälsa i morgon. Med tilldelade resurser för fysisk 
planering kan miljöförvaltningen nu fortsätta med aktivt deltagande i stadens planeringsprocesser. 

Miljöförvaltningen synliggör den hållbara stadsbyggnadsprocessen med ett LONA-projekt (LONA -
 den lokala naturvårdssatsningen, Naturvårdsverket)  för grönstrukturer, ett arbete som tar vid där 
grönområdesplanen slutade. 

Med de resurser som tilldelats i budgeten kommer MIljöförvaltningen att kunna arbeta för Borås Stads 
deltagande i Citylabs forum för stadsutveckling (se www.sgbc.se/hallbar-stadsutveckling). Citylab är en 
certifiering för hållbar stadsutveckling. Forumet medger metoder och verktyg till stöd för hållbart 
genomförandet av stadens utvecklingsprojekt. Deltagandet möjliggör också certifiering av stadens 
hållbarhetsarbete. Det är av stor vikt att politiskt förankra deltagandet i Citylab för att säkerställa en 
hållbar stadsutveckling. 

3.5 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

Målbild 
Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd. 

Nämndens prioriteringar inom målområdet 
Miljöförvaltningen arbetar för en levande landsbygd med hållbara livsstilar, i det 3-åriga projekt som 
Boråsregionen beviljat. Sjuhäradskommunerna vill genom projektet skapa en bild av hur man kan leva, 
verka, arbeta och utveckla näringar hållbart på landsbygden i Sjuhärad. En hållbar livsstil syftar till en 
förändring mot hållbar samhällsutveckling, miljömässig, social och ekonomisk. Projektet förväntas 
utmynna i ett antal verktyg, arenor, ambassadörer och kommunikationskanaler samt nya och 
internationella projekt för en hållbar landsbygd där Sjuhärad är föregångare. 

3.6 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer 

Målbild 
Goda resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer vid både korta och långa resor, minskar 
belastningen på miljön. 

Nämndens prioriteringar inom målområdet 
Goda resvanor beaktas framförallt i förvaltningens löpande arbete med stadens planering och med 
deltagande i det under 2018 och 2019 pågående arbetet med framtagning av ny trafikplan för Borås. 
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3.7 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

Målbild 
En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får 
en hälsosam och god miljö. 

Nämndens prioriteringar inom målområdet 
Miljö- och konsumentnämnden gav redan i budgeten för 2018 Miljöförvaltningen i uppdrag att initiera 
arbetet med mål för Borås Stad inom miljö- och hälsoskyddsområdet efter 2020, där nationella miljö- 
och folkhälsomål samt Agenda 2030 ska vägas in. Arbetet kommer att anpassas till eventuell revidering 
eller uppdatering av Borås Stads Vision 2025. 

Borås Stad ska ta fram en lokal koldioxidbudget för kommunen, som ska ge säkrare underlag om vad 
Parisavtalet i praktiken innebär för vår kommun. Nämnden och förvaltningen kommer vara delaktiga i 
arbetet. 

Miljöförvaltningen fortsätter under 2019 att fungera som ett stöd för övriga förvaltningar och bolag i 
arbetet med olika åtgärder för att nå Borås Stads miljömål och arbetar kontinuerligt med 
miljömålsuppföljning. Miljöförvaltningen representerar Borås Stad i processen kring ökad samverkan 
om de regionala miljömålen, i vilken de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 ingår. 

Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för Borås Stads naturvårdsfond där företag, föreningar och 
enskilda kan söka bidrag för naturvårdande åtgärder, utifrån vissa fastställda kriterier. Fonden kan även 
användas för projekt som initieras av kommunen. 

Inom området energi och klimat ansvarar Miljöförvaltningen för uppföljning, och så småningom 
revidering, av energi- och klimatstrategin samt samordning av stadens arbete med klimatkompensation. 
Energi- och klimatrådgivning till privatpersoner och företag utökas under 2019 med bidrag från 
Energimyndigheten. 

3.8 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2017 Målvärde 

2018 
Utfall T2 

2018 
Målvärde 

2019 
Målvärde 

2025 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid, %. 

5,3 4,5 5,6 4,5 4 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

0,1 0 0,3 0 0 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads 
friskvårdsbidrag, % 

  51 40 50 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Så nås målet för indikatorn 
Målet 4,5% är satt utifrån de senaste årens utfall. I en relativt liten organisation som Miljöförvaltningen 
får enstaka långa sjukfall stort genomslag i statistiken, varför sjukfrånvarosiffrorna kan variera kraftigt.  
 
För att förebygga sjukfrånvaro, sänka personalomsättningen och öka attraktiviteten som arbetsgivare 
arbetar förvaltningen aktivt med ledarskap, medarbetarskap och grupputveckling, utveckling av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet och med resultaten från medarbetarenkäten. För att detta arbete ska 
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kunna genomföras effektivt har nämnden i flera år arbetat för stödfunktionerna HR, ekonomi och 
administration ska dimensioneras korrekt i förhållande till förvaltningens storlek och alla olika 
ansvarsområden samt för att samla hela förvaltningen i gemensamma lokaler (istället för som idag i tre 
olika hus). 
 
Det ställs allt mer tydliga och långtgående krav på arbetsgivaren när det gäller medarbetarnas sociala 
arbetsmiljö, vilket innebär att det främjande och förebyggande hälsoarbetet måste utvecklas för att 
snabbt fånga upp ohälsa. Detta görs bland annat genom regelbundna uppföljningssamtal, mätstickan, 
fysisk och psykosocial arbetsmiljörond samt regelbundna hälsoundersökningar. Kvaliteten på detta 
arbete kommer nu kunna vidareutvecklas så snart kontinuerlig tillgång till HR-kompetens har kommit 
på plats. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Så nås målet för indikatorn 
Miljöförvaltningen använder endast i undantagsfall timanställningar. Exempel kan vara arrangemang av 
olika slag, alkoholtillsyn eller tillfälliga resursförstärkningar. 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 

Så nås målet för indikatorn 
Förvaltningens har som ambition att erbjuda regelbundna hälsoundersökningar där medarbetarna får 
återkoppling på sin fysiska status samt information om friskvårdbidrag, Merkraft och övriga 
personalförmåner. 
 
Förvaltningen har även en hälsoinspiratörsgrupp på förvaltningen som under 2019 har ambitionen att 
erbjuda regelbundna pulshöjande aktiviteter för medarbetarna. 
 
Då bidraget samt antalet godkända aktiviteter ökat inför 2019, förväntas andelen som nyttjar bidraget 
att öka. 

4  Nämndens verksamhet  

4.1 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Budget 2018 Prognos 
2018 

Budget 
2019:1 

Budget 
2019:2 Förändring 

Intäkter 19 342 17 667 23 613 23 165 448 

Kostnader -45 424 -42 927 -51 593 -48 655 -2 938 

Buffert -228 0 -230 -260 30 

Nettokostnader -26 310 -25 260 -28 210 -25 750 -2 460 

Kommunbidrag 22 800 22 800 23 350 25 750 -2 400 

Resultat -3 510 -2 460 -4 860 0 -4 860 

Ackumulerat resultat -2 108     

Nettoinvesteringar 0 0 1000-2000 2 000 -1 000 
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Under 2018 har nämnden fått disponera 760 tkr (280 tkr klimatfond och 480 tkr byggbonus) av det 
ackumulerade resultatet. Utöver det har nämnden även disponerat 2 750 tkr byggbonusmedel. Det blir 
totalt 3 510 tkr i medel utöver kommunbidraget under 2018. 

Den byggbonus som inte används under 2018 kommer användas under 2019 men är ej med i budgeten 
ovan. 

Nämnden begärde i budget 2019:1 ytterligare 4 860 tkr för att klara sitt grunduppdrag kommande år. 
Kommunfullmäktige beviljade delar av nämndens äskningar och dessa återfinns i budget 2019:2, se 
vidare under avsnitt 4.4.1. 

4.2 Nämndens uppgift 
Miljö- och konsumentnämnden har till huvuduppgift att ansvara för Borås Stads myndighetsansvar 
inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Myndighetsutövning och tillsynsarbete syftar till att säkerställa 
boråsarnas hälsa och säkerhet, en effektiv och hållbar samhällsplaneringsprocess, lika och rättvisa regler 
för verksamhetsutövare i Borås samt för att motverka brottslighet. 

Nämnden ansvarar även för kommunens budget- och skuldrådgivning, konsumentrådgivning samt 
energi- och klimatrådgivning. 

Nämnden har också speciella arbetsuppgifter inom följande områden: 

• livsmedelslagstiftningen och foderlagstiftningen 
• lagen om animaliska biprodukter 
• alkohollagen, tobakslagen, lagen om e-cigaretter, lagen om handel med vissa receptfria 

läkemedel, 
• strålskyddslagen, lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel och lagen om 

sprängämnesprekursorer 
• lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa 
• delansvar för den kommunala renhållningsordningen 

Miljö- och konsumentnämnden ska svara för miljövården och naturvårdsfrågorna i kommunen i den 
mån det inte ankommer på annan. Nämnden ska följa utvecklingen i kommunen vad det gäller miljö- 
och hälsoskydd, utarbeta förslag, bereda ärenden samt medverka i planering där frågor inom nämndens 
ansvarsområde berörs, 

Nämnden ska genom kontakter och samarbete med organisationer, nämnder, skolor och genom allmän 
information skapa ett ökat medvetande om och kunnande i vardagsekonomi och konsumentfrågor 
inom kommunen. 

4.3 Ekonomiska förutsättningar 
Nämnden har de senaste åren haft en ansträngd ekonomi och hög personalomsättning, vilket gjort att 
flera av förvaltningens avdelningar inte klarat av att genomföra all den verksamhet som de är ålagda. 
Detta har lyfts vid flera tillfällen inom ramen för stadens budgetprocess 2017 och 2018. Nämnden har 
även flera år i rad uppvisat ett negativt resultat, trots ansträngningar att hålla sin budget. 

Kostnaderna för miljöförvaltningens höga personalomsättning sedan 2014 (mellan 12-20 %), har av 
stadsrevisionen beräknats till mellan 3-4 mkr årligen. Oavsett det exakta beloppet medför hög 
personalomsättning både minskad och mindre effektiv verksamhet samt ökad stress och ökad risk för 
sjukskrivning. Hög personalomsättning tillsammans med att staden växer och att nämnden fått utökade 
uppdrag är viktiga bakgrundsfaktorer till de behov förvaltningen beskrev i budgetförslaget. 

I budgetförslaget för 2019 hade förvaltningen återigen analyserat sin verksamhet och kommit fram till 
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samma slutsats som tidigare - för att klara hela uppdraget behövde den tilldelade ramen öka markant. 
Inte för att öka ambitionsnivå eller volym, utan bara för att klara av tilldelat grunduppdrag och följa de 
lagar, förordningar och riktlinjer som verksamheterna lyder under. Med den ökning av 
kommunbidraget som fullmäktige beviljat för 2019 ökar möjligheterna för nämnden att klara sitt 
grunduppdrag. 

Den fortsatta marknadsanpassningen av löner är dock enbart möjlig om nämnden får särskilda medel 
inom ramen för 2019 års lönerevision. Nödvändiga medel för kompetensutveckling och 
grupputveckling kommer till del tillgodoses för 2019 genom att verksamhetsstöds nya tjänster inte 
tillsätts direkt vid årets början. 

Vissa delar inom livsmedel- och tobakstillsynen kommer fortsatt vara eftersatta då äskade medel inte 
beviljades (se avsnitt 4.4.4). Finansieringen av den miljöhandläggartjänst som ska arbeta med att 
inventera förorenade områden hanteras under 2019 med byggbonusmedel. Efter 2019 är finansieringen 
oklar men förhoppningen är att dessa medel även kan erhållas under 2020 så att arbetet kan fortgå. 

Driftbudget 

Nämndens kommunbidrag ökar med 2 950 tkr jämfört med 2018. Ökningen av bidraget kan delas upp i  
550 tkr avseende prisuppräkning av lön och övriga kostnader, 2 500 tkr avseende nedlagd tid och 
medverkan i kommunens planarbete och förstärkning av förvaltningens stödresurser inom ekonomi- 
och personal. Sedan ålades förvaltningen ett effektiviseringskrav motsvarande 100 tkr. 

Taxorna 2019 är uppräknade med PKV förutom tillståndsenhetens alla taxor som reviderats och som 
Fullmäktige fattat beslut om i december. 

Kommande år behöver nämndens övriga taxors konstruktioner ses över för att säkerställa att så långt 
som möjligt vara utformade så att kunderna betalar vad tjänsten kostar. 

Inom ramen för stadens byggbonusmedel kan nämnden påbörja arbetet med att inventera förorenade 
områden samt genomföra en grön infrastrukturutredning och en kartläggning av luftmiljön. 

Tre av de tjänster som behovsutredningen inom miljötillsyn visade vara nödvändiga kommer nämnden 
finansiera helt med ökade timdebiteringar. 

Investeringsbudget 

Nämnden har av KF beviljats 2 000 tkr i investeringsmedel. 

En förstudie för ett nytt verksamhetssystem har tagits fram. Nuvarande diariesystem är föråldrat och 
kräver mycket administration. Leverantören kommer heller inte längre att uppdatera nuvarande system, 
vilket gör att inköp av ett nytt system måste ske under 2019. Nämnden behöver därför 
investeringsmedel för inköp samt driftsättning av ett nytt verksamhetssystem. 

Nämnden har, i lokalresursplanen, lyft behov av en gemensam lokal för alla förvaltningens avdelningar 
för att öka effektiviteten, utbytet och samhörigheten på förvaltningen. Om vi får lokalerna under 2019 
behöver nämnden investeringsmedel för att iordningställa och verksamhetsanpassa lokalerna. 

4.3.1 Jämställdhetsperspektivet 

Miljö- och konsumentnämndens verksamhet styrs av lagar och förordningar som i grunden är neutrala i 
förhållande till kön, ålder och andra egenskaper hos invånare och verksamhetsutövare. Nämnden 
fördelar budgetmedel till respektive avdelning utifrån verksamheternas behov. 

Lika rättigheter för alla och HBTQIA följs upp och diskuteras på förvaltningsmöten och 
avdelningarnas arbetsplatsträffar för att skapa en öppenhet och tolerans samt bidra till kunskap. Ingen 
diskriminering eller kränkande särbehandling ska förekomma i mötet med Boråsarna och 
verksamhetsutövare och heller inte i mötet mellan medarbetare och kollegor i Borås Stad. 

Miljöförvaltningen arbetar med kompetensbaserad rekrytering, vilket innebär att vi helt fokuserar på 
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kompetens hos de som söker arbete hos oss och säkerställer därför möjligheten till en ökad jämställdhet 
bland förvaltningens medarbetare. 

Systematiskt arbete för ökad jämställdhet skulle underlättas av och bli mer effektiv med kontinuerlig 
och rätt dimensionerad tillgång till HR-kompetens. 

4.4 Verksamhet 2019 

Tkr Budget 
2018 

Prognos 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2019:2 Förändring 

Miljö- och 
konsumentnämnden      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -1 092 -892 -1 180 -1 040 140 

Nettokostnad -1 092 -892 -1 180 -1 040 140 

Förvaltningsledning      

Intäkt 1 400 0 0 0 0 

Kostnad -3 543 -2 071 -2 570 -1 860 710 

Nettokostnad -2 143 -2 071 -2 570 -1 860 710 

Verksamhetsstöd      

Intäkt 100 75 100 100 0 

Kostnad -5 028 -5 203 -6 835 -6 712 123 

Nettokostnad -4 928 -5 128 -6 735 -6 612 123 

Livsmedelskontroll inkl 
tillståndsenheten      

Intäkt 7 773 7 023 9 160 8 550 -610 

Kostnad -9 057 -8 857 -10 635 -9 173 1 462 

Nettokostnad -1 284 -1 834 -1 475 -623 852 

Miljötillsyn      

Intäkt 6 100 6 300 9 815 9 860 45 

Kostnad -11 335 -11 685 -13 835 -13 390 445 

Nettokostnad -5 235 -5 385 -4 020 -3 530 490 

Miljöstrategiska inkl. 
energi- och 
konsumentrådigvning 

     

Intäkt 2 595 2 795 3 045 3 055 10 

Kostnad -10 840 -9 540 -11 460 -11 533 -73 

Nettokostnad -8 245 -6 745 -8 415 -8 478 -63 

Miljöstrategiska, 
Orangeriet (exkl. KLIV)      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      
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Tkr Budget 
2018 

Prognos 
2018 

Budget 
2019 

Budget 
2019:2 Förändring 

Budget- och 
skuldrådgivning      

Intäkt 1 376 1 476 1 500 1 600 100 

Kostnad -4 531 -4 681 -5 085 -4 947 138 

Nettokostnad -3 155 -3 205 -3 585 -3 347 238 

Buffert      

Intäkt 0     

Kostnad -228 0 -230 -260 -30 

Nettokostnad -228 0 -230 -260 -30 

Totalt      

Intäkt 19 344 17 669 23 620 23 165 -455 

Kostnad -45 654 -42 929 -51 830 -48 915 2 915 

Nettokostnad -26 310 -25 260 -28 210 -25 750 2 460 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

4.4.1 Förändring i budget 2019:2 jämfört med budget 2019:1 

För att säkerställa nämndens uppdrag, stabilisera förvaltningen och för att vara en attraktiv arbetsgivare 
begärde Miljö-och konsumentnämnden om en total utökning av budgetramen med 4 860 tkr för 
verksamhetsåret 2019. Fullmäktige beslutade om att utöka kommunbidraget med 2 500 tkr för att säkra 
miljökompetensen i den fysiska planeringen samt för att förstärka det administrativa stödet. 

Det betyder att den fortsatta marknadsanpassningen av löner enbart är möjlig om nämnden får 
särskilda medel inom ramen för 2019 års lönerevision. Vidare kan inte förstärkningarna inom 
livsmedel- och tobakstillsynen genomföras. 

Finansieringen av den miljöhandläggartjänst som ska arbeta med att inventera förorenade områden 
hanteras under 2019 med Byggbonusmedel. Efter 2019 är finansieringen oklar men förhoppningen är 
att dessa medel även kan erhållas under 2020 så att arbetet kan fortgå. 

De ökade hyreskostnaderna, delar av kompetensbehovet och effektiviseringskravet hanteras genom att 
inte budgetera de nya tjänsterna från årsskiftet samt justera personalbudgeten för kända tjänstledigheter. 
Det är en lösning som gör att nämnden klarar dessa kostnader 2019 men inte långsiktigt. 

Nämnden behöver under året arbeta med effektiviseringar och prioriteringar inom alla sina 
verksamheter för att klara kommande  års effektiviseringskrav i kombination med eventuella satsningar 
som behöver göras framöver. Samtidigt behöver nämndens taxor revideras. 

Arbetet med budget 2019:2 har även inneburit vissa smärre ändringar av kostnader och intäkter på 
respektive avdelning. Förändringarna är gjorda utifrån utfall och kända faktorer. 

4.4.2 Miljö- och konsumentnämnden 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

Nämndens mötesverksamhet 2019  kommer i huvudsak att bedrivas i samma omfattning som 2018. I 
och med valet 2018 behöver den tillträdande nämnden olika utbildningsinsatser och kanske studiebesök 
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för att säkra god kompetens i nämnden inom alla olika ansvarsområden. 

4.4.3 Miljöförvaltningen gemensamt (Ledning och 
verksamhetsstöd) 

Förvaltningsledning 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

Den sedan 2014 höga personalomsättningen (mellan 12-20 %) medför stora behov av rekrytering, 
introduktion, upplärning, erfarenhetsutbyte m.m. Hög personalomsättning är tillsammans med att 
staden växer och att nämnden fått utökade uppdrag de huvudsakliga orsakerna till nämndens behov av 
utökad finansiering. Allt fler aktörer konkurrerar om de personalkategorier nämnden behöver anställa 
och antalet som utbildas täcker inte behoven som finns i landets alla kommuner. Därför är det helt 
nödvändigt att fortsätta marknadsanpassningen av lönerna, som nämnden inledde 2017. Nämnden har 
ingen möjlighet att fortsätta detta arbete utan extra medel. 

Samhällsförändringar pågår i hög takt och nämndens alla ansvarsområden är under stark utveckling och 
konkurrensutsättning, vilket medför krav på kontinuerlig kompetensutveckling av medarbetare och 
chefer för att kunna bedriva verksamheten professionellt och effektivt. De resurser som nämnden 
avsatt för kompetensutveckling har under många år legat nästan still och måste succesivt öka - delvis i 
form av ekonomiska resurser, men även i form av tid. Den höga personalomsättningen medför extra 
stora behov av tid för att lära av mer erfarna kollegor, både i den egna organisationen och i externa 
sammanhang. Till del har extra medel för detta kunnat avsättas under 2019 genom att nya tjänster inom 
verksamhetsstöd inte budgeteras på helårsbasis. 

Verksamhetsstöd 

Avdelningen ska stödja, komplettera och förstärka kärnverksamheterna inom Miljöförvaltningen. 
Verksamhetsstöd ska utifrån förvaltningens behov tillhandahålla administration, HR, ekonomi, 
juridikkompetens, IT och kvalitet. 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

Förvaltningens uppdrag och ansvarsområden har utökats i takt med att samhällets och stadens krav 
blivit fler och mer komplexa. Antal medarbetare på förvaltningen har också växt i antal, år 2001 var det 
19 handläggare på 3,75 administratörer som 2018 ökat till 50 handläggare på 4,0 administratörer. Totalt 
antal anställda på förvaltningen börjar närma sig 70 personer, vilket medför att behovet av 
administrativa stödresurser ökar, framför allt till avdelningarna för Miljötillsyn och Livsmedelskontroll 
inklusive Tillståndsenheten. 

För att kunna följa med stadens utveckling med digitalisering (e-tjänster, e-arkiv etc.) måste 
förvaltningens 25 år gamla diarie- och verksamhetssystem uppgraderas till ett nytt. Detta medför 
omfattande genomlysning och kvalitetssäkring av data som idag finns i det gamla systemet samt 
upphandling, vilket kräver både personella resurser samt en investering i ett nytt system under 2019. 

Förvaltningen kan med erhållen förstärkning och delfinansiering via taxor nu rekrytera en heltids HR-
specialist, en controller/ekonom och ytterligare administrativt stöd. Detta tillsammans med 
investeringsmedel till nytt diariesystem ökar förutsättningarna för avdelningen att kunna tillgodose 
övriga förvaltningen med rimlig intern service samt arbete med digitalisering, effektivisering, 
kvalitetssäkring, uppföljning och utvärdering. 

Studentbostäder har fått förnyad aktualitet nu när polishögskolan ska starta upp i Borås under 2019. 
Sedan flera år pågår ett nära samarbete mellan Högskolan i Borås, Borås Stad och Studentkåren i Borås 
under namnet Bostad Borås, för att underlätta för nya studenter att finna ett bra boende. Bostad Borås 
har skapat anslagstavlan BoråsBo som drivs av Miljöförvaltningen. Verksamhetsstöd har därför som 
uppgift att vara ett stöd även till allmänheten kring hur och var man kan söka lägenhet i Borås. Inför 
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terminsstarterna är studenterna vid Högskolan i Borås en särskilt viktig målgrupp. Verksamheten 
informerar nya och nuvarande kommuninvånare samt studenter via webbplatsen och anslagstavlan 
BoråsBo (https://webdev.boras.se/adk/borasbo/borasbo.php), besök, brev, e-post och telefon. En 
styrgrupp med representanter från fastighetsägarna, de kommunala fastighetsbolagen, högskolan samt 
Borås Stad träffas regelbundet under året. 

4.4.4 Livsmedelskontroll 

Miljö- och hälsoskyddsområdet - där avdelningen för livsmedelskontroll ingår - är ett av de 
obligatoriska lagområden som finns i varje kommun. Avdelningen för livsmedelskontroll består av tre 
enheter och arbetar utifrån livsmedelslagen och EU-förordningar, alkohollagen, tobakslagen samt 
handlägger ärenden om vissa receptfria läkemedel. 

Avdelningen för livsmedelskontroll arbetar för säkra livsmedel, effektiv och rättssäker kontroll inom 
livsmedel, alkohol och tobaksområdet. Väl fungerande och planerad myndighetsutövning medför skydd 
av alla Boråsares hälsa, främjar hållbar utveckling i staden och bidrar till lika och rättvisa regler för 
verksamhetsutövare samt motverkar organiserad brottslighet. Avdelningen arbetar aktivt med att 
minska tillgången till bland annat tobak för barn och ungdomar under 18 år. 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

Den 1 januari 2017 flyttade ansvaret för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak (inkl. e-cigaretter och 
påfyllningsbehållare) och receptfria läkemedel till Miljö- och konsumentnämnden. Ansvarsområdet 
ingår som en del i Miljöförvaltningens avdelning för livsmedelskontroll. Tillståndsenheten har varit 
underfinansierad under flera år och problemet med finansiering kvarstår till visa delar. Ambitionen med 
den nya taxan och taxekonstruktionen för 2019 är att komma närmare en hållbar finansiering. 

Kommunfullmäktige har givit Miljö- och konsumentnämnden i uppdrag att ta fram förslag för 
revidering av Borås Stads riktlinjer så att servering som längst medges till klockan 02:30. Enheten 
kommer att arbeta mer med "inre tillsyn" under 2019, som innebär bland annat granskning av befintliga 
tillstånd. 

Av både säkerhets- och rättssäkerhetsskäl går numera två inspektörer istället för en inspektör vid 
betydligt fler inspektioner än tidigare år. Det påverkar i sin tur att antal utförda kontrollbesök minskar. 
Klimatet har blivit mycket hårdare i ett flertal bostadsområden i kommunen, något som har 
uppmärksammats av bland annat CKS-gruppen och politiken i staden. Ärendena är allt oftare komplexa 
och mer tidskrävande. Komplexa ärenden och antalet överklagningsärenden från verksamheter ökar, 
vilket inte har beaktats i budgetarbetet tidigare år. 

Tobakstillsynen kommer att ställas inför sin största utmaning under 2019.Tillståndsplikt för handel med 
tobak införs den 1 juli 2019 av riksdagen. Enheten är inte dimensionerad för att hantera handläggning 
av sådana ärenden. 

Kraven utifrån lagstiftningen och omvärlden inom livsmedelsområdet ökar och blir mer komplexa för 
varje år. På livsmedelsidan kommer det att krävas cirka 1 000 inspektioner för att klara av målen för 
livsmedelskontroll under 2019, vilket avdelningen inte klarar av utan förstärkning. Nämnden kan bli 
återbetalningsskyldig när personalstyrkan inte räcker för planerade kontroller, eftersom nämnden 
vanligtvis tar betalt i förskott. Många verksamheter har svårt att klara av språket och förstå de krav som 
lagstiftningen ställer på dem och ett flertal ärenden kräver numera en tolk. Kostnader för tolk finns inte 
med i denna budget. Enheten lägger mycket mer tid på handläggning av RASFF och iRASFF ärenden 
som är ett system för snabb varning om livsmedel som utgör eller kan antas utgöra en risk för 
människors hälsa. Även nya sanktionsavgifter kommer att ta tid från kontrollen. Kostnader som 
enheten inte fått genom i sitt äskande. Med tanke att enheten har varit underbemanad under de senaste 
2-3 åren kommer det bli svårt att uppfylla kraven i lagstiftningen. 
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Under 2019 krävs handläggarresurser för kvalitetssäkring och justeringar av data i vårt 
ärendehanteringssystem innan övergång till ett nytt system. Resurser kommer att tas från befintlig 
personal som idag arbetar med myndighetsutövning. 

4.4.5 Miljötillsyn 

Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som tillförsäkrar nuvarande och kommande 
generationer en hälsosam och god miljö. Tillsynsansvaret innebär att arbeta för att miljölagstiftningens 
syften uppfylls och omfattar miljöfarliga verksamheter, förorenade områden, kemiska produkter, avfall, 
hälsoskydd, vattenskyddsområden, strålskydd, smittskydd, klagomål och tobakstillsyn i offentliga 
miljöer. 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

I behovsutredningen för Miljöbalkstillsyn har det samlade behovet av samtliga kända uppdrag inom 
miljöbalkens myndighetsområde dokumenterats. Behovet av resurser täcks i nuläget endast till drygt 
hälften. Behovsutredningen visar också att handläggarna behöver mer tid för bevakning inom alla olika 
tillsynsområden för att ligga i fas med lagändringar, vilket krävs för att kunna säkerställa att ärenden 
handläggs på korrekt och rättssäkert sätt. Personalen behöver mer utbildning för att kunna göra de 
uppföljningar som är en väsentlig del av miljötillsynen samt fortsatt omfattande kompetensutveckling 
inom hela miljöbalkens ansvarsområden. 

Stor personalomsättning på avdelningen gör också att mycket tid måste avsättas för handledning, 
upplärning och kompetensöverföring för att snabbt sätta in all ny personal i verksamheten. 
Verksamheten har stort behov att utveckla den nuvarande arbetsmiljön för att hitta fungerande 
arbetsformer och metoder. 

Utifrån tillgängliga resurser har högsta prioritet legat på tillsyn av de verksamheter som betalar årlig 
tillsynsavgift, inkommande ärenden, klagomål och nätverkande. Fortsatt resursbrist innebär att 
tillsynsskulden för verksamheter, där nämnden äger tillsynsansvaret och som inte betalar årlig 
tillsynsavgift, fortsätter att öka. Tillsynsskulden ökar också succesivt beroende på lagändringar och 
nytillkomna lagområden som exempelvis sprängämnesprekursorer, migrations- och tobaksfrågor. 

För att greppa och analysera alla tillsynsområdena behövs djupgående inventeringar, omfattande 
planeringsarbete, genomförande och uppföljning av tillsyn för att inte riskera allt sämre närmiljö i 
staden och hälsa hos boråsarna. Genom att satsa på tre tillsynsinriktade tjänster med 
timavgiftsfinansiering inom både miljö- och hälsoskydd kommer tillsyn kunna påbörjas och genomföras 
till exempel på verksamheter med utsläpp som ligger inom Öresjös avrinningsområde som förser 
boråsarna med dricksvatten samt på verksamheter som ägnar sig åt skönhets- och strålningsbranschen. 
Behovsutredningen visar att ytterligare handläggare krävs för att klara grunduppdraget och inför 2020 
och 2021 bedömer nämnden att det behövs minst en ny handläggare per år som bara delvis kan 
finansieras via taxan. 

Inom ramen för byggbonus kommer det vara möjligt att påbörja inventeringar av förorenad mark som 
finns i kommunen och på lång sikt kunna åstadkomma efterbehandling av mark. Arbetet med 
förorenade områden syftar öka stadens kunskap om risken för skada på människors hälsa och miljö 
samt förebygga negativ påverkan på både mark och vatten från förorenade områden. Sådan kunskap 
krävs för att få använda tidigare förorenad mark för bostäder eller annan infrastruktur. 

En väsentlig del av miljötillsynen är även att analysera vilka effekter tillsynsarbetet har. Vi behöver öka 
kunskapen om hur tillsynen bidrar och kan bidra till hållbar utveckling och fortsätta arbetet med att 
förenkla för verksamhetsutövare och boråsare. Dessa områden är stora och omfattande, så analysen 
måste konkretiseras och brytas ner så att effekten av tillsynsprojekt och andra aktiviteter kan mätas. För 
sådana analyser fordras hjälp av controller eller motsvarande tid från personalens tillsynstid. 

Under året planerar förvaltningen en övergång till nytt diariesystem, vilket fordrar handläggarresurser 
på bland annat kvalitetssäkring av omfattande mängd med data som ska föras över. 
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Länsstyrelsen har aviserat att de kommer att genomföra en tillsyn av Borås Stads miljöbalkstillsyn under 
första tertialet 2019. 

4.4.6 Miljöstrategiska 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

Borås Stad är en ledande miljökommun och har ambitionen att fortsätta vara det. Borås Stad har också 
en tydlig viljeinriktning och hög ambitionsnivå när det gäller bostadsbyggandet i staden. För att främja 
processens effektivitet och kvaliteten i samhällsbyggnaden är det viktigt att de miljöstrategiska 
aspekterna beaktas redan i de tidiga skeendena. Med de nu tilldelade resurserna kan avdelningen nu 
medverka i det fysiska planeringsarbetet så som behövs. 

För den växande staden är det en utmaning att tillgodose behov av bostäder och teknisk infrastruktur, 
och samtidigt behålla de viktigaste funktionerna hos våra ekosystem och de tjänster vi får från dem. 
Borås har en rik och varierad naturmiljö som är av stor betydelse för invånarnas långsiktiga livskvalitet. 
Goda kunskaper om grönstrukturens ekologiska funktioner, innehåll, struktur och utveckling är därför 
av vikt både för stadsplaneringen och skötseln av stadens mark och vatten. En regelbunden och 
välplanerad övervakning av Borås naturmiljö behövs för att kunna följa förändringar i tillståndet över 
tiden och sätta in rätt åtgärder, vid lämpliga tidpunkter och på rätta platser. Ytterligare satsningar inom 
miljöövervakning kommer att krävas för att Borås ska vara en ledande miljökommun. 

Som ledande miljökommun förutsätts också att staden medverkar i t.ex. luftvårdsförbund, klimat- och 
miljönätverk m.m. Avdelningen representerar Borås Stad i dessa sammanhang och besvarar/samordnar 
därutöver enkäter och utredningar åt staden inom det miljöstrategiska området. 

Med erhållen förstärkning i form av en miljöutredartjänst, så bedöms avdelningen klara dels det 
miljöstrategiska arbetet och dels medverka i den fysiska planeringens tidiga skeenden. 

4.4.7 Budget- och skuldrådgivning 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

De senaste åren har både antal ärenden och komplexiteten i ärendena ökat samtidigt som det 
motiverande och stöttande arbetet under förändringsresan till att bli skuldfri ibland tar lång tid. Vi ser 
att våra klienter med mental ohälsa har ökat, vilket ställer ökade krav på handläggarnas stöd och 
stöttning samt i flera fall samverkan med andra aktörer. 

Kronofogden kommer under 2019 att intensifiera sitt arbete med att nå ut till de personer som finns i 
deras register och som skulle kunna söka om skuldsanering. Sannolikt kommer många av dessa söka sig 
till den kommunala budget- och skuldrådgivningen för att få hjälp med ansökan. 

Överskuldsättningen är en enormt stor påfrestning för den enskilde och anhöriga, men det är även en 
stor utmaning för samhällsekonomin när människor inte kan delta fullt ut i samhället. Det är därför 
viktigt att avdelningen även arbetar utåtriktande och förebyggande. På så vis får fler kunskap och 
verktyg, så att de kan undvika att hamna i ekonomiska problem i framtiden samtidigt som de får 
kännedom om vart de kan vända sig för att få hjälp. 

Avdelningens verksamhet regleras i socialtjänstlagen och Konsumentverket har gett ut 
rekommendationer för kommunernas budget- och skuldrådgivning. Rekommendationerna  påtalar 
bland annat att verksamheten ska innehålla fem olika delar: budgetrådgivning, skuldrådgivning, stöd inför och 
under skuldsanering, samverkan samt utåtriktat arbete. Vidare säger rekommendationerna att stöd ska ges 
utan oskäligt dröjsmål, vilket betyder att den som behöver råd och stöd ska erbjudas ett besök inom 
fyra veckor samt att verksamheten ska kunna erbjuda tider för akuta ärenden med kort varsel. 

Ökningen av antalet ärenden i kombination med att de som söker hjälp behöver en högre grad av 
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stöttning i arbetet mot att bli skuldfri, gör att avdelningen kan få svårt att klara av att bedriva en 
verksamhet som lever upp till Konsumentverkets samtliga rekommendationer. Det kommer framförallt 
stundtals vara svårt för verksamheten att kunna erbjuda nya klienter ett besök inom fyra veckor även 
om ambitionen och målet givetvis är det. Stödet till klienter med pågående skuldsanering kan i dagsläget 
bara ges i akuta ärenden och skulle enligt rekommendationerna behöva utökas till att vara mer 
uppsökande och erbjudande vilket, med nuvarande bemanning inte går att genomföra. 

5  Verksamhetsmått 

5.1 Miljöförvaltningen gemensamt 

5.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Antal ärenden 3 315   

Antal händelser (Ecos) 15 332   

Antal delegationsbeslut. 907   

För dessa verksamhetsmått redovisas enbart utfall. 

5.2 Livsmedelskontroll 

5.2.1 Livsmedelskontroll 

5.2.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Antal 
livsmedelsverksamheter 

790 770 790 

Antal inspektioner 930 800 800 

Antal revisioner 72 100 100 

Antal delegationsbeslut 337 200 200 

Klagomål 63 50 60 

Registrering 97 100 100 

Livsmedelskontroll utökar sina verksamhetsmått med ärenden inom varningssystemet RASFF och 
iRASFF. Under 2018 inkom cirka 50 ärenden via detta varningssystem som måste prioriteras av 
livsmedelskontrollen. För detta mått redovisas enbart utfall. RASFF är EU:s system för snabb varning 
om livsmedel som utgör eller kan antas utgöra en risk för människors hälsa. iRASFF är det EU 
gemensamma webbaserade verktyg som används för kommunikation av RASFF meddelanden. 
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5.2.1.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Antal ärenden RASFF 
och iRASFF 

   

5.2.2 Alkoholtillsyn 

5.2.2.1 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Antal beslut/besked som 
inte getts inom 3 veckor 
efter att ansökan är 
komplett 

  0 

Antal ärenden inre tillsyn    

Antal serveringsställen 
som inte fått ett 
tillsynsbesök under året 

  0 

5.2.3 Tobakstillsyn m.fl. 

5.2.3.1 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Antal delegationsbeslut    

Antal inspektioner tobak 
och e-cigaretter 

   

Antal inspektioner folköl    

Antal inspektioner 
receptfria läkemedel 

   

Antal kontrollköp av 
tobaksprodukter 

   

5.3 Miljötillsyn 

5.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Antal delegationsbeslut 527 700 700 
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Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Antal inspektioner och 
personliga möten 
miljötillsyn 

131 250 200 

Antal inspektioner och 
personliga möten 
enskilda avlopp 

184 200 200 

Antal inspektioner och 
personliga möten 
hälsoskydd 

186 50 200 

Antal kundkontakter 
miljötillsyn 

4 417 5 000 5 000 

Antal kundkontakter 
enskilda avlopp 

2 055 2 500 2 500 

Antal kundkontakter 
hälsoskydd 

1 797 1 500 2 000 

Kundkontakt är ett mått på antal telefonsamtal, möten och e-post som avdelningen tar emot från medborgare och verksamheter i kommunen. 
Måttet är inte förknippat med pågående ärenden eller ansökningar, utan visar på generella förfrågningar. 

5.4 Miljöstrategiska 

5.4.1 Konsumenträttslig rådgivning 

5.4.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Konsumentkontakter 3 135 3 000  

Informationsaktiviteter. 65 100  

Rådgivningsärenden   1 200 

Föreläsningar och 
informationstillfällen 

  50 

Nämnden önskar att måtten konsumentkontakter samt informationsaktiviteter tas bort. 

5.4.2 Miljöstrategisk verksamhet 

5.4.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Naturvårds- och 
hållbarhetsprojekt 

  5 

Antal deltagande timmar 
i stadens planering 

  4 900 

Strandskyddsärenden   40 
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Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Deltagare i 
miljöutbildning 

  500 

Förslag på nya verksamhetsmått för uppföljning av det miljöstrategiska arbetet. 

5.4.2.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Beviljade ärenden 
Naturvårdsfonden 

  10 

Aktiviteter i media   30 

Förslag på nya verksamhetsmått för uppföljning av det miljöstrategiska området. 

5.4.3 Energi- och klimatrådgivning 

5.4.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Rådgivningsärenden 77 300 135 

Evenemang   5 

5.5 Budget- och skuldrådgivning 

5.5.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Klientkontakter 2 143 3 000  

Rådgivningsärenden 463 490 500 

Föreläsningar och 
informationstillfällen 

49 50 50 

Nämnden önskar att måttet klientkontakter tas bort. 
. 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Förslag till budget 2019 – Miljö- och konsumentnämnden 

Sammanfattning 

Miljö- och konsumentnämnden har de senaste åren haft en ansträngd ekonomi, vilket 
gjort att flera av förvaltningens avdelningar inte klarat av att genomföra all den 
verksamhet som de är ålagda. Detta har lyfts vid flera tillfällen inom ramen för 
stadens budgetprocess 2017 och 2018. Nämnden har även flera år i rad uppvisat ett 
negativt resultat, trots ansträngningar att hålla sin budget. Sedan 2014 har 
förvaltningen haft en mycket hög personalomsättning på 12-20 %, vilket oundvikligen 
påverkar både verksamhet, kostnader och intäkter mycket negativt. 

Nämndens budgetförslag innehöll ett äskande på 4 860 tkr utöver tilldelad budgetram. 
Kommunfullmäktige beslutade inför 2019 om förstärkt kommunbidrag med 2 500 tkr 
för medverkan i kommunens planarbete och för att förstärka förvaltningens 
stödresurser inom ekonomi och personal samt ett effektiviseringskrav på 100 tkr. 
Ökningen av kommunbidraget tillsammans med några omdisponeringar gör att 
nämnden ges bättre förutsättningar för att klara sitt uppdrag under 2019.  

För att klara kommande års effektiviseringskrav så behöver nämnden arbeta med 
prioriteringar och effektiviseringar av sin verksamhet. 

 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner för egen del förvaltningens förslag till 
budget 2019 och överlämnar detta till Kommunstyrelsen.  
 
Miljö- och konsumentnämnden begär att under 2019 disponera 2018 års överskott av 
tilldelad byggbonus motsvarande 760 tkr. 
 
Miljö- och konsumentnämnden begär att under 2019 disponera 2017 och 2018 års 
överskott av klimatkompensationsmedel motsvarande 460 tkr. 
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Ärendet 

Borås Stad är en del av en omvärld som förändras snabbt. Vårt samhälle påverkas av 
ett antal globala utmaningar som har att göra med urbanisering, nya ekonomiska och 
geopolitiska tyngdpunkter samt höjd levnadsstandard. Befolkningsökning 
medför behov av nya bostäder, arbetsplatser, vägar och spår de närmaste åren. 

De nationella miljömålen och de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030 utgör en 
viktig utgångspunkt för hållbar utveckling och Borås Stad ska bidra till att de uppnås. 
Miljö- och konsumentnämnden har en viktig roll i det arbetet och bidrar genom sin 
tillsyn, kontroll, miljöövervakning, miljöstrategiska arbete och sina 
rådgivningsverksamheter. 

Miljö- och konsumentnämnden har de senaste åren haft en ansträngd ekonomi, vilket 
gjort att flera av förvaltningens avdelningar inte klarat av att genomföra all den 
verksamhet som de är ålagda. Detta har lyfts vid flera tillfällen inom ramen för 
stadens budgetprocess 2017 och 2018. Nämnden har även flera år i rad uppvisat ett 
negativt resultat, trots ansträngningar att hålla sin budget. 

Borås Stads myndighetsutövning och tillsynsarbete behöver prioriteras och utvecklas i 
syfte att säkerställa boråsarnas hälsa och säkerhet, en effektiv och hållbar 
samhällsplaneringsprocess, lika och rättvisa regler för verksamhetsutövare i Borås 
samt för att motverka brottslighet. 

Sedan 2014 har förvaltningen haft en mycket hög personalomsättning på 12-20 %, 
vilket oundvikligen påverkar både verksamhet, kostnader och intäkter mycket 
negativt. 

I budgetförslaget för 2019 hade förvaltningen återigen analyserat sin verksamhet och 
kommit fram till samma slutsats. För att klara hela uppdraget behövde den tilldelade 
ramen öka markant - inte för att öka ambitionsnivån utan för att klara av tilldelat 
grunduppdrag och följa de lagar, förordningar och riktlinjer som verksamheterna 
lyder under. För att säkerställa nämndens uppdrag, stabilisera förvaltningen och för 
att vara en attraktiv arbetsgivare begärde Miljö-och konsumentnämnden utökning av 
budgetramen med 4 860 tkr.  

Kommunfullmäktige beslutade om ett förstärkt kommunbidrag med 2 500 tkr för 
medverkan i kommunens planarbete och för att förstärka förvaltningens stödresurser 
inom ekonomi och personal. Det betyder att nämnden ges utökade och bättre 
förutsättningar för att klara sitt uppdrag. Även om samtliga äskningar inte gick 
igenom kan vissa ändå helt eller delvis genomföras. Miljöhandläggaren som ska 
inventera miljöfarliga områden finansieras under 2019 med byggbonusmedel, hyran 
till Nornan och delar av kompetensutvecklingsbehovet har kunnat tillgodoses genom 
att nya tjänster inte budgeterats på helårsbasis utan med en fördröjd effekt. Resurser 
för tobakstillsyn och livsmedelskontroll som äskades, men som inte beviljades 
kommer medföra bortprioriteringar av viss tillsyn och kontroll. Extra medel för att 
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fortsätta arbetet med att marknadsanpassa lönerna hoppas nämnden kunna erhålla via 
2019 års lönerevision.  

För att klara kommande års effektiviseringskrav så behöver nämnden arbeta med 
prioriteringar och effektiviseringar av sin verksamhet. Möjligheterna för cheferna att 
arbeta med detta ser bättre ut under 2019 då det administrativa stödet har förstärkts. 

Agneta Sander Annelie Johansson  
Miljöchef Förvaltningsekonom  
 

 
Bilaga 
Budget facknämnder 2019 – Miljö- och konsumentnämnden 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Attesträtt 2019 
 
Enligt Borås Stads attestreglemente § 7 ska respektive nämnd utse besluts- och 
behörighetsattestanter. Attesträtten knyts till person eller befattning med angivande 
av eventuella begränsningar. Varje nämnd svarar för att upprätthålla aktuella 
förteckningar över av nämnden utsedda attestanter. Nämnd får till förvaltningschef 
delegera rätten att utse besluts- och behörighetsattestanter och att upprätthålla 
aktuella förteckningar över utsedda attestanter. Sådana beslut av förvaltningschefen 
skall anmälas i nämnden. 
 

Förslag till beslut 
 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att ordföranden och vice ordförandena var 
för sig utses till attestanter för samtliga ansvarsområden.  
 
Miljöförvaltningens förvaltningschef utses till attestant för förvaltningens 
ansvarsområde. Till förvaltningschefen delegeras rätten att utse övriga attestanter 
enligt kommunens attestreglemente samt att upprätthålla aktuella förteckningar över 
utsedda attestanter. 
 
Beslutsattestanter för förvaltningens ansvarsområde har följande begränsningar: 
 
- Förvaltningschef kan attestera upp till sex basbelopp 
- Avdelningschef kan attestera upp till fyra basbelopp. 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningschef 
Avdelningschefer 
Revisionen 
 
  
 



 

 

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 

 

 

Peter Krahl Rydberg, 033-35 30 11 
peter.krahl.rydberg@boras.se 

 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-01-08 

Dnr 
2019-000033 

  

 
 Miljö- och konsumentnämnden 

 

Användning av medel från klimatkompensationskontot  
Förslag till beslut: 460 000 kronor från klimatkompenseringskontot används till att 
driva ett projekt kring virtuella möten i syfte att minska resor med bil och flyg. 
Pengarna betalas ut till Strategisk IT på Stadsledningskansliet och används till inköp, 
utbildning, stöd och eventuella utredningar och utvärderingar. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har den 4 februari 2013, § 43, beslutat att kommunala 
nämnder/förvaltningar och bolag ska klimatkompensera sina resor med bil och flyg 
från och med budget 2014. Bakgrunden är att Borås Stad arbetar för att bli en 
fossilbränslefri organisation.  
Nämnder/förvaltningar och bolag ska genomföra miljöåtgärder för en kostnad som 
minst motsvarar klimatkompenseringsavgiften. I de fall avgiften inte har används eller 
har används till icke godkända åtgärder krävs avgiften in av Miljöförvaltningen. 
Medlen sätts in på ett centralt klimatkompensationskonto och används till åtgärder 
för att minska Borås Stads koldioxidutsläpp. Åtgärderna behöver då inte vara knutna 
till den förvaltning som klimatavgiftsberäkningen avser. 
 
Klimatkompensationskontot 
I dagslägen finns det 460 000 kr på klimatkompensationskontot. Ytterligare medel 
kommer sannolikt debiteras förvaltningar och bolag under 2019. Medlen i fonden 
kommer även i fortsättning kunna användas till gemensamma eller specifika 
satsningar. 
 
Förslag på användning av medel i klimatkompensationsfonden 
Miljöförvaltningen har gjort en undersökning av vad medlen kan användas till. 
Områden som undersöktes var solceller, laddinfrastruktur, cykelvänlig arbetsplats och 
virtuella möten. Solceller installeras redan idag på Lokalförsörjningsförvaltningens tak 
och det finns extra medel avsatt till det. Insatserna verkar inte kräva ett ytterligare 
tillskott av pengar. Laddning av elbilar på kommunens fastigheter har inte kommit så 
långt att pengarna direkt kan gå in där men det är en sannolik satsning för framtida 
medel. Cykelvänlig arbetsplats är ett intressant koncept som idag saknar en central 
samordning vilket gör det svårt med en samlad insats. Miljöförvaltningen kommer 
rekommendera satsningar åt det hållet i sitt årliga utskick avseende 
klimatkompensationen. Idéen att göra en satsning på virtuella möten fick mycket 
positiv respons av stadens IT-styrgrupp och idén har presenterats på deras möte den 
18 december. IT-styrgruppen har efter mötet beslutat att en satsning på digitala 
möten ska inledas förutsatt att miljö- och konsumentnämnden beslutar om tilldelande 
av medlen.  
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It-styrgruppen består av: 

• kommunchefen,  
• ekonomichefen,  
• IT-strateg,  
• E-strateg,  
• avdelningschef administration och dataservice  
• förvaltningschefer från  

o Lokalförsörjningsförvaltningen  
o Förskoleförvaltning  
o Samhällsbyggnadsförvaltning  
o Tekniska förvaltningen  
o Grundskoleförvaltning 
o Social omsorgsförvaltning,  
o Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning 
o Vård- och äldreförvaltning 

 
Projektet har som syfte att ersätta resor med digitala mötesformer. Potentialen 
bedöms vara stor eftersom Borås Stad börjar från en rätt låg nivå och det finns 
exempel på organisationer som har lyckats bra med att implementera digitala 
mötesformer. Satsningen kommer bestå av inköp av teknik, utbildning, stöd och 
utredningar och utvärderingar. Projektet förslås börja med en undersökning av 
nuläget, både avseende den tekniska utrustningen och potentialen att ersätta fysiska 
resor. Utöver den uppenbara potentialen såsom resor till möten och konferenser kan 
det också finnas mer dold potential som till exempel resor för tillsynsbesök. Projektet 
kommer drivas av Strategisk IT (under avdelningen Ekonomistyrning på 
Stadsledningskansliet) i samverkan med miljöförvaltningen. 
 
 

Agneta Sander Peter Krahl Rydberg 
Miljöchef Energisamordnare 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Förslag till revidering av Miljö- och konsumentnämndens 
delegeringsordning  
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till 
revidering av Miljö- och konsumentnämndens delegeringsordning som ska gälla från 
och med 1 februari 2019.  
 

Ärendet 
Miljöförvaltningen har upprättat ett förslag till revidering av Miljö- och 
konsumentnämndens delegeringsordning på grund av bland annat ny lagstiftning som 
har tillkommit sedan delegeringsordningen uppdaterades under 2017. I samband med 
revideringen har redaktionella och språkliga förändringar utförts för att dokumentet 
ska vara tydligt. 
 

Föreslagna förändringar  
 
Ny lagstiftning  
 
Ny kommunallag och förvaltningslag  
Med anledning av den nya kommunallagen samt den nya förvaltningslagen som 
trädde i kraft under 2018 har dokumentet uppdaterats utefter nya paragrafnummer.  
 
Dataskyddsförordningen (GDPR)  
Dataskyddsförordningen som trädde i kraft under 2018 ersätter personuppgiftslagen 
(PuL). I jämförelse med PuL ställer dataskyddsförordningen högre krav på hur 
personuppgiftsbehandlingar hanteras och dokumenteras. De enskildas rättigheter 
förstärks, de personuppgiftsansvarigas ansvar och skyldigheter förtydligas samt 
sanktionsavgifter kan delas ut om den personuppgiftsansvarige (PuA) missköter sina 
uppgifter. I Borås Stad är respektive nämnd personuppgiftsansvarig (PuA) för sina 
verksamhetsområden. Miljö- och konsumentnämnden är således 
personuppgiftsansvarig för de verksamheter som omfattas av nämnden. Behandling 
omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning och utplåning av 
personuppgifter.  
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Med anledning av detta har delegeringsordningen uppdaterats med ett eget avsnitt för 
dataskyddsförordningen (se bilaga 1 s.19).   
 
Lag om e-cigaretter och påfyllningsbehållare 
 
Efter att nuvarande delegeringsordning antogs har Miljö- och konsumentnämnden 
tilldelats tillsynsansvar enligt lag om (2017:425) e-cigaretter och påfyllnadsbehållare. 
Lagen gäller alla e-cigaretter och påfyllnadsbehållare med undantag för de e-cigaretter 
utan nikotin som ej går att fylla på. 
 
Delegeringsordningen har uppdaterats så att även denna lagstiftning finns med under 
avsnittet för tillståndsenheten (se bilaga 1 s.17).  
 
Uppdatering av lagstiftning  
 
Miljöbalken kap. 6  
Under 2018 började ett nytt kapitel 6 i miljöbalken att gälla. Stora omarbetningar 
gjordes varför hela kapitel 6 ersattes med ett nytt kapitel och därför behöver även 
delegeringsordningen uppdateras med de nya paragraferna (se bilaga 1 s.10).  
 
Anledningen till de stora omarbetningar beror på förändringar i EU-direktiv som 
påverkar miljöbalken. Ändringarna syftar till att förbättra miljöskyddet, öka kvaliteten 
på miljökonsekvensbedömningsprocessen, resurseffektivisera och stödja en hållbar 
tillväxt.  
 

Förslag på punkter som ska strykas i nuvarande delgeringsordning   

Avsnitt 3.3 Tillsyn, tillstånd, kontroll, allmänt inom alla lagområden som Miljö- och 
konsumentnämnden ansvar för  
p.16 
En tillsynsmyndighet har en skyldighet att utan dröjsmål göra en åtalsanmälan vid 
misstanke om brott. Det gäller oavsett om brottet sker uppsåtligen eller av 
oaktsamhet. Att göra en anmälan till polis eller åklagarmyndighet vid misstanke om 
brott betraktas dock som en verkställighet och är därför inget delegeringsbeslut. Med 
anledning av detta föreslår förvaltningen att p. 16 stryks i nuvarande 
delegeringsordning (se bilaga 1).  
 
p. 28-29  
Möjligheten att besluta om erinran och varning finns endast i alkohollagen, 
tobakslagen samt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. 
Miljöförvaltningen föreslår därav att punkterna flyttas från det allmänna avsnittet till 
det avsnitt som reglera tillståndsenheten (se bilaga). 
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p. 39   
Att avge yttranden i ärenden om strandskyddsdispens syftar på när nämnden endast 
var remissinstans för dessa frågor. Punkten används inte varför förvaltningen föreslår 
att den stryks (se bilaga 1).  
 
Avsnitt 3.4.3 Skydd av områden  
p.47 
Miljöförvaltningen föreslår att p.47 stryks i nuvarande delegeringsordning då den ej 
används på grund av samma anledning som redovisades för p. 39 ovan (se bilaga 1).  
  
Avsnitt 3.5.1 Förordning om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter   
p.117 
Miljöförvaltningen föreslår att p.117 stryks i nuvarande delegeringsordning då denna 
uppgift ligger på livsmedelsverket(se bilaga 1).  
 
Avsnitt 3.6 Tillstånd, tillsyn och kontroll inom området alkohol, tobak, receptfria 
läkemedel samt elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare  
p.144 
Miljöförvaltningen föreslår att p. 144 stryks då detta är att betrakta som verkställighet 
(se bilaga 1).  
 
Strandskydd  
 
Enligt nuvarande delegeringsordning har förvaltningen endast delegation på att fatta 
gynnande beslut i strandskyddsärenden. Alla avslag samt gynnande beslut med villkor 
ska beslutas av nämnden. Förvaltningen noterar att övriga områden som nämnden 
ansvarar för inom bland annat miljöbalkstillsynen inte behandlas på samma sätt. Det 
är viktigt för förvaltningen att alla ärenden handläggs så enkelt, snabbt och 
kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. Förvaltningen 
föreslår därav följande två alternativ på ändring i delegeringsordningen:  
 

1. Att delegeringsordningen ändras så att förvaltningschefen får delegation på att 
fatta gynnande beslut med eller utan villkor samt avslagsbeslut, eller  
 

2. Att delegeringsordningen ändras så att förvaltningschefen får delegation på att 
fatta gynnande beslut med eller utan villkor.  
 

Att ge förvaltningen delegation att fatta gynnande beslut med eller utan villkor samt 
avslagsbeslut skulle leda till en mer effektiv handläggning av ärendet där sökanden 
inte behöver vänta lika länge på beslut. Det skulle även innebära ett mer 
kostnadseffektivt sätt för förvaltningen då handläggare inte behöver lägga tid på att 
bereda ärendet till nämnden. Alla strandskyddsdispenser som beviljas granskas av 
länsstyrelsen som också kan välja att överpröva kommunens beslut, det finns därför 
redan ett kontrollsystem vad gäller dessa frågor. Vidare har en sökande som fått 
avslag möjlighet att överklaga förvaltningens beslut. Slutligen får nämnden via 
nämndhandlingarna en månadsvis uppföljning av alla delegeringsbeslut som tas på 
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förvaltningsnivå. Förvaltningen önskar därav att nämnden beslutar att ge 
förvaltningen delegation på gynnande beslut med eller utan villkor samt avslagsbeslut.  
 
Övrig information  
 
Livsmedelsanktionsavgift (LSA)  
 
Riksdagen har beslutat att från den 1 januari 2019 införa en sanktionsavgift för de 
verksamheter som inte registrerar sin livsmedelsverksamhet innan start eller vid 
ägarbyte. Sanktionsavgiften ska motsvara en procent av årsomsättningen föregående 
år, men som lägst 5 000 kr och högst 75 000 kr för privata företag. För landsting, 
statliga eller kommunala verksamheter är avgiften alltid 40 000 kr.  
 
En sanktionsavgift är en avgift som tas ut vid mindre allvarliga överträdelser. Avgiften 
bygger på ett s.k. strikt eller objektivt ansvar, dvs. avgiftsskyldigheten beror inte av 
om överträdelsen har skett med uppsåt eller av oaktsamhet. En tillsynsmyndighet 
måste besluta om sanktionsavgift om en överträdelse har skett annars kan man bli 
åtalad för tjänstefel.  
 
I dagsläget har miljöförvaltningen delegation på att besluta om miljösanktionsavgifter 
men förvaltningen vill i nuläget inte ha delegation på att besluta om 
livsmedelsanktionsavgifter då det rör sig om ett nytt sanktionssystem med höga 
avgiftsbelopp.  
 
 
 
 

Agneta Sander Marlene Andersson 
Miljöchef Förvaltningsjurist 
 
 
 

Bilaga 
1. Miljö- och konsumentnämndens nuvarande delegeringsordning med synliga 

förslag på ändringar.  
2. Förslag på reviderad delegeringsordning  
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Miljöförvaltningens diarium  
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2 Principer för beslut med stöd av delegeringsbestämmelser 
2.1 Innebörd och vidaredelegering 
Miljö-och konsumentnämndens beslutanderätt har på vissa punkter delegerats till 
förvaltningschefen, dessa punkter tas upp i miljö-och konsumentnämndens 
delegeringsordning. Nämndens delegerings-uppdrag till förvaltningschefen har 
kompletterats med rätt för denne att i sin tur överlåta uppdraget till annan anställd. 
Förvaltningschefens beslut om att vidaredelegera vissa uppgifter specificeras i 
miljöförvaltningens delegerings-förteckning. Att fatta beslut med stöd av 
delegeringsordningen och enligt delegerings-förteckningen innebär att besluta på uppdrag 
av miljö- och konsumentnämnden. Ärendet är därmed avgjort och kan endast ändras av 
högre instans efter överklagande, eller under vissa förutsättningar genom 37, 38, 39 
§§omprövning enligt 27 § förvaltningslagen (2017:900). 

Det finns inget tvång att fatta beslut. Som delegat har mandu alltid rätt att hänskjuta 
beslutsfattandet till närmaste chef med delegering. Vid vikariat övertar vikarien den 
ordinarie handläggarens beslutanderätt enligt delegeringsförteckning, om inget annat 
särskilt bestäms. 

2.2 Beslut eller handläggning 
Delegeringsordningen och därmed också delegeringsförteckningen gäller alla slags beslut 
inom miljö- och konsumentnämndens verksamhetsområde i enlighet med nämndens 
reglemente. 

Delegeringen inverkar inte på beredande handläggning av ärenden inom miljö- och 
konsumentnämndens verksamhetsområde eller sådan verksamhet som inte innefattar 
beslut på uppdrag av nämnden. Detta innebär att ärenden kan handläggas av handläggare 
på förvaltningen utan att handläggaren är behörig att fatta beslut i ärendet. 
Ansvarsfördelning för löpande förvaltningsåtgärder återfinns i miljö- och 
konsumentnämndens arbetsinstruktion som riktas till förvaltningschef samt 
avdelningscheferna.  

2.3 Förbud mot delegering 
I 6 kap. 384 § kommunallag (2017:725)en anges ärenden som inte är delegerade och inte 
heller får delegeras: 

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 

2. framställning eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av 
att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt, 

4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats överöverlåtits till 
nämnden; elleroch 

5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. vissa ärenden 
som anges i särskilda föreskrifter. 
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Punkten 2 innebär att yttranden till överinstans i ärenden som har beslutats av miljö- och 
konsumentnämnden måste ges av nämnden. Yttranden som gäller överklagade beslut 
som tagits på delegering kan nämnden dock delegera till förvaltningschefen, vilket 
nämnden även gjort. 

Även kommunfullmäktiges eller nämndens beslut om riktlinjer ska iakttas och kan 
innebära begränsningar i beslutsrätten. 

2.4 Anmälan 
Enligt 6 kap. 40§ kommunallagen ska nämnden besluta i vilken utsträckning som 
delegeringsbeslut ska anmälas till nämnden. Beslut som inte anmäls ska protokollföras 
särskilt, om beslutet får överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap. kommunallagen.   
Beslut som en handläggare fattar med stöd av delegering ska fortlöpande, inför varje 
nämndssammanträde, anmälas skriftligen till nämnden. Delegeringsbeslut ska också 
redovisas muntligen för nämnden när nämnden begär det eller det annars är påkallat 
enligt 6 kap. 35 § kommunallagen. Anmälan görs i informations- och kontrollsyfte. 

Enligt 6 kap. 39§ kommunallagen får Miljö- och konsumentnämndens ordförande får 
besluta åt nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande 
inte kan avvaktas, dock inte i sådana ärenden som omfattas av förbud mot delegering. De 
brådskande beslut som ordföranden har fattat ska anmälas vid nämndens nästa 
sammanträde enligt 6 kap. 4036 § kommunallagen. 

Beslut om vidaredelegering, alltså ändringar i delegeringsförteckningen, ska inte anmälas 
till nämnden. 

2.5 Handläggningen 
Delegaten ska förvissa sig om att beslut överensstämmer med: 

− Den lagstiftning och rättspraxis som gäller för den fråga som ska avgöras. Om 
delegaten är osäker på vad som är gällande rätt ska förvaltningsjurist eller 
närmaste chef tillfrågas. 

− Förvaltningens policy i frågan samt de riktlinjer och allmänna råd som finns på 
området.  

− Att frågan inte är av större vikt eller principiell beskaffenhet eftersom nämnden 
inte har delegerat sådana beslut till förvaltningen. Om delegaten är tveksam till 
om det är ett principavgörande eller inte ska denne fråga sin närmsta chef. 

Delegaten får inte handlägga eller besluta i ärenden där han eller hon är jävig. 

Beslut som är särskilt ingripande för den enskilde verksamhetsutövaren (med detta avses 
även företag och kommuner) ska övervägas extra noga. Sådana beslut är 
vitesförelägganden och förelägganden med ingripande villkor eller försiktighetsmått eller 
förelägganden som verksamhetsutövaren har motsatt sig. 

Vitesförelägganden ska inte meddelas rutinmässigt. Om den beslutande inte tvivlar på att 
beslutet kommer att följas, saknas det i regel skäl att förena ett föreläggande eller förbud 
med vite. 
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Om verksamhetsutövaren inte förstått vad han eller hon ska göra med anledning av ett 
föreläggande, eller försökt efterkomma föreläggandet men av omständigheter som 
verksamhetsutövaren inte rår över inte kunnat fullfölja föreläggandet, ska han eller hon få 
råd och anvisningar av förvaltningen innan ett nytt föreläggande, då eventuellt med vite, 
meddelas. Står det däremot klart att det är fråga om medveten mot-strävighet ska 
naturligtvis ett nytt föreläggande med vite meddelas. Det är dock viktigt att notera att ett 
nytt vitesföreläggande gällande samma sak inte får föreläggas förrän det tidigare 
vitesföreläggandet har vunnit laga kraft. 

2.6 Löpande förvaltningsåtgärder 
Delegeringsdokumenten reglerar de ärendetyper som miljö- och konsumentnämnden 
delegerat beslutsrätten för och behörigheten att fatta beslut. Löpande 
förvaltningsåtgärder, alltså verkställandet av besluten, regleras i miljö- och 
konsumentnämndens arbetsinstruktion. I miljö- och konsumentnämndens 
arbetsinstruktion finns en fördelning av ansvarsområden mellan olika befattningshavare. 

2.7 Särskilt om yttranden 
Det är vanligt att miljö- och konsumentnämndens yttrande efterfrågas i olika typer av 
remisser. Dessa kan benämnas och adresseras olika. För att de ska hanteras enhetligt ges 
följande riktlinjer.  
 

- Att lämna remissvar gällande förordningar, föreskrifter eller andra bestämmelser 
underställda lag samt allmänna råd är ett delegationsbeslut enligt punkt 2122. 
Det ska undertecknas av förvaltningsjurist i första hand och förvaltningschef i 
andra hand.  
 

- Att lämna yttranden i enskilda ärenden är ett delegationsbeslut enligt punkt 
2223.  Exempel på yttranden i enskilda ärenden är anmälningsärenden från 
länsstyrelsen. Den typen som anges i punkt 2223 ska i första hand undertecknas 
av handläggare i det aktuella ärendet, i andra hand av avdelningschef, i tredje 
hand förvaltningsjurist och i fjärde hand förvaltningschef.  

 
- Att lämna ett yttrande över ett överklagat delegeringsbeslut är ett 

delegeringsbeslut enligt punkt 1819. Det undertecknas i första hand av 
förvaltningsjurist, avdelningschef i andra hand och förvaltningschef i tredje hand.  

 
Vid delegeringsbeslut ska det alltid finnas en tydlig beslutsmening som exempelvis ”Miljö- 
och konsumentnämnden beslutar att lämna nedan synpunkter” eller ”Miljö och 
konsumentnämnden beslutar att inte lämna några synpunkter”. Miljö- och 
konsumentnämndens brevpapper används och det diarieförs som delegeringsbeslut. 

Att lämna förvaltningsyttranden i bygglovsärenden, planärenden där miljö-förvaltningen 
ska yttra sig, planärenden med enkelt planförfarande samt länsstyrelsens 
kompletteringsrunda i anmälningsärenden räknas inte som yttrande utan kommunikation 
och samverkan myndigheter emellan. Det är alltså inte anmälningspliktiga 
delegeringsbeslut och får göras av handläggande tjänsteman efter samråd med 
avdelningschef. I andra hand får avdelningschef lämna sådant yttrande och i tredje hand 
förvaltningsjurist och i fjärde hand förvaltningschef. Förvaltningsyttrande är det enda 
yttrande som inte är delegeringsbeslut och därmed används miljöförvaltningens 
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brevpapper och skrivs under med handläggarens namn och titel, inte ”på miljö- och 
konsumentnämndens vägnar”. Förvaltningsyttrande diarieförs som meddelande. 

2.8 Åtalsanmälan  
En tillsynsmyndighet har en skyldighet att utan dröjsmål göra en åtalsanmälan vid 
misstanke om brott. Det gäller oavsett om brottet sker uppsåtligen eller av oaktsamhet.  

Att göra en anmälan till polis eller åklagarmyndighet vid misstanke om brott  betraktas 
dock som en verkställighet och är därför inget delegeringsbeslut. En åtalsanmälan ska 
undertecknas i första hand av förvaltningsjurist och i andra hand avdelningschef.  

 

3 Delegeringsbestämmelser för miljö- och 
konsumentnämnden 

Denna delegeringsordning gäller alla slags beslut inom miljö- och konsumentnämndens 
verksamhetsområde i enlighet med miljö- och konsumentnämndens reglemente. 
Uppdraget att besluta på miljö- och konsumentnämndens vägnar delegeras till 
förvaltningschefen på miljöförvaltningen med rätt att i sin tur överlåta uppdraget till 
annan anställd. Beslut om vidaredelegering behöver inte anmälas till nämnden men 
nedtecknas i förvaltningschefens delegerings-förteckning, den redovisas i den högra 
kolumnen nedan. Delegeringsförteckningen ska läsas som ett register över vilka 
befattningshavare som har att var för sig besluta i respektive ärende; den som angivits 
överst ska i första hand sökas och den som därefter angivits ska sökas i andra hand och så 
vidare. Förvaltningschefen äger alltid rätt att ändra sin vidaredelegering. 
Delegeringsordningen kompletteras av miljö- och konsumentnämndens arbetsinstruktion 
som innehåller ansvarsfördelning avseende löpande förvaltningsåtgärder. 

Samtidigt delegeras även till miljö- och konsumentnämndens ordförande att besluta åt 
nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan 
avvaktas. 

Överlåtelsen av beslutsrätten gäller inte sådana ärenden som enligt 6 kap. 384 § 
kommunallagen inte får delegeras (se sid 4.) 
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3.1 Allmänt 
 

 

3.2 Offentlighet och sekretess 
 

 

3.3 Tillsyn, tillstånd, kontroll, allmänt inom alla lagområden som 
Miljö- och konsumentnämnden ansvar för 

Nr Delegerade uppgifter 

1 Besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Delegationen avser alla nämndens 
verksamheter. Beslut ska alltid anmälas på nämndens nästa sammanträde. 

2 Besluta om förtroendemans deltagande i kurser, konferenser och studieresor där nämndens avgörande inte kan avvaktas. 

Nr Delegerade uppgifter 

3 Bemyndigande att vidaredelegera beslutanderätt. 

Nr Delegerade uppgifter 

4 Beslut om att inte lämna ut allmän handling eller del av allmän handling eller uppställande av förbehåll i samband med 
utlämnandet. 

Nr Delegerade uppgifter 

5 Besluta om delgivning genom spikning samt besluta att delgivning i ett ärende ska ske genom kungörelsedelgivning  

6 Meddela förelägganden och förbud vid vite. Vitet får totalt uppgå till högst 200 000 kronor i varje enskilt ärende och, om det är 
fråga om ett löpande vite, högst 100 000 kronor per överträdelse eller per tidsperiod som föreläggandet eller förbudet inte följs. 

7 Besluta om föreläggande och förbud utan vite 

8 Ansöka om utdömande av vite 

9 Besluta om att vidta rättelse på den felandes bekostnad till en kostnad om maximalt 50 000 kronor 

10 Besluta att ta hand om en vara samt – om förutsättningar för det föreligger – att låta förstöra varan på ägarens bekostnad, om 
varans värde kan antas understiga 50 000 kronor. 

11 Besluta att, om det inte finns särskilda skäl för något annat, på ägarens bekostnad låta förstöra vara eller varor som omfattas av 
ett förbud 
 

12 Uppdra åt anställd på annan kommuns miljöförvaltning att besluta på miljö- och konsumentnämndens vägnar i ett ärende 

13 Ompröva och ändra ett delegeringsbeslut 
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1 Gäller inte försäljningsförbud för folköl och tobak 

14 Avvisa ett överklagande som inkommit för sent 

15 Rätta ett delegeringsbeslut som genom ett förbiseende innehåller en uppenbar oriktighet 
 

16 Göra anmälan till polis- eller åklagarmyndighet vid misstanke om brott 

16 Pröva om ett överklagande av beslut som fattats av nämnden i dess helhet kommit in i rätt tid och utan yttrande överlämna det 
till överprövande instans 

17 Pröva om ett överklagande av delegeringsbeslut kommit in i rätt tid och utan yttrande överlämna det till överprövande instans 

18 Pröva om ett överklagande av delegeringsbeslut kommit in i rätt tid och med yttrande överlämna det till överprövande instans 

19 Överklaga beslut eller domar som innebär att överprövande instans har ändrat ett delegeringsbeslut 

20 Företräda miljönämnden skriftligt och muntligt i domstol. Samt företräda nämnden vid skriftlig och muntlig förhandling eller 
förrättning i mål och ärenden vid länsstyrelsen och andra myndigheter och aktörer. Vidare, utse ombud till nämnden vid behov.  

21 Lämna remissvar gällande förordningar, föreskrifter eller andra bestämmelser underställda lag samt allmänna råd 

22 Lämna yttranden i enskilda ärenden som är vanligt förekommande. 

23 Avskrivning av ansökan på formella grunder (återkallelse av ansökan eller att verksamheten upphört före beslut i 
ansökningsärendet).   

24 Avvisning av ansökan om tillstånd på formella grunder (avsaknad av behörighet eller förekomst av sakprövningshinder)  
 

25 Återkallelse av tillstånd på grund av att tillståndet inte längre nyttjas. 

26 Begära in upplysningar, handlingar och varuprover som behövs för tillsyn, tillstånd samt kontroll. 

28 Beslut om erinran 

29 Beslut om varning 

27 Besluta att ta ut avgift för prövning, kontroll, tillsyn och tillstånd enligt kommunens taxa  

28 Besluta om att sätta ned eller efterskänka tillsyns- eller kontrollavgift i enskilda fall enligt vad som föreskrivs i kommunens taxa. 

29 Besluta om att sätta ned avgift i enskilda fall enligt vad som föreskrivs i kommunens taxa.  

30 Ta emot delgivningar från länsstyrelse, domstolar samt övriga myndigheter och aktörer. 

31.1 Meddela förelägganden, förbud, dispenser och besluta om tillstånd, godkännanden, avskrivningar, avvisningar, avslag samt 
avgiftsbeslut och kontrollavgift inom miljö- och konsumentnämndens verksamhetsområde i sådana ärenden som omfattas av 
miljö- och konsumentnämndens reglemente men inte angetts i denna delegeringsordning 

Kommenterad [MA1]:  Verkställighetsåtgärd, stryks från 
delegeringsordningen.  
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3.4 Tillsyn och kontroll inom miljö- och hälsoskydd 
 

3.4.1 Allmänna hänsynsregler m.m. 
 

3.4.2 Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag 

3.4.3 Skydd av områden 

Nr Delegerade uppgifter 

32 Förelägga verksamhetsutövare att söka tillstånd eller förnya hela eller delar av sitt tillstånd eller villkor 

33 Besluta om villkor av mindre betydelse som mark- och miljödomstol eller länsstyrelse i tillstånd överlåtit åt tillsynsmyndigheten 
att fastställa 
. 

34 Besluta i tillsynsärende angående vidtagande av åtgärder inom miljöriskområde 

35 Besluta om åtgärder för att hindra spridning av en allvarlig smittsam sjukdom samt besluta att förstöra föremål av personlig 
natur och låta avliva sällskapsdjur som innehas av privatpersoner 

39 Avge yttranden i ärende om strandskyddsdispens då ansökan om dispens tillstyrks 

Nr Delegerade uppgifter 

36 Besluta i tillsynsärende gällande tillämpningen av de allmänna hänsynsreglerna. 

Nr Delegerade uppgifter 

37 Avge yttrande till annan ansvarig myndighet eller ansvarig kommunal nämnd i undersökningssamråd vid strategisk 
miljöbedömning.Avge yttrande till verksamhetsutövare inför eller i samrådsskedet om miljökonsekvensbeskrivning 

38 Avge yttrande till annan ansvarig myndighet eller ansvarig kommunal nämnd i avgränsningssamråd vid strategisk 
miljöbedömning.Avge yttrande till länsstyrelsen med anledning av utökat samråd om betydande miljöpåverkan. 

39 Avge yttrande till verksamhetsutövare i undersökningssamråd vid specifik miljöbedömning.Avge yttrande över 
miljökonsekvensbeskrivning som inte kungörs tillsammans med ansökan i ett mål eller ärende. 

40 Avge yttrande till verksamhetsutövare i avgränsningssamråd vid specifik miljöbedömning.Avge yttrande om 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) i samband med att MKB för plan eller program upprättas eller med anledning av att 
MKB för plan eller program upprättats. 

41 Avge yttrande till ansvarig tillståndsmyndighet över ansökan och MKB vid specifik miljöbedömning.  
 

Nr Delegerade uppgifter 

42 Avge yttrande i ärende om naturminne, biotopskyddsområde samt djur- och växtskyddsområde. 

43 Fatta gynnande beslut utan villkor i dispensärende avseende strandskydd. Delegationen omfattar ej ärenden som är av större 
vikt. 

Kommenterad [MA2]: Har uppdaterat utefter de nya 
ändringarna i kap 6. MB (gäller p. 37-41) 

Kommenterad [MA3]: Behöver bestämma hur vi vill 
göra.  

1.Delegation på gynnande beslut med eller utan 
villkor samt avslagsbeslut 
2.Delegation på gynnande beslut med eller utan 
villkor 
3.Nämnden tar tillbaka all delegation 
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3.4.4 Miljöfarlig  verksamhet och hälsoskydd 

47 Avge yttranden i ärende om strandskyddsdispens då ansökan om dispens tillstyrks 

44 Besluta i ärenden om tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter. 

45 Besluta om undantag (dispens) från vattenskyddsföreskrifter. 

46 Besluta i anmälningsärende om åtgärd inom vattenskyddsområde samt besluta i tillsynsärende i övrigt inom 
vattenskyddsområde. 

47 Besluta i tillsynsärende gällande områden eller djur- eller växtart över vilka kommunen har tillsyn enligt 7 kap. MB 

Nr Delegerade uppgifter 

48 Avge yttrande till länsstyrelse eller mark- och miljödomstol i den s.k. kompletteringsremissen vid prövning av ansökan om 
miljöfarlig verksamhet. 

 

49 Avge yttrande till länsstyrelsen i anmälningsärende angående mindre ändring av tillståndspliktig verksamhet. 

50 Besluta i ärende om anmälan av miljöfarlig verksamhet. 

 

51 Besluta i ärende om tillstånd att inrätta avloppsanordning med ansluten vattentoalett. 

 

52 Besluta i ärende om tillstånd att ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanordning. 

 

53 Besluta i ärende om tillstånd att inrätta annan avloppsanordning än sådan till vilken vattentoalett är ansluten inom de delar av 
kommunen där tillstånd krävs enligt kommunens lokala föreskrifter. 

 

54 Förordna att ett tillstånd om miljöfarligverksamhet ska gälla även om det överklagas 

55 Besluta i ärende om anmälan för att inrätta annan avloppsanordning än som kräver tillstånd. 

56 Besluta i ärende om anmälan om ändring av sådana avloppsanordningar som avses i 13 § FMH. 

57 Besluta i ärende om tillstånd till värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten där tillstånd 
krävs enligt kommunens lokala föreskrifter. 

58 Besluta i ärende om anmälan för att inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller 
grundvatten. 

Kommenterad [MA4]: Punkten stryks. Används ej.  
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3.4.5 Verksamheter som orsakar miljöskador 

3.4.6 Vattenverksamhet 
 

59 Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan för att inrätta eller använda en luftvärmepump där tillstånd eller anmälan krävs enligt 
kommunens lokala föreskrifter. 

 

60 Besluta i ärende om tillstånd om att inrätta anläggning för ny grundvattentäkt eller i ärende om anmälan av sådana anläggningar 
som redan finns där tillstånd respektive anmälan krävs enligt kommunens lokala föreskrifter. 

61 Besluta i ärende om anmälan om gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning inom område med detaljplan eller, om 
kommunen så föreskrivit, annat tätbebyggt område. 

 

62 Besluta i ärende om anmälan om att driva eller arrangera viss verksamhet enligt 38 § FMH. 

63 Besluta i ärende om tillstånd att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser där tillstånd krävs 
enligt kommunens lokala föreskrifter. 

64 Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan för att inrätta annan toalett än vattentoalett där tillstånd eller anmälan krävs enligt 
kommunens lokala föreskrifter. 

65 Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan för att sprida naturligt gödsel, slam eller annan orenlighet inom eller intill område 
med detaljplan där tillstånd eller anmälan krävs enligt kommunens lokala föreskrifter. 

66 Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan för att ordna ett upplag inom vissa områden för att skydda ytvattentäkter och 
enskilda grundvattentäkter där tillstånd eller anmälan krävs enligt kommunens lokala föreskrifter. 

67 Besluta om dispens från vad som gäller enligt kommunens lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, om 
det är uppenbart att risk för olägenheter från miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte föreligger. 

68 Besluta i tillsynsärende avseende miljöer där rökning inte är tillåten 

Nr Delegerade uppgifter 

69 Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av föroreningsskada (avseende ansvar, utredningar, åtgärder, rapportering m.m.). 

70 Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av allvarlig miljöskada. 

71 Besluta i anmälningsärende om avhjälpandeåtgärd med anledning av en föroreningsskada, när åtgärden kan medföra ökad risk 
för spridning eller exponering av föroreningarna. 

Nr Delegerade uppgifter 

72 Yttrande till länsstyrelsen i ärende om anmälan av vattenverksamhet eller till länsstyrelse eller mark- och miljödomstol i ärende 
om tillstånd för markavvattning. 
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3.4.7 Jordbruk och annan verksamhet 
 

 

3.4.8 Kemiska produkter och biotekniska organismer 

3.4.9 Avfall och producentansvar 

Nr Delegerade uppgifter 

73 Besluta avge yttrande i ärende om anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § MB. 

Nr Delegerade uppgifter 

74 Besluta avge yttrande i ärende om dispens från förbud att sprida kemiska och biologiska bekämpningsmedel över skogsmark. 

75 Besluta i ärende om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom ett vattenskyddsområde eller i tomtmark 
för flerfamiljshus, på gårdar till förskolor och skolor eller allmänna lekplatser samt vid planerings- och anläggningsarbeten. 

76 Besluta i ärende om anmälan om spridning av bekämpningsmedel på banvall, idrottsanläggning, och områden större än 1 000 
m2 där allmänheten får färdas fritt med undantag för åkermark. 

77 Besluta i ärende om undantag från informationsplikten för den som avser att sprida bekämpningsmedel på områden där 
allmänheten får färdas fritt. 

78 Besluta i tillsynsärende om skydd mot vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor. 

79 Besluta i anmälnings- och tillsynsärende om anläggningar som innehåller fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen. 

80 Besluta i tillsynsärende eller anmälningsärende avseende PCB-produkter i byggnader och anläggningar. 

81 Besluta i ärende om tillsyn över kemiska produkter och biotekniska organismer i övrigt där nämnden ansvarar för tillsynen. 

 

82 Avge yttrande till Kemikalieinspektionen, Länsstyrelsen eller annan myndighet där yttrande begärs avseende kemiska produkter 
och biotekniska organismer med de undantag som framgår av allmänna bestämmelser om delegationen. 

Nr Delegerade uppgifter 

83 Besluta i ärende om dispens/tillstånd att själv kompostera eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa avfall. 

84 Besluta i ärende om dispens/tillstånd för kompostering i grupp- och flerbostadsbebyggelse, förskolor, skolor etc. 

85 Besluta om ärende om anmälan om kompostering eller annan återvinning/annat bortskaffande om annat avfall än 
trädgårdsavfall. 

86 Besluta om undantag vad avser latrin. 

87 Besluta om undantag vad avser samkompostering av latrin och komposterbart hushållsavfall. 
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3.4.10 Tillsyn 
 

 
 

 

88 Besluta om undantag vad avser slam. 

89 Besluta om utökat slamsugningsintervall. 

90 Besluta om undantag från hämtning av slam, latrin och komposterbart hushållsavfall hos aktiva jordbrukare. 

91 Besluta om gemensam sopbehållare. 

92 Besluta om uppehåll i hämtning av hushållsavfall, latrin och slam för permanentboende och deltidsboende. 

93 Besluta om undantag vad avser egen behandling av hushållsavfall. 

94 Besluta om undantag från renhållningsordningens föreskrifter om synnerliga skäl föreligger. 

95 Avge yttrande till Länsstyrelsen eller annan myndighet avseende avfall och producentansvar med de undantag som framgår av 
allmänna bestämmelser om delegationen. 

Nr Delegerade uppgifter 

96 Besluta att ålägga tidigare ägare eller nyttjanderättshavare att lämna uppgift om ny ägares eller nyttjanderättshavares namn och 
adress. 

97 Besluta att sända föreläggande eller förbud, som meddelats mot någon i egenskap av ägare m.m. till inskrivningsmyndigheten 
för anteckning i inskrivningsregistret. 

98 Besluta att begära att den som bedriver verksamhet som kan befaras medföra olägenhet för människors hälsa eller påverka 
miljön ska lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder. 

99 Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd att lämna de uppgifter och handlingar som behövs för 
tillsynen. 

100 Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd eller som upplåter byggnad för bostäder eller allmänt 
ändamål, att utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen 

101 Besluta att undersökning, till en kostnad av maximalt 50 000 kronor, av en verksamhet och dess verkningar istället ska utföras 
av någon annan än verksamhetsutövaren och att utse någon att göra undersökningen 

102 Besluta om att förena beslut om undersökning med förbud att överlåta berörd fastighet eller egendom till dess undersökningen 
är slutförd. 
 

103 Besluta att för miljörapport bevilja anstånd i högst en månad med grunddelen och emissionsdeklarationen och högst tre 
månader med textdelen, om det finns särskilda skäl. 
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3.4.11 Tillstånds giltighet, omprövning m.m. 
 

3.4.12 Tillträde m.m. 

3.4.13 Miljösanktionsavgift 
 

 

3.5 Tillsyn och kontroll enligt livsmedelslagstiftningen 
samt livsmedelsförordningen  

 

 

 

3.5.1 Förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig  kontroll av 
livsmedel och vissa jordbruksprodukter. 

Nr Delegerade uppgifter 

104 Besluta att på ansökan av tillståndshavare upphäva eller ändra bestämmelser och villkor i ett tillståndsbeslut. 

Nr Delegerade uppgifter 

105 Meddela förbud vid vite att rubba eller skada mätapparat eller liknande utrustning som behöver sättas ut vid undersökningar 

Nr Delegerade uppgifter 

106 Besluta om miljösanktionsavgift upp till 50 000 kr. 

107 Besluta om miljösanktionsavgift upp till 5000 kr. 

Nr Delegerade uppgifter 

108 Besluta om skyldighet för den som är sysselsatt med livsmedelsverksamhet att genomgå läkarundersökning om det behövs av 
livsmedelshygieniska skäl. 
 

109 Besluta om återkallande eller tillfälligt upphävande av godkännande av livsmedelsanläggning. 
 

Nr Delegerade uppgifter 

110 Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering av livsmedelsföretag samt om årlig kontrollavgift. 

111 Besluta om avgift för godkännande och registrering. 

112 Besluta om avgift för extra offentlig kontroll som föranleds av bristande efterlevnad av regelverket. 
 

117 Besluta om avgift för kontrollmyndighetens bemanning vid slakterier, styckningsanläggningar och vilthanteringsanläggningar. 
 

Kommenterad [MA5]: Punkten stryks, det är 
livsmedelsverket som ansvarar för detta.  
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3.5.2 Förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig  kontroll av foder 
och animaliska biprodukter 

3.5.3 Kontrollförordningen (EG) 882/2004 om offentlig  kontroll 

Nr Delegerade uppgifter 

113 Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering av foderföretagare och företagare som befattar sig med animaliska biprodukter 
samt beslut om årlig kontrollavgift. 

 

Nr Delegerade uppgifter 

114 Besluta i ärende om registrering av livsmedelsanläggning. 

115 Besluta i ärende om godkännande av livsmedelsanläggning. 

116 Beslut om villkorat godkännande av livsmedelsanläggning samt om förlängning av sådant godkännande. 

117 Besluta om att omhänderta en sändning av livsmedel till dess kontrollmyndigheten erhållit resultat av offentlig kontroll vid 
misstanke om bristande efterlevnad m.m. 

118 Beslut om omhändertagande av livsmedel från tredjeländer som inte överensstämmer med bestämmelserna i 
livsmedelslagstiftningen samt beslut om att 

a) Förordna att livsmedlet destrueras, blir föremål för särskild behandling i enlighet med art. 20 eller återsänds utanför 
gemenskapen i enlighet med art. 21 eller vidtagande av andra lämpliga åtgärder. 

Beträffande livsmedel som redan släppts ut på marknaden, förordna om att livsmedlet återkallas eller dras tillbaka från 
marknaden innan någon av de åtgärder som anges i punkt a) vidtas. 

119 Besluta om att omhänderta sändning av livsmedel i avvaktan på destruktion eller vidta andra lämpliga åtgärder som är 
nödvändiga för att skydda människors och djurs hälsa. 
Beträffande livsmedel av icke-animaliskt ursprung som är föremål för strängare kontroller i enlighet med art. 15.5 och som inte 
kontrollerats eller hanterats i enlighet med art. 17, se till att det återkallas och omhändertas och att det därefter antingen 
destrueras eller återsänds i enlighet med art. 21. 

120 Besluta om sanering eller andra åtgärder som anses vara nödvändiga för att se till att livsmedel är säkra eller att 
livsmedelslagstiftningen följs. 

121 Besluta om att begränsa eller förbjuda utsläppande av livsmedel på marknaden och import och export av livsmedel. 

122 Besluta att beordra att livsmedel återkallas, dras tillbaka från marknaden och/eller destrueras. 

123 Besluta om tillstånd till att livsmedel används för andra ändamål än de som de ursprungligen var avsedda för. 

124 Besluta att tillfälligt avbryta driften av eller stänga hela eller delar av det berörda företaget under en lämplig tidsperiod. 

125 Besluta om att tillfälligt återkalla en livsmedelsanläggnings godkännande. 
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3.5.4 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten 
 

 
3.6 Tillstånd, tillsyn och kontroll inom området alkohol, 

tobak, receptfria läkemedel samt elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare 
 

126 Besluta om permanent upphävande av godkännande av livsmedelsanläggning när verksamheten upphört 

Nr Delegerade uppgifter 

127 Besluta om fastställande av faroanalys och besluta om fastställande av undersökningsprogram med dess parametrar, 
provtagningspunkter och frekvens av normal respektive utvidgad undersökning.  

Nr Delegerade uppgifter 

128 Vid bifall, besluta om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap 

129 Vid bifall, besluta om tillfälligt tillstånd till allmänheten 

130 Vid bifall, besluta om tillfälligt utökad serveringstid, dock längst till kl. 02.00 

131 Vid bifall, besluta om tillfälligt utökad serveringsyta 

132 Besluta angående godkännande av lokal för cateringverksamhet vid servering till slutna sällskap 

133 Besluta om tillfälligt tillstånd efter ansökan från konkursbo 

134 Vid bifall, beslut om stadigvarande serveringstillstånd, även gällande prövotid 

135 Debitera Besluta om avgift för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror, folköl och 
serveringstillstånd.  

136 Besluta om omhändertagande av tobaksvara 

144 Kontroll av efterlevnaden av lag om handel med vissa receptfria läkemedel samt av de föreskrifter som har meddelats i 
anslutning till lagen 

137 Rapportera brister i efterlevnaden av lag om handel med vissa receptfria läkemedel, samt av de föreskrifter som har 
meddelats i anslutning till lagen till Läkemedelsverket 

138 Debitera Besluta om avgift av den som bedriver handel med vissa receptfria läkemedel 

139 Besluta om avgift för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig försäljning med elektroniska cigaretter eller 
påfyllningsbehållare.  

410 Beslut om erinran 

Kommenterad [MA6]: Verkställighet, punkten stryks.  
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3.7 Lotterier 
 

 

3.8 Övrig tillsyn och kontroll 
 

 
3.9 övriga ärenden  

141 Beslut om varning 

Nr Delegerade uppgifter 

142 Yttrande till Lotteriinspektionen över ansökan om spel 

Nr Delegerade uppgifter 

143 Besluta om omhändertagande eller försegling av radioaktiva ämnen eller tekniska anordningar och övriga åtgärder i 
solarieverksamheter enligt strålskyddslagen. 

144 Avge yttrande till polismyndighet i ärende om allmänna sammankomster, offentliga tillställningar, bullrande verksamheter och 
liknande verksamheter. 

145 Avge yttrande till polismyndighet i ärende om tillstånd till hotell- och pensionatsrörelse. 

Nr Delegerade uppgifter 

146 Avge yttrande till byggnadsnämnd i ärende angående bygglov, rivningslov och marklov. 

 

147 Avge yttrande till byggnadsnämnd angående detaljplan och områdesbestämmelser där enkelt planförfarande tillämpas i ärenden 
som påbörjats före den 1 januari 2015 samt avge yttrande i ärenden som påbörjats efter den 1 januari 2015 enligt följande: 

• Standardförfarande 
• Begränsat standardförfarande 
• Förenklat förfarande vid förlängning av genomförandetiden 

Förenklat standardförfarande vid upphävande av detaljplan 

148 Avge yttrande till byggnadsnämnd över förslag till detaljplan och områdesbestämmelser under granskningstiden när nämnden 
tidigare avgivit yttrande i samrådsskedet. 

149 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende rörande bidrag för åtgärder och andra åtgärder i bostäder. 

150 Avge yttrande till länsstyrelse i ärende om tillstånd för att inrätta hem för vård och boende som drivs av en enskild eller 
sammanslutning. 
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3.10 Dataskyddsförordningen 
 

  

151 Avge yttrande till polismyndighet i ärende om allmänna sammankomster, offentliga tillställningar, bullrande verksamheter och 
liknande verksamheter. 

152 Avge yttrande till polismyndighet i ärende om tillstånd till hotell- och pensionatsrörelse. 

Nr Delegerade uppgifter 

153 Besluta om utlämnande av registerutdrag, begäran om rättande, raderande eller blockerande av personuppgifter 

154 Lämna yttrande till förvaltningsrätt och besluta om överklagande gällande utlämnande av registerutdrag, begäran om rättande, 
raderande eller blockerande av personuppgifter 

155 Ansvar för registerförteckning 

156 Teckna personuppgiftsbiträdesavtal 
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2 Principer för beslut med stöd av delegeringsbestämmelser 
2.1 Innebörd och vidaredelegering 
Miljö-och konsumentnämndens beslutanderätt har på vissa punkter delegerats till 
förvaltningschefen, dessa punkter tas upp i miljö-och konsumentnämndens 
delegeringsordning. Nämndens delegeringsuppdrag till förvaltningschefen har 
kompletterats med rätt för denne att i sin tur överlåta uppdraget till annan anställd. 
Förvaltningschefens beslut om att vidaredelegera vissa uppgifter specificeras i 
miljöförvaltningens delegeringsförteckning. Att fatta beslut med stöd av 
delegeringsordningen och enligt delegeringsförteckningen innebär att besluta på uppdrag 
av miljö- och konsumentnämnden. Ärendet är därmed avgjort och kan endast ändras av 
högre instans efter överklagande, eller under vissa förutsättningar genom 37, 38, 39 §§ 
förvaltningslag (2017:900). 

Det finns inget tvång att fatta beslut. Som delegat har man alltid rätt att hänskjuta 
beslutsfattandet till närmaste chef med delegering. Vid vikariat övertar vikarien den 
ordinarie handläggarens beslutanderätt enligt delegeringsförteckning, om inget annat 
särskilt bestäms. 

2.2 Beslut eller handläggning 
Delegeringsordningen och därmed också delegeringsförteckningen gäller alla slags beslut 
inom miljö- och konsumentnämndens verksamhetsområde i enlighet med nämndens 
reglemente. 

Delegeringen inverkar inte på beredande handläggning av ärenden inom miljö- och 
konsumentnämndens verksamhetsområde eller sådan verksamhet som inte innefattar 
beslut på uppdrag av nämnden. Detta innebär att ärenden kan handläggas av handläggare 
på förvaltningen utan att handläggaren är behörig att fatta beslut i ärendet. 
Ansvarsfördelning för löpande förvaltningsåtgärder återfinns i miljö- och 
konsumentnämndens arbetsinstruktion som riktas till förvaltningschef samt 
avdelningscheferna.  

2.3 Förbud mot delegering 
I 6 kap. 38 § kommunallag (2017:725) anges ärenden som inte är delegerade och inte 
heller får delegeras: 

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 

2. framställning eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av 
att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt, 

4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till 
nämnden; eller 

5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. . 

Punkten 2 innebär att yttranden till överinstans i ärenden som har beslutats av miljö- och 
konsumentnämnden måste ges av nämnden. Yttranden som gäller överklagade beslut 
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som tagits på delegering kan nämnden dock delegera till förvaltningschefen, vilket 
nämnden även gjort. 

2.4 Anmälan 
Enligt 6 kap. 40§ kommunallagen ska nämnden besluta i vilken utsträckning som 
delegeringsbeslut ska anmälas till nämnden. Beslut som inte anmäls ska protokollföras 
särskilt, om beslutet får överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap. kommunallagen.    

Enligt 6 kap. 39§ kommunallagen får Miljö- och konsumentnämndens ordförande  besluta 
åt nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan 
avvaktas, dock inte i sådana ärenden som omfattas av förbud mot delegering. De 
brådskande beslut som ordföranden har fattat ska anmälas vid nämndens nästa 
sammanträde enligt 6 kap. 40 § kommunallagen. 

Beslut om vidaredelegering, alltså ändringar i delegeringsförteckningen, ska inte anmälas 
till nämnden. 

2.5 Handläggningen 
Delegaten ska förvissa sig om att beslut överensstämmer med: 

− Den lagstiftning och rättspraxis som gäller för den fråga som ska avgöras. Om 
delegaten är osäker på vad som är gällande rätt ska förvaltningsjurist eller 
närmaste chef tillfrågas. 

− Förvaltningens policy i frågan samt de riktlinjer och allmänna råd som finns på 
området.  

− Att frågan inte är av större vikt eller principiell beskaffenhet eftersom nämnden 
inte har delegerat sådana beslut till förvaltningen. Om delegaten är tveksam till 
om det är ett principavgörande eller inte ska denne fråga sin närmsta chef. 

Delegaten får inte handlägga eller besluta i ärenden där han eller hon är jävig. 

Beslut som är särskilt ingripande för den enskilde verksamhetsutövaren (med detta avses 
även företag och kommuner) ska övervägas extra noga. Sådana beslut är 
vitesförelägganden och förelägganden med ingripande villkor eller försiktighetsmått eller 
förelägganden som verksamhetsutövaren har motsatt sig. 

Vitesförelägganden ska inte meddelas rutinmässigt. Om den beslutande inte tvivlar på att 
beslutet kommer att följas, saknas det i regel skäl att förena ett föreläggande eller förbud 
med vite. 

Om verksamhetsutövaren inte förstått vad han eller hon ska göra med anledning av ett 
föreläggande, eller försökt efterkomma föreläggandet men av omständigheter som 
verksamhetsutövaren inte rår över inte kunnat fullfölja föreläggandet, ska han eller hon få 
råd och anvisningar av förvaltningen innan ett nytt föreläggande, då eventuellt med vite, 
meddelas. Står det däremot klart att det är fråga om medveten mot-strävighet ska 
naturligtvis ett nytt föreläggande med vite meddelas. Det är dock viktigt att notera att ett 
nytt vitesföreläggande gällande samma sak inte får föreläggas förrän det tidigare 
vitesföreläggandet har vunnit laga kraft. 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjyisiVq4DSAhXMPZoKHcViAQMQjRwIBw&url=http://bartosmedia.com/client-item/boras-stad/&psig=AFQjCNFMrIkj_jyFM8fSFUJOPjA-oak_GQ&ust=1486637706962945


 

6 

 

DELEGERINGSORDNING 
REV. 2019-01-29 
DNR: 2016-3336 

SID 6(19) 

2.6 Löpande förvaltningsåtgärder 
Delegeringsdokumenten reglerar de ärendetyper som miljö- och konsumentnämnden 
delegerat beslutsrätten för och behörigheten att fatta beslut. Löpande 
förvaltningsåtgärder, alltså verkställandet av besluten, regleras i miljö- och 
konsumentnämndens arbetsinstruktion. I miljö- och konsumentnämndens 
arbetsinstruktion finns en fördelning av ansvarsområden mellan olika befattningshavare. 

2.7 Särskilt om yttranden 
Det är vanligt att miljö- och konsumentnämndens yttrande efterfrågas i olika typer av 
remisser. Dessa kan benämnas och adresseras olika. För att de ska hanteras enhetligt ges 
följande riktlinjer.  
 

- Att lämna remissvar gällande förordningar, föreskrifter eller andra bestämmelser 
underställda lag samt allmänna råd är ett delegationsbeslut enligt punkt 21. Det 
ska undertecknas av förvaltningsjurist i första hand och förvaltningschef i andra 
hand.  
 

- Att lämna yttranden i enskilda ärenden är ett delegationsbeslut enligt punkt 22.  
Exempel på yttranden i enskilda ärenden är anmälningsärenden från 
länsstyrelsen. Den typen som anges i punkt 22 ska i första hand undertecknas av 
handläggare i det aktuella ärendet, i andra hand av avdelningschef, i tredje hand 
förvaltningsjurist och i fjärde hand förvaltningschef.  

 
- Att lämna ett yttrande över ett överklagat delegeringsbeslut är ett 

delegeringsbeslut enligt punkt 18. Det undertecknas i första hand av 
förvaltningsjurist, avdelningschef i andra hand och förvaltningschef i tredje hand.  

 
Vid delegeringsbeslut ska det alltid finnas en tydlig beslutsmening som exempelvis ”Miljö- 
och konsumentnämnden beslutar att lämna nedan synpunkter” eller ”Miljö och 
konsumentnämnden beslutar att inte lämna några synpunkter”. Miljö- och 
konsumentnämndens brevpapper används och det diarieförs som delegeringsbeslut. 

Att lämna förvaltningsyttranden i bygglovsärenden, planärenden där miljö-förvaltningen 
ska yttra sig, planärenden med enkelt planförfarande samt länsstyrelsens 
kompletteringsrunda i anmälningsärenden räknas inte som yttrande utan kommunikation 
och samverkan myndigheter emellan. Det är alltså inte anmälningspliktiga 
delegeringsbeslut och får göras av handläggande tjänsteman efter samråd med 
avdelningschef. I andra hand får avdelningschef lämna sådant yttrande och i tredje hand 
förvaltningsjurist och i fjärde hand förvaltningschef. Förvaltningsyttrande är det enda 
yttrande som inte är delegeringsbeslut och därmed används miljöförvaltningens 
brevpapper och skrivs under med handläggarens namn och titel, inte ”på miljö- och 
konsumentnämndens vägnar”.  

2.8 Åtalsanmälan  
En tillsynsmyndighet har en skyldighet att utan dröjsmål göra en åtalsanmälan vid 
misstanke om brott. Det gäller oavsett om brottet sker uppsåtligen eller av 
oaktsamhet. Att göra en anmälan till polis eller åklagarmyndighet vid misstanke om brott  
betraktas dock som en verkställighet och är därför inget delegeringsbeslut. En 
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åtalsanmälan ska undertecknas i första hand av förvaltningsjurist och i andra hand 
avdelningschef.  

 

3 Delegeringsbestämmelser för miljö- och 
konsumentnämnden 

Denna delegeringsordning gäller alla slags beslut inom miljö- och konsumentnämndens 
verksamhetsområde i enlighet med miljö- och konsumentnämndens reglemente. 
Uppdraget att besluta på miljö- och konsumentnämndens vägnar delegeras till 
förvaltningschefen på miljöförvaltningen med rätt att i sin tur överlåta uppdraget till 
annan anställd. Beslut om vidaredelegering behöver inte anmälas till nämnden men 
nedtecknas i förvaltningschefens delegerings-förteckning, den redovisas i den högra 
kolumnen nedan. Delegeringsförteckningen ska läsas som ett register över vilka 
befattningshavare som har att var för sig besluta i respektive ärende; den som angivits 
överst ska i första hand sökas och den som därefter angivits ska sökas i andra hand och så 
vidare. Förvaltningschefen äger alltid rätt att ändra sin vidaredelegering. 
Delegeringsordningen kompletteras av miljö- och konsumentnämndens arbetsinstruktion 
som innehåller ansvarsfördelning avseende löpande förvaltningsåtgärder. 

Samtidigt delegeras även till miljö- och konsumentnämndens ordförande att besluta åt 
nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan 
avvaktas. 

Överlåtelsen av beslutsrätten gäller inte sådana ärenden som enligt 6 kap. 38 § 
kommunallagen inte får delegeras (se sid 4.) 
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3.1 Allmänt 
 

 

3.2 Offentlighet och sekretess 
 

 

3.3 Tillsyn, tillstånd, kontroll, allmänt inom alla lagområden som 
Miljö- och konsumentnämnden ansvar för 

Nr Delegerade uppgifter 

1 Besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Delegationen avser alla nämndens 
verksamheter. Beslut ska alltid anmälas på nämndens nästa sammanträde. 

2 Besluta om förtroendemans deltagande i kurser, konferenser och studieresor där nämndens avgörande inte kan avvaktas. 

Nr Delegerade uppgifter 

3 Bemyndigande att vidaredelegera beslutanderätt. 

Nr Delegerade uppgifter 

4 Beslut om att inte lämna ut allmän handling eller del av allmän handling eller uppställande av förbehåll i samband med 
utlämnandet. 

Nr Delegerade uppgifter 

5 Besluta om delgivning genom spikning samt besluta att delgivning i ett ärende ska ske genom kungörelsedelgivning  

6 Meddela förelägganden och förbud vid vite. Vitet får totalt uppgå till högst 200 000 kronor i varje enskilt ärende och, om det är 
fråga om ett löpande vite, högst 100 000 kronor per överträdelse eller per tidsperiod som föreläggandet eller förbudet inte följs. 

7 Besluta om föreläggande och förbud utan vite 

8 Ansöka om utdömande av vite 

9 Besluta om att vidta rättelse på den felandes bekostnad till en kostnad om maximalt 50 000 kronor 

10 Besluta att ta hand om en vara samt – om förutsättningar för det föreligger – att låta förstöra varan på ägarens bekostnad, om 
varans värde kan antas understiga 50 000 kronor. 

11 Besluta att, om det inte finns särskilda skäl för något annat, på ägarens bekostnad låta förstöra vara eller varor som omfattas av 
ett förbud 
 

12 Uppdra åt anställd på annan kommuns miljöförvaltning att besluta på miljö- och konsumentnämndens vägnar i ett ärende 

13 Ompröva och ändra ett delegeringsbeslut 
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1 Gäller inte försäljningsförbud för folköl och tobak 

14 Avvisa ett överklagande som inkommit för sent 

15 Rätta ett delegeringsbeslut som genom ett förbiseende innehåller en uppenbar oriktighet 
 

  

16 Pröva om ett överklagande av beslut som fattats av nämnden i dess helhet kommit in i rätt tid och utan yttrande överlämna det 
till överprövande instans 

17 Pröva om ett överklagande av delegeringsbeslut kommit in i rätt tid och utan yttrande överlämna det till överprövande instans 

18 Pröva om ett överklagande av delegeringsbeslut kommit in i rätt tid och med yttrande överlämna det till överprövande instans 

19 Överklaga beslut eller domar som innebär att överprövande instans har ändrat ett delegeringsbeslut 

20 Företräda miljönämnden skriftligt och muntligt i domstol. Samt företräda nämnden vid skriftlig och muntlig förhandling eller 
förrättning i mål och ärenden vid länsstyrelsen och andra myndigheter och aktörer. Vidare, utse ombud till nämnden vid behov.  

21 Lämna remissvar gällande förordningar, föreskrifter eller andra bestämmelser underställda lag samt allmänna råd 

22 Lämna yttranden i enskilda ärenden som är vanligt förekommande. 

23 Avskrivning av ansökan på formella grunder (återkallelse av ansökan eller att verksamheten upphört före beslut i 
ansökningsärendet).   

24 Avvisning av ansökan om tillstånd på formella grunder (avsaknad av behörighet eller förekomst av sakprövningshinder)  
 

25 Återkallelse av tillstånd på grund av att tillståndet inte längre nyttjas. 

26 Begära in upplysningar, handlingar och varuprover som behövs för tillsyn, tillstånd samt kontroll. 

27 Besluta att ta ut avgift för prövning, kontroll, tillsyn och tillstånd enligt kommunens taxa  

28 Besluta om att sätta ned eller efterskänka tillsyns- eller kontrollavgift i enskilda fall enligt vad som föreskrivs i kommunens taxa. 

29 Besluta om att sätta ned avgift i enskilda fall enligt vad som föreskrivs i kommunens taxa.  

30 Ta emot delgivningar från länsstyrelse, domstolar samt övriga myndigheter och aktörer. 

31.1 Meddela förelägganden, förbud, dispenser och besluta om tillstånd, godkännanden, avskrivningar, avvisningar, avslag samt 
avgiftsbeslut och kontrollavgift inom miljö- och konsumentnämndens verksamhetsområde i sådana ärenden som omfattas av 
miljö- och konsumentnämndens reglemente men inte angetts i denna delegeringsordning 
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3.4 Tillsyn och kontroll inom miljö- och hälsoskydd 
 

3.4.1 Allmänna hänsynsregler m.m. 
 

 

3.4.2 Miljöbedömningar och annat beslutsunderlag 

3.4.3 Skydd av områden 

Nr Delegerade uppgifter 

32 Förelägga verksamhetsutövare att söka tillstånd eller förnya hela eller delar av sitt tillstånd eller villkor 

33 Besluta om villkor av mindre betydelse som mark- och miljödomstol eller länsstyrelse i tillstånd överlåtit åt tillsynsmyndigheten 
att fastställa 
. 

34 Besluta i tillsynsärende angående vidtagande av åtgärder inom miljöriskområde 

35 Besluta om åtgärder för att hindra spridning av en allvarlig smittsam sjukdom samt besluta att förstöra föremål av personlig 
natur och låta avliva sällskapsdjur som innehas av privatpersoner 

  

Nr Delegerade uppgifter 

36 Besluta i tillsynsärende gällande tillämpningen av de allmänna hänsynsreglerna. 

Nr Delegerade uppgifter 

37 Avge yttrande till annan ansvarig myndighet eller ansvarig kommunal nämnd i undersökningssamråd vid strategisk 
miljöbedömning. 

38 Avge yttrande till annan ansvarig myndighet eller ansvarig kommunal nämnd i avgränsningssamråd vid strategisk 
miljöbedömning. 

39 Avge yttrande till verksamhetsutövare i undersökningssamråd vid specifik miljöbedömning. 

40 Avge yttrande till verksamhetsutövare i avgränsningssamråd vid specifik miljöbedömning. 

41 Avge yttrande till ansvarig tillståndsmyndighet över ansökan och miljökonsekvensbeskrivning vid specifik miljöbedömning.  
 

Nr Delegerade uppgifter 

42 Avge yttrande i ärende om naturminne, biotopskyddsområde samt djur- och växtskyddsområde. 

43 Fatta gynnande beslut utan villkor i dispensärende avseende strandskydd. Delegationen omfattar ej ärenden som är av större 
vikt. 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjyisiVq4DSAhXMPZoKHcViAQMQjRwIBw&url=http://bartosmedia.com/client-item/boras-stad/&psig=AFQjCNFMrIkj_jyFM8fSFUJOPjA-oak_GQ&ust=1486637706962945


 

11 

 

DELEGERINGSORDNING 
REV. 2019-01-29 
DNR: 2016-3336 

SID 11(19) 

3.4.4 Miljöfarlig  verksamhet och hälsoskydd 

44 Besluta i ärenden om tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter. 

45 Besluta om undantag (dispens) från vattenskyddsföreskrifter. 

46 Besluta i anmälningsärende om åtgärd inom vattenskyddsområde samt besluta i tillsynsärende i övrigt inom 
vattenskyddsområde. 

47 Besluta i tillsynsärende gällande områden eller djur- eller växtart över vilka kommunen har tillsyn enligt 7 kap. MB 

Nr Delegerade uppgifter 

48 Avge yttrande till länsstyrelse eller mark- och miljödomstol i den s.k. kompletteringsremissen vid prövning av ansökan om 
miljöfarlig verksamhet. 

49 Avge yttrande till länsstyrelsen i anmälningsärende angående mindre ändring av tillståndspliktig verksamhet. 

50 Besluta i ärende om anmälan av miljöfarlig verksamhet. 

51 Besluta i ärende om tillstånd att inrätta avloppsanordning med ansluten vattentoalett. 

52 Besluta i ärende om tillstånd att ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanordning. 

53 Besluta i ärende om tillstånd att inrätta annan avloppsanordning än sådan till vilken vattentoalett är ansluten inom de delar av 
kommunen där tillstånd krävs enligt kommunens lokala föreskrifter. 

54 Förordna att ett tillstånd om miljöfarligverksamhet ska gälla även om det överklagas 

55 Besluta i ärende om anmälan för att inrätta annan avloppsanordning än som kräver tillstånd. 

56 Besluta i ärende om anmälan om ändring av sådana avloppsanordningar som avses i 13 § FMH. 

57 Besluta i ärende om tillstånd till värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten där tillstånd 
krävs enligt kommunens lokala föreskrifter. 

58 Besluta i ärende om anmälan för att inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller 
grundvatten. 

59 Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan för att inrätta eller använda en luftvärmepump där tillstånd eller anmälan krävs enligt 
kommunens lokala föreskrifter. 

60 Besluta i ärende om tillstånd om att inrätta anläggning för ny grundvattentäkt eller i ärende om anmälan av sådana anläggningar 
som redan finns där tillstånd respektive anmälan krävs enligt kommunens lokala föreskrifter. 

61 Besluta i ärende om anmälan om gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning inom område med detaljplan eller, om 
kommunen så föreskrivit, annat tätbebyggt område. 

62 Besluta i ärende om anmälan om att driva eller arrangera viss verksamhet enligt 38 § FMH. 

63 Besluta i ärende om tillstånd att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser där tillstånd krävs 
enligt kommunens lokala föreskrifter. 
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3.4.5 Verksamheter som orsakar miljöskador 

3.4.6 Vattenverksamhet 

3.4.7 Jordbruk och annan verksamhet 
 

 

3.4.8 Kemiska produkter och biotekniska organismer 

64 Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan för att inrätta annan toalett än vattentoalett där tillstånd eller anmälan krävs enligt 
kommunens lokala föreskrifter. 

65 Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan för att sprida naturligt gödsel, slam eller annan orenlighet inom eller intill område 
med detaljplan där tillstånd eller anmälan krävs enligt kommunens lokala föreskrifter. 

66 Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan för att ordna ett upplag inom vissa områden för att skydda ytvattentäkter och 
enskilda grundvattentäkter där tillstånd eller anmälan krävs enligt kommunens lokala föreskrifter. 

67 Besluta om dispens från vad som gäller enligt kommunens lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, om 
det är uppenbart att risk för olägenheter från miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte föreligger. 

68 Besluta i tillsynsärende avseende miljöer där rökning inte är tillåten 

Nr Delegerade uppgifter 

69 Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av föroreningsskada (avseende ansvar, utredningar, åtgärder, rapportering m.m.). 

70 Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av allvarlig miljöskada. 

71 Besluta i anmälningsärende om avhjälpandeåtgärd med anledning av en föroreningsskada, när åtgärden kan medföra ökad risk 
för spridning eller exponering av föroreningarna. 

Nr Delegerade uppgifter 

72 Yttrande till länsstyrelsen i ärende om anmälan av vattenverksamhet eller till länsstyrelse eller mark- och miljödomstol i ärende 
om tillstånd för markavvattning. 

Nr Delegerade uppgifter 

73 Besluta avge yttrande i ärende om anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § MB. 

Nr Delegerade uppgifter 

74 Besluta avge yttrande i ärende om dispens från förbud att sprida kemiska och biologiska bekämpningsmedel över skogsmark. 

75 Besluta i ärende om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom ett vattenskyddsområde eller i tomtmark 
för flerfamiljshus, på gårdar till förskolor och skolor eller allmänna lekplatser samt vid planerings- och anläggningsarbeten. 
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3.4.9 Avfall och producentansvar 
 

76 Besluta i ärende om anmälan om spridning av bekämpningsmedel på banvall, idrottsanläggning, och områden större än 1 000 
m2 där allmänheten får färdas fritt med undantag för åkermark. 

77 Besluta i ärende om undantag från informationsplikten för den som avser att sprida bekämpningsmedel på områden där 
allmänheten får färdas fritt. 

78 Besluta i tillsynsärende om skydd mot vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor. 

79 Besluta i anmälnings- och tillsynsärende om anläggningar som innehåller fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen. 

80 Besluta i tillsynsärende eller anmälningsärende avseende PCB-produkter i byggnader och anläggningar. 

81 Besluta i ärende om tillsyn över kemiska produkter och biotekniska organismer i övrigt där nämnden ansvarar för tillsynen. 

 

82 Avge yttrande till Kemikalieinspektionen, Länsstyrelsen eller annan myndighet där yttrande begärs avseende kemiska produkter 
och biotekniska organismer med de undantag som framgår av allmänna bestämmelser om delegationen. 

Nr Delegerade uppgifter 

83 Besluta i ärende om dispens/tillstånd att själv kompostera eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa avfall. 

84 Besluta i ärende om dispens/tillstånd för kompostering i grupp- och flerbostadsbebyggelse, förskolor, skolor etc. 

85 Besluta om ärende om anmälan om kompostering eller annan återvinning/annat bortskaffande om annat avfall än 
trädgårdsavfall. 

86 Besluta om undantag vad avser latrin. 

87 Besluta om undantag vad avser samkompostering av latrin och komposterbart hushållsavfall. 

88 Besluta om undantag vad avser slam. 

89 Besluta om utökat slamsugningsintervall. 

90 Besluta om undantag från hämtning av slam, latrin och komposterbart hushållsavfall hos aktiva jordbrukare. 

91 Besluta om gemensam sopbehållare. 

92 Besluta om uppehåll i hämtning av hushållsavfall, latrin och slam för permanentboende och deltidsboende. 

93 Besluta om undantag vad avser egen behandling av hushållsavfall. 

94 Besluta om undantag från renhållningsordningens föreskrifter om synnerliga skäl föreligger. 

95 Avge yttrande till Länsstyrelsen eller annan myndighet avseende avfall och producentansvar med de undantag som framgår av 
allmänna bestämmelser om delegationen. 
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3.4.10 Tillsyn 
 

 

3.4.11 Tillstånds g iltighet, omprövning m.m. 
 

3.4.12 Tillträde m.m. 

3.4.13 Miljösanktionsavgift 
 

 

Nr Delegerade uppgifter 

96 Besluta att ålägga tidigare ägare eller nyttjanderättshavare att lämna uppgift om ny ägares eller nyttjanderättshavares namn och 
adress. 

97 Besluta att sända föreläggande eller förbud, som meddelats mot någon i egenskap av ägare m.m. till inskrivningsmyndigheten 
för anteckning i inskrivningsregistret. 

98 Besluta att begära att den som bedriver verksamhet som kan befaras medföra olägenhet för människors hälsa eller påverka 
miljön ska lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder. 

99 Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd att lämna de uppgifter och handlingar som behövs för 
tillsynen. 

100 Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd eller som upplåter byggnad för bostäder eller allmänt 
ändamål, att utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen 

101 Besluta att undersökning, till en kostnad av maximalt 50 000 kronor, av en verksamhet och dess verkningar istället ska utföras 
av någon annan än verksamhetsutövaren och att utse någon att göra undersökningen 

102 Besluta om att förena beslut om undersökning med förbud att överlåta berörd fastighet eller egendom till dess undersökningen 
är slutförd. 
 

103 Besluta att för miljörapport bevilja anstånd i högst en månad med grunddelen och emissionsdeklarationen och högst tre 
månader med textdelen, om det finns särskilda skäl. 

Nr Delegerade uppgifter 

104 Besluta att på ansökan av tillståndshavare upphäva eller ändra bestämmelser och villkor i ett tillståndsbeslut. 

Nr Delegerade uppgifter 

105 Meddela förbud vid vite att rubba eller skada mätapparat eller liknande utrustning som behöver sättas ut vid undersökningar 

Nr Delegerade uppgifter 

106 Besluta om miljösanktionsavgift upp till 50 000 kr. 

107 Besluta om miljösanktionsavgift upp till 5000 kr. 
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3.5 Tillsyn och kontroll enligt livsmedelslagstiftningen 
samt livsmedelsförordningen  

 

 

3.5.1 Förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig  kontroll av 
livsmedel och vissa jordbruksprodukter. 

3.5.2 Förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig  kontroll av foder 
och animaliska biprodukter 

3.5.3 Kontrollförordningen (EG) 882/2004 om offentlig  kontroll 

Nr Delegerade uppgifter 

108 Besluta om skyldighet för den som är sysselsatt med livsmedelsverksamhet att genomgå läkarundersökning om det behövs av 
livsmedelshygieniska skäl. 
 

109 Besluta om återkallande eller tillfälligt upphävande av godkännande av livsmedelsanläggning. 
 

Nr Delegerade uppgifter 

110 Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering av livsmedelsföretag samt om årlig kontrollavgift. 

111 Besluta om avgift för godkännande och registrering. 

112 Besluta om avgift för extra offentlig kontroll som föranleds av bristande efterlevnad av regelverket. 
 

Nr Delegerade uppgifter 

113 Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering av foderföretagare och företagare som befattar sig med animaliska biprodukter 
samt beslut om årlig kontrollavgift. 

 

Nr Delegerade uppgifter 

114 Besluta i ärende om registrering av livsmedelsanläggning. 

115 Besluta i ärende om godkännande av livsmedelsanläggning. 

116 Beslut om villkorat godkännande av livsmedelsanläggning samt om förlängning av sådant godkännande. 

117 Besluta om att omhänderta en sändning av livsmedel till dess kontrollmyndigheten erhållit resultat av offentlig kontroll vid 
misstanke om bristande efterlevnad m.m. 

118 Beslut om omhändertagande av livsmedel från tredjeländer som inte överensstämmer med bestämmelserna i 
livsmedelslagstiftningen samt beslut om att 
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3.5.4 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

a) Förordna att livsmedlet destrueras, blir föremål för särskild behandling i enlighet med art. 20 eller återsänds utanför 
gemenskapen i enlighet med art. 21 eller vidtagande av andra lämpliga åtgärder. 

Beträffande livsmedel som redan släppts ut på marknaden, förordna om att livsmedlet återkallas eller dras tillbaka från 
marknaden innan någon av de åtgärder som anges i punkt a) vidtas. 

119 Besluta om att omhänderta sändning av livsmedel i avvaktan på destruktion eller vidta andra lämpliga åtgärder som är 
nödvändiga för att skydda människors och djurs hälsa. 
Beträffande livsmedel av icke-animaliskt ursprung som är föremål för strängare kontroller i enlighet med art. 15.5 och som inte 
kontrollerats eller hanterats i enlighet med art. 17, se till att det återkallas och omhändertas och att det därefter antingen 
destrueras eller återsänds i enlighet med art. 21. 

120 Besluta om sanering eller andra åtgärder som anses vara nödvändiga för att se till att livsmedel är säkra eller att 
livsmedelslagstiftningen följs. 

121 Besluta om att begränsa eller förbjuda utsläppande av livsmedel på marknaden och import och export av livsmedel. 

122 Besluta att beordra att livsmedel återkallas, dras tillbaka från marknaden och/eller destrueras. 

123 Besluta om tillstånd till att livsmedel används för andra ändamål än de som de ursprungligen var avsedda för. 

124 Besluta att tillfälligt avbryta driften av eller stänga hela eller delar av det berörda företaget under en lämplig tidsperiod. 

125 Besluta om att tillfälligt återkalla en livsmedelsanläggnings godkännande. 

126 Besluta om permanent upphävande av godkännande av livsmedelsanläggning när verksamheten upphört 

Nr Delegerade uppgifter 

127 Besluta om fastställande av faroanalys och besluta om fastställande av undersökningsprogram med dess parametrar, 
provtagningspunkter och frekvens av normal respektive utvidgad undersökning.  
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3.6 Tillstånd, tillsyn och kontroll inom området alkohol, 
tobak, receptfria läkemedel samt elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare 

 

 
 

3.7 Lotterier 
 

 

 

 

 

Nr Delegerade uppgifter 

128 Vid bifall, besluta om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap 

129 Vid bifall, besluta om tillfälligt tillstånd till allmänheten 

130 Vid bifall, besluta om tillfälligt utökad serveringstid, dock längst till kl. 02.00 

131 Vid bifall, besluta om tillfälligt utökad serveringsyta 

132 Besluta angående godkännande av lokal för cateringverksamhet vid servering till slutna sällskap 

133 Besluta om tillfälligt tillstånd efter ansökan från konkursbo 

134 Vid bifall, beslut om stadigvarande serveringstillstånd, även gällande prövotid 

135 Besluta om avgift för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror, folköl och 
serveringstillstånd.  

136 Besluta om omhändertagande av tobaksvara 

137 Rapportera brister i efterlevnaden av lag om handel med vissa receptfria läkemedel, samt av de föreskrifter som har meddelats i 
anslutning till lagen till Läkemedelsverket 

138 Besluta om avgift av den som bedriver handel med vissa receptfria läkemedel 

139 Besluta om avgift för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig försäljning med elektroniska cigaretter eller 
påfyllningsbehållare.  

410 Beslut om erinran 

141 Beslut om varning 

Nr Delegerade uppgifter 

142 Yttrande till Lotteriinspektionen över ansökan om spel 
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3.8 Övrig tillsyn och kontroll 
 

 
3.9 övriga ärenden  
 

 

 

 

 

 

Nr Delegerade uppgifter 

143 Besluta om omhändertagande eller försegling av radioaktiva ämnen eller tekniska anordningar och övriga åtgärder i 
solarieverksamheter enligt strålskyddslagen. 

144 Avge yttrande till polismyndighet i ärende om allmänna sammankomster, offentliga tillställningar, bullrande verksamheter och 
liknande verksamheter. 

145 Avge yttrande till polismyndighet i ärende om tillstånd till hotell- och pensionatsrörelse. 

Nr Delegerade uppgifter 

146 Avge yttrande till byggnadsnämnd i ärende angående bygglov, rivningslov och marklov. 

 

147 Avge yttrande till byggnadsnämnd angående detaljplan och områdesbestämmelser där enkelt planförfarande tillämpas i ärenden 
som påbörjats före den 1 januari 2015 samt avge yttrande i ärenden som påbörjats efter den 1 januari 2015 enligt följande: 

• Standardförfarande 
• Begränsat standardförfarande 
• Förenklat förfarande vid förlängning av genomförandetiden 

Förenklat standardförfarande vid upphävande av detaljplan 

148 Avge yttrande till byggnadsnämnd över förslag till detaljplan och områdesbestämmelser under granskningstiden när nämnden 
tidigare avgivit yttrande i samrådsskedet. 

149 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende rörande bidrag för åtgärder och andra åtgärder i bostäder. 

150 Avge yttrande till länsstyrelse i ärende om tillstånd för att inrätta hem för vård och boende som drivs av en enskild eller 
sammanslutning. 

151 Avge yttrande till polismyndighet i ärende om allmänna sammankomster, offentliga tillställningar, bullrande verksamheter och 
liknande verksamheter. 

152 Avge yttrande till polismyndighet i ärende om tillstånd till hotell- och pensionatsrörelse. 
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3.10 Dataskyddsförordningen 
 

  

Nr Delegerade uppgifter 

153 Besluta om utlämnande av registerutdrag, begäran om rättande, raderande eller blockerande av personuppgifter 

154 Lämna yttrande till förvaltningsrätt och besluta om överklagande gällande utlämnande av registerutdrag, begäran om rättande, 
raderande eller blockerande av personuppgifter 

155 Ansvar för registerförteckning 

156 Teckna personuppgiftsbiträdesavtal 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Förslag till revidering av Miljö- och konsumentnämndens 
arbetsinstruktion  
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till 
revidering av Miljö- och konsumentnämndens arbetsordning som ska gälla från och 
med  1 februari 2019.  
 

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

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

Föreslagna förändringar 

Förvaltningen föreslår att avsnittet ”Instruktion för avdelningschefer” tas bort då 
dokumentet är en instruktion för förvaltningschefen. Vidare har det lagts till en punkt 
där det framgår att förvaltningschefen ska fastställa attestanvisningar för 
förvaltningen (se bilaga 1 p. 3.3.8.7). Dokumentet har även uppdaterats så att det nu 
står dataskyddsförordningen i stället för personuppgiftslagen (se bilaga 1 avsnitt 
3.1.9). I övrigt har redaktionella och språkliga förändringar utförts för att dokumentet 
ska vara tydligt (se bilaga 1).  
 
 
 
 

Agneta Sander Marlene Andersson 
Miljöchef Förvaltningsjurist 
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2 Inledning 

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

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

3 Miljö- och konsumentnämndens arbetsinstruktion 

3.1 Instruktion för förvaltningschefen 

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

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

 

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

 

3.1.4 Övrig rapportering   
 

 

3.1.5 Delegeringsordningen  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.7 Personalärenden 

3.1.8 Ekonomiärenden 

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

3.2.7.1 Att anställa och entlediga arbetstagare 

3.2.7.2 Att säga upp eller avskeda arbetstagare 

3.2.7.3 Att besluta om avstängning, disciplinpåföljd m.m. 

3.2.7.4 Att meddela varsel, underrättelse, besked 

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

3.2.7.6 Att besluta om semester 

3.2.7.7 Att besluta om tjänstledighet 

3.2.7.8 Att besluta om ledighet för enskild angelägenhet med lön 

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

3.2.7.10 Att inrätta nya tjänster inom budgetramen 

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

3.2.8.2 Att besluta om upphandling och inköp av varor och/eller tjänster upp till 6 
prisbasbelopp 

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

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

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

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

3.3.8.7 Att fastställa attestanvisningar för förvaltningen  
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3.1.9 Dataskyddsförordningen  
 

 

3.1.10 Övrigt 
 

 

 

3.2 Instruktion för avdelningschefer 
Respektive avdelningschef ansvarar b.la. för följande rörande sin avdelning (lista är ej 
uttömmande): 

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

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

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

3.2.10.3 Att begära verkställighet hos Kronofogdemyndigheten av förelägganden eller 
förbud som inte följs.  

3.3.1 Att utöva chefskap över personal under avdelningschefsnivå och därmed 
sammanhängande frågor såsom att anställa och säga upp, besluta om löner eller 
förkortad uppsägningstid, beviljande av ledighet med mera. I andra hand får 
förvaltningschef fatta sådant beslut. 

3.3.2 Att besluta om upphandlingar enligt verksamhetsplan och teckna därmed 
tillhörande avtal. I andra hand får förvaltningschef fatta sådant beslut. 

3.3.3 Att begära det biträde av polismyndighet som behövs för tillsynen. I andra hand 
får miljöjurist fatta sådant beslut och i tredje hand förvaltningschef. 

3.3.4  Att de behandlingar av personuppgifter som sker på avdelningen utförs i 
enlighet med dataskyddsförordningen och andra föreskrifter. 

3.3.5  Att avdelningens verksamhet följer stadens policys, riktlinjer och regler. 

3.3.6 Att det inom avdelningen bedrivs systematiskt arbetsmiljö- och 
brandskyddsarbete, innefattande: 

− Kontroll av att tillämpliga föreskrifter efterlevs. 

− Kontroll av att skyddsutrustning används. 

Kommenterad [MA1]: Stryks då nämndens beslut gäller 
förvaltningschefens roll.  
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− Kontroll av att arbetsmiljölag och arbetstidslag efterlevs. 

− Kontroll av att samverkansprocessen efterlevs – att säkra 
samverkansprocessen. 

3.3.7 Att besluta om framtagande av informationsmaterial, reklam och affischering 
knuten till avdelningens verksamhet 

3.3.8 Att ingå avtal inom ramen för avdelningens verksamhet och fastställd budget. 

3.3.9 Att besluta om medarbetares deltagande i kurser och konferenser med mera 
inom Sverige och Danmark, inom för avdelningen fastställd budget. 

 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjyisiVq4DSAhXMPZoKHcViAQMQjRwIBw&url=http://bartosmedia.com/client-item/boras-stad/&psig=AFQjCNFMrIkj_jyFM8fSFUJOPjA-oak_GQ&ust=1486637706962945


 

 

 

 

     ARBETSINSTRUKTION 
DNR: 2017-817 

SID 1(6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljö- och 
konsumentnämndens 

arbetsinstruktion 
 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjyisiVq4DSAhXMPZoKHcViAQMQjRwIBw&url=http://bartosmedia.com/client-item/boras-stad/&psig=AFQjCNFMrIkj_jyFM8fSFUJOPjA-oak_GQ&ust=1486637706962945


 

 
     ARBETSINSTRUKTION 

DNR: 2017-817 
SID 2(6) 

 

1 Innehållsförteckning 
2 Inledning ..................................................................................................... 3 

3 Miljö- och konsumentnämndens arbetsinstruktion ...................................... 3 

3.1 Instruktion för förvaltningschefen ........................................................ 3 

3.1.1 Allmänt om förvaltningschefens uppgifter .................................... 3 

3.1.2 Arbetsuppgifter ............................................................................ 3 

3.1.3 Nämndsammanträden .................................................................. 4 

3.1.4 Övrig rapportering ........................................................................ 4 

3.1.5 Delegeringsordningen ................................................................... 4 

3.1.6 Utvärdering .................................................................................. 5 

3.1.7 Personalärenden .......................................................................... 5 

3.1.8 Ekonomiärenden .......................................................................... 5 

3.1.9 Dataskyddsförordningen .............................................................. 6 

3.1.10 Övrigt ............................................................................................... 6 

 

 

  

 

Beslutat av: Miljö- och konsumentnämnden 
Datum: 23 maj 2017 
Reviderad: 2019-01-29 
Dokumentet gäller för: Miljö- och konsumentnämnden från och med 1 februari 2019 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjyisiVq4DSAhXMPZoKHcViAQMQjRwIBw&url=http://bartosmedia.com/client-item/boras-stad/&psig=AFQjCNFMrIkj_jyFM8fSFUJOPjA-oak_GQ&ust=1486637706962945


 

 
     ARBETSINSTRUKTION 

DNR: 2017-817 
SID 3(6) 

2 Inledning 

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

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

3 Miljö- och konsumentnämndens arbetsinstruktion 

3.1 Instruktion för förvaltningschefen 

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

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

 

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

 

3.1.4 Övrig rapportering   
 

 

3.1.5 Delegeringsordningen  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.7 Personalärenden 

3.1.8 Ekonomiärenden 

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

3.2.7.1 Att anställa och entlediga arbetstagare 

3.2.7.2 Att säga upp eller avskeda arbetstagare 

3.2.7.3 Att besluta om avstängning, disciplinpåföljd m.m. 

3.2.7.4 Att meddela varsel, underrättelse, besked 

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

3.2.7.6 Att besluta om semester 

3.2.7.7 Att besluta om tjänstledighet 

3.2.7.8 Att besluta om ledighet för enskild angelägenhet med lön 

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

3.2.7.10 Att inrätta nya tjänster inom budgetramen 

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

3.2.8.2 Att besluta om upphandling och inköp av varor och/eller tjänster upp till 6 
prisbasbelopp 

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

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

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

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

3.3.8.7 Att fastställa attestanvisningar för förvaltningen  

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjyisiVq4DSAhXMPZoKHcViAQMQjRwIBw&url=http://bartosmedia.com/client-item/boras-stad/&psig=AFQjCNFMrIkj_jyFM8fSFUJOPjA-oak_GQ&ust=1486637706962945


 

 
     ARBETSINSTRUKTION 

DNR: 2017-817 
SID 6(6) 

 

3.1.9 Dataskyddsförordningen  
 

 

3.1.10 Övrigt 
 

 

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

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

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

3.2.10.3 Att begära verkställighet hos Kronofogdemyndigheten av förelägganden eller 
förbud som inte följs.  
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Justering tillkännages genom anslag den 2018-12-18 på kommunens webbaserade anslagstavla. Protokollet förvaras på 
Miljöförvaltning 

TID OCH PLATS 
Tisdagen den 11 december 2018, kl. 16:00 – 18.00, Nornan konferensrum våning 2 
Ajour 17.20-17.30 

Omfattning 
§§ 237- 260.

Beslutande 
Anita Persson (V) Ordförande 
Karl-Eric Nilsson (C)          Förste vice ordförande 
Lasse Jutemar (MP)  
Per Månsson (M)  
Inga-Britt Olsson (M) 
Jan-Åke Carlsson (S) 
Irwing Thorstenson (SD) 
Soroush Rezai (L)  

Tjänstgörande ersättare 
Magnus Sjödahl (KD) för Irwing Thorstenson (SD) 
Katrine Andersson (M) för Inga-Britt Olsson (M) 
Burair Mahmood (S) för Magnus Persson (S) 

§§ 237-243
§§ 237-237
§§ 237-260

Närvarande ersättare Ledamöter som meddelat förhinder 
Cecilia Kochan (S) 
Joel Carlberg-Torsell (V) 
Magnus Sjödahl (KD) 
Alexander Andersson (C) 
Susanne Karlsson (SD) 
Sümeyya Gencoglu (MP) 

Magnus Persson (S)  
Sofia Sandänger (M) 

Tjänstemän och övriga 
Miljöchef Agneta Sander 
Avdelningschef Zygmunt Cieslak 
Avdelningschef Niclas Björkström 
Avdelningschef Mirjam Keskifrantti 
Avdelningschef Annelie Johansson 
Miljöinspektör Lina Löfqvist 

§§ 237 -260
§§ 237 -260
§§ 237 -260
§§ 237 -260
§§ 237 -260
§§ 237 -244

Kommunbiolog Matilda Chocron 
Kommunbiolog Mia Magnusson 
Miljöinspektör Sofia Törnqvist 
Miljöinspektör Anthoula Papakosta  
Nämndsekreterare Marlene Andersson 
Nämndadministratör Anette Bergqvist   

§§ 237 -243
§§ 237 -243
§§ 237 -243
§§ 237 -238
§§ 237 – 260
§§ 237 – 260

Justering 
Karl-Eric Nilsson (C) utses att justera. Protokollet justeras 2018-12-17 på Miljöförvaltningens expedition. 

Nämndsekreterare Marlene Andersson 

Ordförande Anita Persson 

Justerande Karl-Eric Nilsson (C) 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Dnr: 2018-3140§ 249

Detaljplan för Norra Brämhult, Brämhult 11:1 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  

Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker planförslaget och skickar 
med miljöförvaltningens synpunkter med tillägg av yrkande skrivet av 
Magnus Sjödahl (KD) inlämnat av Per Månsson (M):  

• Eventuella krav på åtgärder som kan komma att riktas mot rid-sällskapets djurhållning från
boende i nu aktuell detaljplan ska inte bekostas av verksamhetsutövaren.

Sammanfattning 
Detaljplanen möjliggör en förtätning, ca 100 st. nya bostäder, samtidigt som ny 
bebyggelse måste förhålla sig till läget då det gränsar till obebyggda naturområde och 
befintliga grönstråk. Planområdet ligger i utkanten av Brämhultsdrumlinen, en 
långsträckt höjdrygg bildad av inlandsisen. Angränsande område öster om planområdet 
utgör naturområde klass 2.  

Miljöförvaltningen tillstyrker fortsatt planarbete. Miljöförvaltningen önskar att 
kompensationsåtgärder genomförs och att gestaltningsprinciperna kompletteras med 
skrivningar om ekosystemtjänster.   

Miljöförvaltningen önskar tillägga i gestaltningsprinciperna att grönytor ska ha tydligt 
fokus på ekosystemtjänster. Ytterligare ett önskemål till gestaltningsprinciperna är husen 
i västra delen av område B ska läggas nära gatan. Detta för att maximera storleken på 
baksidan och minimera störningar från stora skyddsvärda träd som ligger i direkt 
anslutning till baksidorna.  

Miljöförvaltningen saknar kompensationsåtgärder för ängsmarken som blir bebyggd. 
Den ängsmark av klass 3 som undantas exploatering i naturvårdsobjekt 4 är marginell 
och alldeles för liten för att bevara ängsmarksvärdena. Därför bör 
kompensationsåtgärder genomföras. 

Miljöförvaltningen ser positivt på att använda gestaltnings-principer och att hänsyn 
tagits till grönområdesplan, grönstråk, natur-, rekreation- och landskaps-värden.  

Miljöförvaltningen ser en risk att anlägga bostäder i så nära anslutning till en hästgård. 
Boende kan bli störda, vilket kan resultera i krav på åtgärder av verksamhetsutövaren. 

Miljöförvaltningen ser positivt på utbyggnation av cykelväg utmed Kyrkvägen fram till 
den biotopskyddade allén.  

AL629
Markering

AL629
Markering

AL629
Markering
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§ 249 forts.     Dnr: 2018-3140 
 
Ärendet  
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder av hög arkitektonisk 
kvalitet samt utöka byggrätten för Ängsgårdens förskola. Detaljplanen möjliggör cirka 
100 st. bostäder utöver befintliga. Planerad bebyggelse är en blandning av villor, radhus 
och flerbostadshus och strävar efter olika upplåtelseformer. Detaljplanen möjliggör en 
förtätning samtidigt som ny bebyggelse måste förhålla sig till läget då det gränsar till 
obebyggda naturområde och befintliga grönstråk. 
 

Planområdet ligger i utkanten av Brämhultsdrumlinen, en långsträckt höjdrygg bildad av 
inlandsisen. Angränsande område öster om planområdet utgör naturområde klass 2.  
 

Detaljplanen tas fram parallellt med planprogram för Brämhult.  
 
 
Miljöförvaltningens synpunkter  
Miljöförvaltningen ser positivt på planförslaget då området har möjlighet att vara en 
balanserad förtätning i ett område med högt exploateringstryck. Området klarar 
riktvärden för buller och ligger i nära anslutning till kollektivtrafik och skola.  
Miljöförvaltningen har i det tidiga planarbetet påpekat hänsyn till naturvärden som 
landskapsbild, biotopskyddade stenmurar och lindallé utmed Kyrkvägen, gröna stråk 
och skyddsvärda träd. Hänsyn har tagits till detta i planarbetet.  
Miljöförvaltningen önskar att kompensationsåtgärder genomförs och att 
gestaltningsprinciperna kompletteras med skrivningar om ekosystemtjänster.   
 
Kulturlandskap och topografi 
Planområdet är en del i ett värdefullt natur- och kulturlandskap. Området är till större 
delen obebyggt. Planerad bebyggelse tar god hänsyn till topografi och naturvärden.  
 
Gestaltning 
Planförslaget innebär en förändring av områdets karaktär från att vara ett i stort sett 
obebyggt grön-/naturområde mellan den tätare villabebyggelsen och landsbygden med 
hästgårdar och betesmarker. Miljöförvaltningen ser positivt på att detaljplanen reglerar 
gestaltning, exempelvis att ny bebyggelse ska vara lågmäld, smälta in med enkla former 
och naturmaterial och gröna tak.  
 

Miljöförvaltningen önskar tillägga i gestaltningsprinciperna att grönytor ska ha tydligt 
fokus på ekosystemtjänster. Ytterligare ett önskemål till gestaltningsprinciperna är husen 
i västra delen av område B ska läggas nära gatan. Detta för att maximera storleken på 
baksidan och minimera störningar från stora skyddsvärda träd som ligger i direkt 
anslutning till baksidorna.  
 
Hästar 
Det finns en hästgård i nära angränsning till detaljplanområdet, närmsta byggrätt 20 m 
från en hästhage och ca 50 m från ett stall. Det går inte att planera bort risken att 
människor blir störda, vilket kan resultera i krav på åtgärder av verksamhetsutövaren.  
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Buller 
Området bedöms ligga utanför risk för bullerstörning.  
 
Luft 
Planområdet påverkas inte av luftföroreningar. 
 
Förorenad mark 
Området som planeras för bebyggelse i detaljplanen är tidigare obebyggt och det 
bedöms inte förekomma förorenad mark. 
 
Vatten 
Området påverkas inte av strandskydd, översvämningsrisk eller vattenskyddsområde 
och miljökvalitets bedöms inte komma att överskridas.  
 
Mobilitet 
Miljöförvaltningen ser positivt på utveckling av cykelväg och cykelparkeringar. Det finns 
dock inte möjlighet att bygga ut cykelvägen norr om vägen upp till kyrkan. Detta då 
vägen är för smal och kantas av en biotopskyddad lindallé. 
 
Förskolor/skolor 
Att kapaciteten för förskola planeras i området stärker barnfamiljers möjlighet att bo 
och leva på ett mer hållbart sätt när det gäller vardagslivet med hållbara 
transportmöjligheter.  
 
Biotopskydd 
Åtgärder som påverkar den biotopskyddade stenmurar/ allén innebär att dispens måste 
sökas från Länsstyrelsen. Det måste finnas starka skäl, och att man utrett andra möjliga 
alternativ, innan en sådan ansökan kan göras.  
 
Skyddsvärda träd 
Skyddsvärda träd är inmätta på plankartan. Mark-lov krävs för fällning av träd med en 
större diameter än 30 cm i brösthöjd.  
 

Baksidorna på område B kommer att få en hel del skugga och skyddsvärda träd kan 
komma att störa de boende. Se mer under stycke Gestaltning i denna skrivelse.   
 
Kompensationsåtgärder 
Miljöförvaltningen saknar kompensationsåtgärder för ängsmarken som blir bebyggd. 
Ängsmarken som kommer att exploateras har enligt naturvärdesinventeringen påtagligt  
naturvärde, klass 3. Den ängsmark av klass 3 som undantas exploatering i  
naturvårdsobjekt 4 är marginell och alldeles för liten för att bevara ängsmarksvärdena. 
Därför bör kompensationsåtgärder genomföras. Förslagsvis utvecklas kvalitén på 
bevarad ängsmark som idag inte har lika högt naturvärde. Lämpliga 
kompensationsåtgärder är att magra av ytan och så in blommor viktiga för pollinerare.  
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§ 249 forts. Dnr: 2018-3140 

Denna ängsmark ska skötas med årlig slåtter. Man bör även iordningsställa gröna stråk 
inom kvartersmark och lägga till i gestaltningsprinciperna att grönytor ska ha fokus på 
ekosystemtjänster. Där kan man fokusera på ängsblommor och lövträd – helst som ny 
allé längs Kyrkvägen.  

Redaktionella ändringar 
I planbeskrivningen hänvisas till Borås gamla miljömål, nya antogs i februari 2018. 

Texten om träds diameter brösthöjd på s 23 behöver ändras. Diametern står 13 cm, men 
ska vara 30 cm enligt plankartan. Samt att brösthöjd alltid är 130 cm, inte ca 150 cm. 
Förslag på ny text:  
”För att skydda träd på naturmark som ligger i anslutning till kvartersmark omfattas träd med en 
diameter större än 30 cm av mark-lov vid fällning. Omkretsen mäts i brösthöjd, 130 cm över 
markytan.  

Sammanfattande bedömning 
Miljöförvaltningen tillstyrker fortsatt planarbete. I planhandlingarna bör tilläggas 
kompensationsåtgärder och gestaltningsprinciper kring ekosystemstjänster.  

Miljöförvaltningen ser positivt på att använda gestaltningsprinciper och att hänsyn tagits 
till grönområdesplan, grönstråk, natur-, rekreation- och landskaps-värden.  

Miljöförvaltningen ser en risk att anlägga bostäder i så nära anslutning till en hästgård. 
Boende kan bli störda, vilket kan resultera i krav på åtgärder av verksamhetsutövaren. 

Miljöförvaltningen ser positivt på utbyggnation av cykelväg utmed Kyrkvägen fram till 
den biotopskyddade allén.  

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 

Bilaga 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-11-27 

Handlingar som tillhör ärendet finns på:
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/de 
taljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/norrabramhultbramhult111ochbramhul 
t232bramhultshojd.5.180e3b59158af501fdddef5f.html 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden  



Publicering Sammanträde Publicering Sammanträde
på webben Måndag på webben Torsdag

kl 14.00 kl 18.00
10/12-2018 17e dec -18 7e jan 17-jan MKN möte avvikelser 

11e jan 21-jan
25-jan 4e feb 29e jan* 17.00 - ?
8e feb 18-feb
22-feb 4e mars

8e mars 18-mar 08.00 - 14.30 Utbildning
29-mar 8/47) 15.00 - ? nämndmöte

12e april 23/49)

26-apr 6e maj
10e maj 20-maj 08.00-14.30 strategidag
24-maj 3e juni 15.00 - ? nämndmöte
7e juni 17-jun 12e aug 22-aug
9e aug 19-aug
23-aug 2a sep 27e aug****
6e sep 16-sep
20-sep 30-sep
4e okt 14/101)3)8) 20/112)4)5)

15/101)3)9) 21/114)5)

18-okt 28/101)3)4)

1a nov 11-nov
15-nov 25-nov 9e dec 12.30 - 14.30 Jullunch
29-nov 9e dec - X/1-2020 15.00 - ? nämndmöte

Anm

1)

2) Onsdag * till ks behandl. ks
3) ** nämndbudget 31/1 4e feb 4e mars
4) *** Intern kontr. 24/2 25e feb 8e apr
5) **** Budget T1 18/5 20e maj 3e juni
6) ***** Budget 2020 29/8 23e aug 14-15 + 28e okt
7) Budget T2 26/9 27e sep 28e okt
8)

9) Tisdag

10) 

11)

13-maj 23-maj

11e juni 19/62)

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

11e feb 21/2 11)

11e mars 21-mar

17e dec kl 15 ?

Sammanträdet börjar kl 09.30

Beslut i övriga ärenden

26e feb**

26e mars

23e april

14e maj***

18e juni
16-sep 26/9 11)

7e okt 17-okt

10e nov

19-dec

15-apr 25/46)7)11)

Allmänhetens frågestund, kl 17.00

Beslut om budgeten

Sammanträdet börjar kl 09.00

Sammanträdet börjar kl 13.00

Behandling av årsredovisning

Gruppöverläggningar (budget)

Sammanträdet börjar kl 10.00

kl 13.30 - 16.30

gruppmöten?                                
Börja kl 13.30 eller 15.00?

26e nov

möte tisdag kl 15.00?

kl 13.30 - 16.30

24e sep*****

22a okt



Beslutstyp Datum Objekt Ärendetyp Diarienr
Remissvar 2018-12-03 Remiss från Lotteriinspektionen 70-2018-00775
Ändrat tillstånd, bifall 2018-12-06 Ändrat tillstånd - e-tjänst 51-2018-00749
Remissvar 2018-12-07 Remiss från Lotteriinspektionen 70-2018-00779
Ändrat tillstånd, bifall 2018-12-07 Ändrat tillstånd - e-tjänst 51-2018-00723
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap, bifall 2018-12-10 Tillfälligt tillstånd slutet sällskap - e-tjänst 53-2018-00781
Stadigvarande tillst allmänheten, bifall 2018-12-11 Nytt tillstånd - e-tjänst 50-2018-00693
Ändrat tillstånd, bifall 2018-12-13 Anmälan catering - e-tjänst 55-2018-00740
Återkallelse 9 kap. 18 § p. 1 2018-12-14 Anmälan om upphörande av servering 38-2018-00788
Remissvar 2018-12-20 Remiss från Lotteriinspektionen 70-2018-00817
Tillfälligt tillstånd allmänheten, bifall 2018-12-21 Ändrat tillstånd - e-tjänst 51-2018-00819
Stadigv tillst slutet sällskap, bifall 2018-12-21 Stadigvarande tillstånd slutet sällskap 27-2018-00682
Remissvar 2018-12-27 Remiss från Lotteriinspektionen 70-2018-00824



DECEMBERDelegationslista

Datum Beslut Ärende Sökande/objekt FastighetDnr Handläggare

2018-003041 20181203 beslut om upphävande av årsavgift Miljötillsyn, beslut om omklassning Pantängen 17 Sofia Törnqvist

2018-003411 20181203 Upphävande av beslut om årlig avgift Miljötillsyn, beslut om upphävande av årlig 
avgift

Skruven 3 Mirelle Hedström

2018-002873 20181203 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Klämmestorp 1:28 Sofia Törnqvist

2018-003379 20181203 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Häljared 2:35 Roger Johansson

2018-003428 20181204 Beslut om miljösanktionsavgift Hälsoskydd, beslut om inklassning av 
verksamhet

Jungfrun 1 Lena Jonsson

2018-003403 20181204 Inklassning av verksamhet Hälsoskydd, beslut om inklassning av 
verksamhet

Pilspetsen 1 Lena Jonsson

2018-003428 20181204 Inklassning av verksamhet Hälsoskydd, beslut om inklassning av 
verksamhet

Jungfrun 1 Lena Jonsson

2018-003347 20181204 Inklassning av verksamhet Hälsoskydd, beslut om inklassning av 
verksamhet

Gånghester 5:2 Lena Jonsson

2018-003381 20181204 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Hjortsered 4:9 Sofia Törnqvist

2018-003342 20181204 Inklassning av verksamhet Hälsoskydd, beslut om inklassning av 
verksamhet

Rydboholm 1:477 Lena Jonsson

2018-003152 20181204 Inklassning av verksamhet Miljötillsyn, beslut om omklassning av 
verksamhet

Niten 6 David von Sydow

2018-002078 20181204 Avgift för timdebiterad tillsyn Miljötillsyn, klagomål på schaktmassor Brämhults-Lida 2:1 Johannes Stolt

2018-003430 20181204 Inklassning av verksamhet Hälsoskydd, beslut om inklassning av 
verksamhet

 Viared 6:2 Lena Jonsson

2018-003431 20181204 Inklassning av verksamhet Hälsoskydd, beslut om inklassning av 
verksamhet

 Viared 6:2 Lena Jonsson

2018-003177 20181204 Omklassning av verksamhet Miljötillsyn, beslut om omklassning av 
verksamhet

Spindelskivlingen 2 Lena Jonsson

2018-002982 20181205 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Pomona 7 Eva Gustafsson

2018-003257 20181205 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Alnen 3 Annelie Gustafsson

2018-002982 20181205 Föreläggande om lokal, hygien, hantering 
och rengöring

Livsmedelskontroll, inspektion Pomona 7 Eva Gustafsson

2018-002755 20181205 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Heimdal 9 Ida Collinius

2018-003439 20181205 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC  Rångedala 2:10 Karin Görjevik

Sida 1 av 5



Datum Beslut Ärende Sökande/objekt FastighetDnr Handläggare

2018-003463 20181206 Föreläggande om hantering Livsmedelskontroll, inspektion  Balder 6 Henrik Nygren

2018-002667 20181206 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Hultahus 4 Annelie Gustafsson

2018-003179 20181206 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Råhult 1:4 Sanna Olsson

2018-001400 20181207 Avgift för timdebiterad tillsyn Miljötillsyn, inspektion Dahlian 1 David von Sydow

2018-000414 20181207 Avgift för timdebiterad tillsyn Miljötillsyn, föreläggande om 
skyddsåtgärder biltvätt och bilverkstad

Strävsoppen 1 David von Sydow

2018-001806 20181207 Avgift för timdebiterad tillsyn Naturvård, strandskyddstillsyn Tranhult 1:45 Anna Karlsson

2018-002067 20181207 Beslut om att avsluta ärende Hälsoskydd, klagomål på buller från 
Gånghestervägen

Guldhornet 36 Sevil Selimov

2018-002530 20181207 Avgift för timdebiterad tillsyn Miljötillsyn, beslut om vitesföreläggande 
om skyddsåtgärder

Strävsoppen 1 David von Sydow

2018-003073 20181207 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Röl 2:1 Jennie Schürer von Waldheim

2016-003220 20181210 Föreläggande vid vite att följa rutiner 
malning av färs

Livsmedelskontroll, revision Lotsen 3 Ida Collinius

2018-002496 20181210 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Hedagården 1:6 Eva Gustafsson

2018-002666 20181210 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, klagomål på 
histaminförgiftning

Partituret 1 Thomas Vidholm

2018-002666 20181210 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, klagomål på 
histaminförgiftning

Partituret 1 Thomas Vidholm

2018-003236 20181210 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, klagomål misstänkt 
matförgiftning

Kilsund 4 Thomas Vidholm

2018-001391 20181210 Föreläggande om skyddsåtgärder Miljötillsyn, inspektion Spinnaren 10 David von Sydow

2018-002146 20181210 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Viskarhult 19:1 Annelie Gustafsson

2018-003256 20181211 Beslut om att lämna uppgifter Miljötillsyn, utsläpp av hydraulolja från 
lastbil

 Sevil Selimov

2016-003220 20181211 Föreläggande vid vite om arbetskläder Livsmedelskontroll, revision Lotsen 3 Ida Collinius

2018-001391 20181211 Avgift för timdebiterad tillsyn Miljötillsyn, inspektion Spinnaren 10 David von Sydow

2018-003540 20181211 Föreläggande om skyddsåtgärder Miljötillsyn, beslut om föreläggande om 
skyddsåtgärder

Solrosen 1 David von Sydow

2018-003472 20181212 Förbud att släppa ut livsmedel på marknaden Livsmedelskontroll, inspektion, SLV mål 
15 ägg (+uppföljning förbud)

Vävaren 8 Christina Källberg

2018-003506 20181212 Inklassning av verksamhet Miljötillsyn, beslut om inklassning av 
verksamhet

Bulten 9 David von Sydow
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2018-002163 20181212 Avgift för timdebiterad tillsyn Miljötillsyn, klagomål på Påfyllnad av 
köldmedia till AC i fordon.

Bulten 9 David von Sydow

2018-003288 20181212 Omklassning av verksamhet Miljötillsyn, beslut om omklassning av 
verksamhet

Virveln 3 Sofia Törnqvist

2018-003472 20181212 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion, SLV mål 
15 ägg (+uppföljning förbud)

Vävaren 8 Christina Källberg

2018-003256 20181212 Avgift för timdebiterad tillsyn Miljötillsyn, utsläpp av hydraulolja från 
lastbil

 Sevil Selimov

2018-003283 20181212 Omklassning av verksamhet Miljötillsyn, beslut om omklassning av 
verksamhet

Maskrosen 18 Sofia Törnqvist

2018-003577 20181213 Föreläggande om skyddsåtgärder Miljötillsyn, beslut om föreläggande om 
skyddsåtgärder

Getängen 22 David von Sydow

2018-003550 20181213 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Miljötillsyn, anmälan om oljeavskiljare Regnet 1 Mirelle Hedström

2018-003496 20181213 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Sevred 1:2 Roger Johansson

2018-003340 20181213 Beslut om inklassning av avgift Miljötillsyn, beslut om inklassning av 
verksamhet

Telfern 3 Sofia Törnqvist

2018-003576 20181213 Beslut om inklassning Miljötillsyn, beslut om inklassning Regnet 1 Mirelle Hedström

2018-003287 20181213 Omklassning av verksamhet Miljötillsyn, beslut om omklassning av 
verksamhet

Viared 8:110 Johannes Stolt

2017-001827 20181213 Avgift för timdebiterad tillsyn Miljötillsyn, användning av schaktmassor Gässlösa 5:1 Johannes Stolt

2018-003285 20181213 Omklassning av verksamhet Miljötillsyn, beslut om omklassning Stuarts Kile 9 Lisa Bindgård

2018-003014 20181213 Omklassning av verksamhet Miljötillsyn, beslut om omklassning Viran 4 Lisa Bindgård

2018-002557 20181213 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Mallen 1 Christina Källberg

2018-003474 20181214 Beslut om dispens Miljötillsyn, ansökan om dispens Skrapered 1:90 Sofie Bengtsson

2018-002970 20181214 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion ) Hässlehus 2 Thomas Vidholm

2018-003194 20181217 Inklassning av verksamhet Miljötillsyn, beslut om inklassning Rydboholm 1:451 Lisa Bindgård

2018-003277 20181217 Omklassning av verksamhet Miljötillsyn, beslut om omklassning Hevea 5 Lisa Bindgård

2018-003178 20181217 Omklassning av verksamhet Miljötillsyn, beslut om omklassning Provaren 1 Lisa Bindgård

2018-003388 20181217 Omklassning av verksamhet Miljötillsyn, beslut om omklassning Häljared 1:2 Lisa Bindgård

2018-003004 20181217 Omklassning av verksamhet Miljötillsyn, beslut om omklassning  Viran 4 Lisa Bindgård

2018-003216 20181217 Inklassning av verksamhet Miljötillsyn, beslut om inklassning Rydboholm 1:451 Lisa Bindgård
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2018-001991 20181217 Avgift för timdebiterad tillsyn Strålskydd, projekt Solarier 2018 Sandared 1:81 Karin Görjevik

2018-003242 20181217 Omklassning av verksamhet Miljötillsyn, beslut om omklassning Rydboholm 1:451 Lisa Bindgård

2018-003442 20181217 Omklassning av verksamhet Miljötillsyn, beslut om omklassning Kyllared 1:156 Lisa Bindgård

2018-003361 20181217 Omklassning av verksamhet Miljötillsyn, beslut om omklassning av 
verksamhet

Armbåga 2 Sevil Selimov

2018-003415 20181217 Inklassning av verksamhet Miljötillsyn, beslut om inklassning av 
verksamhet

Vattnet 4 Sevil Selimov

2018-001990 20181217 Avgift för timdebiterad tillsyn Strålskydd, projekt Solarier 2018 Raklinjen 1 Karin Görjevik

2018-001956 20181217 Avgift för timdebiterad tillsyn Strålskydd, projekt Solarier 2018 Vävaren 8 Karin Görjevik

2018-003198 20181217 Inklassning av verksamhet Miljötillsyn, beslut om inklassning Rydboholm 1:451 Lisa Bindgård

2018-003131 20181217 Omklassning av verksamhet Miljötillsyn, beslut om omklassning Vindkraften 1 Lisa Bindgård

2018-003372 20181217 Omklassning av verksamhet Miljötillsyn, beslut om omklassning av 
verksamhet

 Lärkträdet 4 Sevil Selimov

2018-003166 20181217 Omklassning av verksamhet Miljötillsyn, beslut om omklassning Viken 6:1 Lisa Bindgård

2018-003174 20181217 Omklassning av verksamhet Miljötillsyn, beslut om omklassning Rydastrand 1 Lisa Bindgård

2018-003376 20181217 Inklassning av verksamhet Miljötillsyn, beslut om inklassning av 
verksamhet

Osdal 3:4 Sevil Selimov

2018-001954 20181217 Avgift för timdebiterad tillsyn Strålskydd, projekt Solarier 2018 Stuarts Kile 7 Karin Görjevik

2018-003265 20181217 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Lönnhult 1:13 Maria Steinmetz

2018-002786 20181217 Avgift för timdebiterad tillsyn Strålskydd, projekt solarier 2018 Fristads Prästgård 1:18 Karin Görjevik

2016-003220 20181218 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, revision Lotsen 3 Ida Collinius

2018-003542 20181218 Tillstånd för WC till modulinfiltration Avlopp, ansökan WC Vasshalla 1:14 Karin Görjevik

2018-003543 20181218 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Vasshalla 1:15 Karin Görjevik

2018-003359 20181218 Fastställande av årsavgift Hälsoskydd, beslut om omklassning av 
verksamhet

Sandared 1:518 Karin Görjevik

2018-003553 20181218 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Sandared 1:170 Roger Johansson

2018-001964 20181219 Avgift för timdebiterad tillsyn Strålskydd, projekt Solarier 2018  Hugin 9 Karin Görjevik

2018-003360 20181219 Fastställande av årsavgift Hälsoskydd, beslut om omklassning av 
verksamhet

Viskaberg 1 Karin Görjevik

2018-002796 20181219 Inklassning av verksamhet Miljötillsyn, beslut om omklassning Lagern 9 Sofie Bengtsson
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2018-003373 20181219 Fastställande av årsavgift Hälsoskydd, beslut om omklassning av 
verksamhet

Kerstinsgärde 1:2 Carin Christensen

2018-002818 20181219 Omklassning av verksamhet Miljötillsyn, beslut om omklassning av 
verksamhet

Katrinedal 14 Sofie Bengtsson

2018-001606 20181219 Beslut om efterbehandling Miljötillsyn, efterbehandling av täkt Falskog 1:26 Johannes Stolt

2018-003151 20181219 Omklassning av verksamhet Miljötillsyn, beslut om omklassning Arta 7:4 Sofie Bengtsson

2018-002817 20181219 Omklassning av verksamhet Miljötillsyn, beslut om omklassning Kinnarumma 3:91 Sofie Bengtsson

2018-002915 20181219 Avgift för timdebiterad tillsyn Strålskydd, projekt solarier 2018 Landala 2 Karin Görjevik

2018-003375 20181219 Fastställande av årsavgift Hälsoskydd, beslut om omklassning av 
verksamhet

Lundby 1:7 Carin Christensen

2018-002812 20181219 Omklassning av verksamhet Miljötillsyn, beslut om omklassning Spannramen 3 Sofie Bengtsson

2018-003653 20181219 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Skänstad 3:37 Roger Johansson

2018-001326 20181219 Avgift för timdebiterad tillsyn Miljötillsyn, utsläpp av plastgranulat Fristads Hed 1:69 Maria Steinmetz

2018-003691 20181220 Yttrande till skogsstyrelsen Miljötillsyn, remiss avverkningsanmälan 
inom naturreservatet Storsjön

Skrapered 1:90 Anna Ljunggren

2018-003728 20181220 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Frigga 5 Eva Gustafsson

2018-003368 20181220 Omklassning av verksamhet Miljötillsyn, beslut om omklassning av 
verksamhet

Viared 8:110 Johannes Stolt

2018-003697 20181220 Förlängt intervall för slamtömning Avfall, ansökan om förlängt intervall 
slamtömning

 Äspereds-Hulebo 1:1 Jennie Schürer von Waldheim

2018-003383 20181221 Omklassning av verksamhet Miljötillsyn, beslut om omklassning av 
verksamhet

Pjäkebacka 1:10 Sanna Olsson

2018-003656 20181221 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Väpnaren 7 Roger Johansson

2018-003655 20181221 Tillstånd till installation av 
värmepumpsanläggning

Värmepump, installation  Hedared 6:28 Roger Johansson

2018-003675 20181221 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Ebbared 2:88 Roger Johansson

2018-003493 20181228  Tillstånd för WC till sluten tank Avlopp, ansökan WC Krakaviken 1:46 Sofia Törnqvist
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Från: Birgit Jacobsson
Till: Miljö- och konsumentnämnden
Ärende: Fwd: Skyttecentrum
Datum: den 17 december 2018 16:44:39

---------- Vidarebefordrat meddelande ----------
Från: Birgit Jacobsson <birgitjac@gmail.com>
Datum: måndag 17 december 2018
Ämne: Skyttecentrum
Till: Miljo@boras.se

---------- Vidarebefordrat meddelande ----------
Från: Birgit Jacobsson <birgitjac@gmail.com>
Datum: måndag 17 december 2018
Ämne: Skyttecentrum
Till: dialog@bt.se

För kännedom. Insändare skickad till BT

Ett skyttecentrum planeras öster om Guttasjön. Detta område gränsar till det f.d. skjutfältet
Bråt. Bråt är ett mycket populärt friluftsområde. Där motionerar hundägare sina djur, där
vistas fågelskådare, ryttare från ridhuset rider där, många andra tar bara en promenad.
Detta är ett av få platser i Borås omgivning där det är öppen mark. Därför är det omtyckt. 
Promenaden utgörs ofta av en runda ända fram till Guttasjön. Jag vill nämna att området
öster om Guttasjön inte är ointressant ur fågelsynpunkt. Göktyta, trädlärka, törnskata,
mindre hackspett, spillkråka kan nämnas. Om där blir skyttecentrum kommer det  att
skjutas oavbrutet. Bråt kommer att bli helt onjutbart som friluftsområde. Skotten kommer
att höras överallt befarar jag.
 I sydöstra delen av kommunen finns långt från bebyggelse stora  skogar  genomkorsade av
timmervägar som kan asfalteras. Varför inte förlägga skyttecentrumet dit istället för nära
ett populärt friluftsområde?
Birgit Jacobsson
Borås

Adress: Rundeln 24 A
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