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KALLELSE
2019-02-26

Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten
förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Dessa ärenden är
markerade med *.
Tid

Tisdag 26 februari 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)
Ordförande

Anette Bergqvist
sekreterare

Eventuella förhinder att närvara anmäls till Anette Bergqvist på
mknamnd@boras.se
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FÖREDRAGNINGSLISTA
2019-02-26

Föredragningslista

Beslutsförslag

1.

Sammanträdets öppnande

-

2.

Närvaro

-

3.

Val av protokollsjusterare
samt tid för protokollets justering

1. Cecilia Kochan
2. Sofia Bohlin
3. Elvira Löwenadler
2019-03-01

4.

Nya och pågående Initiativärenden
-

5.

Fastställande av föredragningslista
-

6

Information

6.1 Lokalbehovsresursplan
Ecos: 2019-514

Till handlingarna
Niclas Björkström

6.2 Synpunktshantering 2018
Ecos: 2019-515

Till handlingarna
Niclas Björkström

6.3 Ordförandebeslut
*Strandskyddsdispens för trädsäkring längs
järnvägen, Lundagården 2:24
Ecos: 2019-85

Till handlingarna
Karl-Eric Nilsson

6.4 Asklanda 1:14, förelagda yttrande över innehållet Anna Karlsson
i bifogade handlingar, av Mark- och miljödomstolen Agneta Sander
6.5 Ny kontrollförordning på Livsmedelsområdet
Samt information angående Rättviksmodellen

Zygmunt Cieslak

6.6 Miljö- och konsumentnämndens reglemente
Ecos: 2018-3159

Agneta Sander

6.7 Presentation av årsrapporten

Annelie Johansson

6.8 Åtgärd mot serveringstillstånd
Dnr. 36-2018-00771

Zygmunt Cieslak
Marlene Tenbrink

6.9 Remiss angående nya riktlinjer för alkoholservering Zygmunt Cieslak

FÖREDRAGNINGSLISTA
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7

Miljöbalkstillsyn

7.1 *Strandskyddsdispens för gäststuga/bastu, trädäck
och brygga, Boanäs 1:14
Ecos: 2018-3711

Avslag
Anna Karlsson

7.2 *Strandskyddsdispens för carport och tillbyggnad
av bostadshus, Viared 9:26
Ecos: 2019-186

Bifall med villkor
Anna Karlsson

7.3 *Strandskyddsdispens för bostadshus och carport,
Sandhults-Sjögården 2:1 (del av)
Ecos: 2019-257

Bifall med villkor
Anna Karlsson

7.4 *Strandskyddsdispens för bostadshus
Bosnäs 3:37
Ecos: 2019-296

Bifall med villkor
Anna Karlsson

7.5 *Strandskyddsdispens för bostadshus, carport och
komplementbyggnad, Ljushults-Kärra 1:29
Ecos: 2019-427

Bifall med villkor
Anna Karlsson

7.6 *Strandskyddsdispens för renovering bastu,
Gräsmatta, staket m.m. Asklanda 1:14
Ecos: 2017-2905 och 2018-427
- Omedelbar justering

Yttrande till Markoch miljödomstolen
Agneta Sander

8

Livsmedelskontroll

9

Alkohol & Tobak

9.1 *Åtgärd mot serveringstillstånd
Dnr. 36-2018-00324

Erinran
Tillståndsenheten

9.2 *Åtgärd mot serveringstillstånd
Dnr. 36-2018-00706

Erinran
Tillståndsenheten

9.3 *Åtgärd mot serveringstillstånd
Dnr. 36-2018-00810

Erinran
Tillståndsenheten

9.4 *Åtgärd mot serveringstillstånd
Dnr. 36-2018-00771

Varning
Tillståndsenheten

9.5 *Åtgärd mot serveringstillstånd
Dnr. 36-2018-00634

Varning
Tillståndsenheten

FÖREDRAGNINGSLISTA
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9.6 Nya riktlinjer för alkoholservering
10

Tillståndsenheten

Miljöstrategiska

10.1 *Markförvärv för naturvård
Ecos: 2019-0472

Godkänna med synpunkter
Anna Ljunggren

10.2 Detaljplan för del av Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24,
Räfseryd m.fl.
Ecos: 2017-2118

Avstyrka
Johanna Johansson

10.3 Motion om att utreda en biokolanläggning i Borås Godkänna med synpunkter
Ecos: 2018-3723
Peter Rydberg
- Omedelbar justering
10.4 Remiss Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning Godkänna med synpunkter
Ecos: 2019-403
Johanna Johansson
- Omedelbar justering
10.5 Miljömålsrapport T3 Miljöförvaltningen
Ecos: 2018-2547
11

Godkänna
Anna Karlsson

Naturvårdsfonden

11.1 Ansökan avslutsbidrag naturvårdsfond,
Godkänna
Föreningen Viskan Norr om Borås, flera fastigheter Matilda Chocron
Ecos 2017-1744
11.2 Ansökan bidrag naturvårdsfond,
Boden 1:4
Ecos 2019-307
12

Godkänna
Anna Karlsson

Administration

12.1 Beredningsprocess för Borås Stads nämnder
Ecos: 2019-441
Omedelbar justering

Godkänna
Andreas Zalewski

12.2 Årsredovisning 2018
Ecos: 2019-522
- Omedelbar justering

Godkänna
Annelie Johansson

12.3 Uppföljning intern kontroll 2018
Ecos: 2019-263

Godkänna
Andreas Zalewski

12.4 Ny kontrollförordning på Livsmedelsområdet
Ecos: 2019-40

Godkänna
Zygmunt Cieslak

FÖREDRAGNINGSLISTA
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12.5 Val av 2 politiker till naturvårdsfonden

Godkänna

12.6 Val av 1 politiker (+1 ersättare från opposition)
Som kontaktperson till Sveriges Ekokommuner

Godkänna

12.7 Val av 4 politiker till Naturvårdsplanen

Godkänna

12.8 Val av 1 politiker till Luft i Väst

Godkänna

13

Kurser och konferenser

13.1 Lista med kommande kurser/utbildningar
14

Godkänna

Anmälningsärenden

14.1 Delegeringsbeslut januari 2019

Till handlingarna

14.2 Inkomna skrivelser

Till handlingarna

15

Information från förvaltningen

15.1 Personalärenden

Information

15.2 Övrig information från förvaltningen

Information
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Datum

Dnr

2019-02-10

2019-0514

Niclas Björkström, 033-35 31 77
niclas.bjorkstrom@boras.se

Miljö- och konsumentnämnden

Lokalbehovsresursplan inför Borås Stads lokalresursplan
2020-2022
Sammanfattning
Miljöförvaltningen använder i dagsläget totalt cirka 70 kontorsarbetsplatser.
Miljöförvaltningens nuvarande situation med medarbetare utspridda i tre hus i
stadshuskvarteret medför bland annat att kunderna går till fel hus, effektiv samverkan
mellan förvaltningens olika myndighetsområden försvåras samt minskad effektivitet
internt inom flera områden. Syftet med att överföra Tillståndsenheten till Miljö- och
konsumentnämnden var att öka effektiviteten genom att lägga en större andel av
stadens myndighetsutövning gentemot verksamhetsutövare under samma nämnd.
Effektivitetsvinsterna minskar när inte hela förvaltningen sitter i samma lokal.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden fastställer förvaltningens lokalresursbehovsplan inför
Borås Stads lokalresursplan 2020-2022.
Ärendet
Under 2019 kommer en ny lag antas som medför att även tobaksförsäljning endast får
ske efter tillståndsgivning. Den verksamheten beräknas kräva ytterligare 1,5-2 tjänster.
Enligt länsstyrelsen saknas ca 10 tjänster för att uppfylla behoven inom
miljötillsynsområdet.
Behovet av kontorsplatser på miljöförvaltningen har ökat från 2017 och framåt med
fem platser för den tillkommande tillståndsenheten resp. 5 platser i och med flytt av
personal från Orangeriet samt nya tjänster inom miljötillsynsområdet. Under 2019
ökas behovet ytterligare för tillkommande stödfunktioner samt tjänster inom
miljötillsyn, totalt ca 75 platser.
När Borås Stad växer ökar behovet av tillsyn, kontroll, hantering av planer och
bygglov samt rådgivning och förvaltningen ser därför att behovet av kontorsplatser på
tre års sikt är minst 80 platser, vilka med stor fördel bör finnas i samma hus/lokal och
inte utspritt som idag.
Miljöförvaltningens synpunkter
Miljöförvaltningen har behov av ett gemensamt hus/lokal med på ca tre års sikt minst
80 kontorsarbetsplatser enligt behoven som beskrivs i Bilaga 1 i dokument

Miljöförvaltningen
POSTADRESS
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WEBBPLATS

E-POST
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501 80 Borås

Sturegatan 42

boras.se

miljo@boras.se
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033-35 30 25
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Datum

Dnr

2019-02-10

2019-0514

Lokalresursbehovsplan 2020-2022.docx, vilket förvaltningen skickar med som ett
projekt till Lokalförsörjningsförvaltningens investeringsplan.

Agneta Sander
Miljöchef
Bilaga
Lokalresursbehovsplan 2020-2022.docx

Niclas Björkström
Avdelningschef

Lokalresursbehovsplan för planperioden 2020 – 2022
Inledning
Lokalrevisionen skall redovisa förvaltningens samtliga lokalbehov 2020-2022. Revisionen
kommer att presenteras i Lokalresursplanen och ligger till grund för
Lokalförsörjningsförvaltningens förslag till investeringsplan. Lokalbehov som inte framförs i
lokalrevisionen kommer inte att tas med i investeringsplanen. Fyll i relevant information. Se
bilaga 2 för parametrar att tänka på. För mer detaljerad information fyll i lokalrevision
formulär 2.
Datum: 2019-02-04
Förvaltning: Miljöförvaltningen
Lokalsamordnare: Niclas Björkström

Nuläge
Miljöförvaltningen använder i dagsläget totalt 70 kontorsarbetsplatser –
-

43 kontorsarbetsplatser på Sturegatan 42 i 30 rum på entréplan och på våning 2,
samt två platser i korridorer
7 kontorsarbetsplatser i 7 rum på gatuplan i Stadshuset
20 kontorsarbetsplatser i Nornan i 18 rum varav två är sammanträdesrum inkl
nämndsammanträdesrum

Miljöförvaltningens nuvarande situation med medarbetare utspridda i tre hus i stadshuskvarteret medför att
-

-

kunderna (hushåll och verksamheter) går till fel hus.
medarbetarna använder kontor, fika- och lunchutrymmen samt mötesrum i tre olika
hus vilket medför att effektiv samverkan mellan förvaltningens olika myndighetsområden försvåras.
Avdelningen för verksamhetsstöd sitter i två olika hus vilket medför minskad effektivitet inom flera områden.
Syftet med att överföra Tillståndsenheten till Miljö- och konsumentnämnden var att
öka effektiviteten genom att lägga en större andel av stadens myndighetsutövning
gentemot verksamhetsutövare under samma nämnd. Effektivitetsvinsterna minskar
när inte hela förvaltningen sitter i samma lokal.

Miljöförvaltningens nuvarande centrala geografiska läge medför att
-

-

Kunderna (hushåll och verksamheter) har lätt att ta sig till förvaltningen och här finns
ett ökat behov enligt nya reglementet att svara för övergripande information och rådgivning genom bland annat direktkontakt i form av utställningar och personlig rådgivning. Personlig medborgarservice ges med fördel från en centralt belägen lokal plats.
Närheten till stadshuset är positivt för samverkan mellan politiken och förvaltningen.
Närhet till andra samhällsplanerande förvaltningar och intressenter är positiv för att
myndighets-, miljö-, hälsoskydds-, och konsumentfrågorna ska beaktas tidigt i planeringsprocessen. Det är lätt att ordna mötestillfällen med mycket kort varsel och de

-

-

-

spontana möten som blir i närområdet är ofta givande och leder till ökad effektivitet
där tid sparas.
Kontoret har ett trettiotal handläggare/inspektörer med uppdrag att besöka fastighetsägare och verksamheter i deras egna lokaler för att tillsyn av miljö- och
hälsoskydd samt livsmedelskontroll. Handläggarna kan idag lätt förflytta sig utan bil
mellan olika möten med brukare/kunder/fastighetsägare i alla väderstreck.
Närhet till lokaltrafikens nav för resor utanför stadskärnan där mycket tillsyn och kontroll sker.
Central lokalisering spelar stor roll för att bygga en attraktiv arbetsplats där
kompetens behålls på sikt och i rekryteringssammanhang måste Miljöförvaltningen
öka sin kon-kurrenskraft jämfört med konkurrenter om arbetskraft i regionen.
Personalen kan enkelt och med rimlig tidsåtgång ta sig till kontoret från ett stort geografiskt område med cykel eller kollektivtrafik. Idag har kontoret bara någon enstaka
medarbetare som använder bil mellan hemmet och arbetsplatsen.

Se Bilaga 1 nedan för utförligare beskrivning av miljöförvaltningens lokalbehov.

Befolkningsutveckling
-

Lokalbehov
Beskrivning
Ett gemensamt hus/lokal för alla på miljöförvaltningen med ca 80 kontorsarbetsplatser
och enligt behoven som beskrivs i Bilaga 1 nedan.
Område/befintlig fastighet
Se ovan.
Åtgärd
-

Specifika krav
Se Bilaga 1 nedan
Lokaler som lämnas
Förslag på eventuell alternativ lösning
-

Inventering av Miljöförvaltningens lokalbehov 2020-2022
Entreplan
Sturegatan 42
Yta
(m2)

Antal platser

Våning 2
Sturegatan 42
Yta
(m2)

14
plus en plats i
korridoren och
mötesmöjlighet i
FC:s rum
13 rum

98

9
plus en plats i
korridoren
6 rum

111,3

13
plus en plats i
korridoren
7 rum

37

4
innanför
Revisionen
4 rum

Totalt yta och antal 281,7
kontorsrum

20 rum

135

10 rum

Total kontorsyta
Antal kontorsrum

53 rum

Lunch-, fikarum
och kök

Tillgång till
offentligt kafé
samt ett eget kök
som delas med
stadsrevisionen

Konferens/möten

0

6 pl i AC:s rum

Väntrum för
konsument-,
budget-, och
skuldrådgivning

-

-

Gatuplan Stadshuset
Yta
(m2)

Antal platser

170,4

881,7

Bilaga 1
Nornan plan 1
Yta
(m2)

Antal platser

Antal platser

165

7
Inkl utrymme
för APT i AC:s
rum
7 rum

ca 300

20
16 rum 8,5-14,4
m2
4 mötesrum 2031 m2 samt ett
sammanträdesrum 52 m2

165

7 rum

ca 300

16 rum

Tillgång till
stadshusets
gemensamma
lunch- och
fikarum, intill
Grillen

Tillgång till Nornans
gemensamma lunch- och
fikarum i källarplan

0

6-8 pl

4 mötesrum 10-14 pl samt
ett för upp till max 40 pl

Tillgång till
offentligt kafé
samt ett eget kök
som delas med
stadsrevisionen

-

-

-

korridoren,
delas med
telefonisternas
fikaplats

Korridoren utanför
konsumentrådgivarnas
kontor

Rådgivningsrum
budget, skuld,
konsument, energi
och klimat

Görs hos varje
medarbetar, i
korridor, KFcaféet eller lediga
kontor för dem
som delar rum

-

0

Görs hos varje
medarbetar, i
korridor, KFcaféet eller
lediga kontor
för dem som
delar rum

Görs hos varje medarbetar,
i korridor, KF-caféet eller
lediga kontor för dem som
delar rum

Arkiv/Förråd

20

Tre små arkiv där
också skrivarna
står

ett

30-40, Ett stort i
behov källaren
ca 10

-

Vilrum

8,2

Ett vilrum som delas med Stadsrevisionen

Reception

22

En

-

-

-

-

-

Behövs!

-

-

-

-

-

-

Under AC:s rum -

Utställningsyta
Förråd utrustning

50

4

Finns i källaren ca 50 m2, inkl nedan

Omklädning, dusch Ca 5?

Finns i källaren

-

-

-

Tvättmaskin,
torkmöjlighet,
grovtvätt

Finns i källaren

-

-

-

Kyl och frys

Finns i källaren

-

-

-

-

Plus ca 50m2 i
källaren

229

TOTALT/lokal

3822

-

175

150

Miljöförvaltningen använder i dagsläget totalt 70 kontorsarbetsplatser –
43 kontorsarbetsplatser på Sturegatan 42
i 30 rum på entréplan och på våning 2, samt två platser i korridorer
7 kontorsarbetsplatser
i 7 rum på gatuplan i Stadshuset
20 kontorsarbetsplatser i Nornan
i 18 rum varav två är sammanträdesrum
Under 2019 kommer en ny lag antas som medför att även tobaksförsäljning endast får ske efter
tillståndsgivning. Den verksamheten beräknas kräva ytterligare 1,5-2 tjänster.
Enligt länsstyrelsen saknas ca 10 tjänster för att uppfylla behoven inom miljötillsynsområdet.
Behovet av kontorsplatser på miljöförvaltningen ökade från årsskiftet 2016-2017 med fem platser för
den tillkommande tillståndsenheten samt lite förrådsutrymme, kontorsplatser för stödfunktioner
(HR, ekonomi, kvalitet, IT, kommunikation) och fem ersättningsplatser för tidigare platser i
Orangeriet, totalt 70 platser. Inom ett år tillkommer behov av ytterligare minst fyra platser p g a av
ändrad lagstiftning inom tobaks- och skuldrådgivningsområdet. När Borås Stad växer ökar behovet av
tillsyn, kontroll, hantering av planer och bygglov samt rådgivning och förvaltningen ser därför att
behovet av kontorsplatser på tre års sikt är cirka 80 platser.
Reception
Receptionen finns på entréplan på Sturegatan 42. Platsen är inte medräknad bland totala antalet
kontorsplatser. Kunder och andra besökare anmäler sig i receptionen och receptionisten ringer den
person som har besök.
Konferensrum/Mötesrum
Det finns två mindre sammanträdesrum i Nornan samt ett större som avses användas som
nämndsammanträdesrum. Miljöförvaltningen hyr sammanträdesrum i Kulturhuset varje månad för
förvaltningsmöten och i övrigt vid behov. Arbetsrum (mest chefsrum) används som
sammanträdesrum (även utan chefens närvaro) när medarbetaren är på annan plats.

Yta (m2)

Antal
sittplatser

Antal
projektorer/
skärmar

Mötesrum plan 1 Fullm.

()

5-6

skärm

Mötesrum plan 1 Fullm.

()

6-7

skärm

Namn

Kommentar
Ventilation bara för 1-2
personer
Ventilation bara för 1-2
personer

Används för
nämndmöten,
miljöutbildningar för
hela staden, APT för
MF:s större avdelningar

Sammanträdesrum
Nornan

52

20

projektor

Mötesrum Nornan

20

10-12

Nej

FC:s rum

Mötesrum Nornan

20

10-12

Nej

Sammanträdesrum
Stadshuset

()

6-8

nej

Projektrum
Avdelningschefens
rum, ventilation för 3-4
personer

Konferensrummet som har plats för 20 (upp till absolut max 40 personer) har de större
avdelningarna sina APT, nämnden har sina möten och där ges miljöutbildning till stadens alla
anställda.
Utställning
Det finns utställningsmonter och utställningshyllor i gatuplan i Stadshuset där kunder och andra
besökare kan hämta informationsmaterial.
Rådgivning
Budget- och skuld rådgivning genomförs i rådgivarnas rum i förvaltningens lokaler i Stadshuset med
larmknappar på varje skrivbord. Klienterna anser att det är viktigt med denna ”anonyma” ingång som
stadshusets ingång med alla sina olika besökare medför.
Konsumentrådgivning genomförs för närvarande enskilt i kontorsrum i Nornan.
Energi- och klimatrådgivning genomförs mestadels via webb, e-post och företagsbesök av rådgivarna.
Rådgivning inom miljötillsyn och livsmedelskontroll görs i korridoren utanför receptionen.
Arkiv
Arkiveringen för Miljöförvaltningen sker i de två förråd/arkiv som finns på Sturegatan och i
Stadshusets källare under ett av kontorsrummen. Två mindre lager/förråd på ca 12 m2 för
informationsmateriel mm. Äldre nämndhandlingar mm arkiveras på stadsarkivet. Även korridorerna
utnyttjas som förråd av framför allt trycksaker.
Avdelningen för budget- och skuldrådgivning har behov av ett sekretessarkiv. Idag finns ett under det
större rummet i stadshusets bottenplan.
Lunch- och fikarum
Lunch-, fikarum och kök för Miljöförvaltningens medarbetare som sitter på Sturegatan 42 är den
offentliga ”KF-caféterian” och i dessa lokaler finns tillgång till ett mindre kök som delas med
Stadsrevisionen.
Miljöförvaltningens personal i Stadshusets gatuplan har tillgång till lunch- och fikarum i Stadshuset.
Personalen i Nornan har tillgång till kök, fikarum och matsal i Nornans källarplan.
Träning/Vilrum
Lokaler för träning saknas på Miljöförvaltningen.

Övrigt
Skrivare och kopiatorer är placerade i korridorerna, två i små korridorsförråd. En skrivare per
korridor.
Totalt finns sju toaletter fördelade på en korridor, fyra i allmänna korridorer i KF-huset och en i
stadshusets bottenplan. Två av toaletterna i KF-huset är tillgänglighetsanpassade och alla toaletter
används även av besökare. I Nornans plan 1 finns tre toaletter varav en tillgänglighetsanpassad samt
tre toaletter i källarplan.
Städrum finns intill KF-caféterian men utan tillgång för förvaltningen. Lite städmaterial finns under
diskbänken i pentryt och en sopborste finns i ett av korridorförråden i receptionskorridoren i KFhuset.
Geografiskt läge
Miljöförvaltningens nuvarande centrala geografiska läge medför att
- Kunderna (hushåll och verksamheter) har lätt att ta sig till förvaltningen och här finns ett ökat
behov enligt nya reglementet att svara för övergripande information och rådgivning genom
bland annat direktkontakt i form av utställningar och personlig rådgivning. Personlig
medborgarservice ges med fördel från en centralt belägen lokal plats.
- Närheten till stadshuset är positivt för samverkan mellan politiken och förvaltningen.
- Närhet till andra samhällsplanerande förvaltningar och intressenter är positiv för att
myndighets-, miljö-, hälsoskydds-, och konsumentfrågorna ska beaktas tidigt i
planeringsprocessen. Det är lätt att ordna mötestillfällen med mycket kort varsel och de
spontana möten som blir i närområdet är ofta givande och leder till ökad effektivitet där tid
sparas.
- Kontoret har ett trettiotal handläggare/inspektörer med uppdrag att besöka fastighetsägare
och verksamheter i deras egna lokaler för att tillsyn av miljö- och hälsoskydd samt
livsmedelskontroll. Handläggarna kan idag lätt förflytta sig utan bil mellan olika möten med
brukare/kunder/fastighetsägare i alla väderstreck.
- Närhet till lokaltrafikens nav för resor utanför stadskärnan där mycket tillsyn och kontroll
sker.
- Central lokalisering spelar stor roll för att bygga en attraktiv arbetsplats där kompetens
behålls på sikt och där har Miljöförvaltningen i rekryteringssammanhang måste öka sin
konkurrenskraft jämfört med motsvarande förvaltningar i regionen.
- Personalen kan enkelt och med rimlig tidsåtgång ta sig till kontoret från ett stort geografiskt
område med cykel eller kollektivtrafik. Idag har kontoret bara någon enstaka medarbetare
som använder bil mellan hemmet och arbetsplatsen.
Lokalbehov 2020-2022:
Livsmedelskontroll inklusive Tillståndsenheten
Kontorsplatser för 12-13 personer, troligen 14-15 personer 2019-2021 varav en chef.
Mötesrum:
avdelningsmöte 4 ggr per månad 12-15 personer
verksamhetsmöten 2 ggr/v 8 personer
mötesrum för test för alkoholserveringstillstånd en gång/v för 5-10 personer med
datoruppkoppling
Mottagning: rådgivning
•
•
•

Plats för skrivare/kopieringsmaskin.
Arkiv/förråd
Miljötillsyn
Kontorsplatser för 19-20 (25-30 från 2021-2022) personer varav minst en chef.
Mötesrum:
• avdelningsmöte 2 gånger per månad 18 personer
• verksamhetsmöten 5 ggr/v 18 personer
Mottagning: rådgivning …
Plats för skrivare/kopieringsmaskin.
Arkiv/förråd
Miljöstrategiska
Kontorsplatser för 17-18 personer varav en chef.
Mötesrum:
•
•
•

avdelningsmöte 2 gång per månad 18 personer
verksamhetsmöten 5 ggr/mån, 5-8 personer
mötesrum för miljöutbildning 2 ggr/v för 20-25 personer

Mottagning:
-

Energi och klimatrådgivning
konsumentrådgivning

Utställningsyta
Plats för skrivare/kopieringsmaskin.
Arkiv/förråd
Gemensamma behov Miljöstillsyn, Livsmedelskontroll och Miljöstrategiska
Tvättmaskin, torkmöjlighet, grovtvätt av stövlar
Omklädningsrum med duschmöjlighet.
Förrådsutrymme för provtagningsutrustning, arbetskläder mm
Kyl, frys

Budget- och skuldrådgivning
Kontorsplatser för 8 (9-10 personer från 2019-2021) personer varav en chef.
Mötesrum: avdelningsmöte varje vecka, 8-10 personer
Mottagning: 8-17 varje dag, behov av väntrum för klienter och anonym ingång till lokalen
Plats för skrivare/kopieringsmaskin.
”Sekretessarkiv”
Förråd för förbrukningsmaterial.
Verksamhetsstöd inkl FC
Kontorsplatser för 11-13 personer varav två chefer. Dvs minst två enskilda rum, helst med plats för
mindre möten.
Mötesrum:
•
•
•

avdelningsmöte 1 gång per månad 10 personer
förvaltningsmöte 1 gång per månad, 70-80 personer
förvaltningsfika, 2 gånger per vecka, om MF inte har eget fikarum, 70-80 personer

Mottagning: reception, rådgivning, mån-fre
Plats för skrivare/kopieringsmaskin.
Arkivutrymme där alla arkivskåp får plats, så småningom e-arkiv?
Förråd för förbrukningsmaterial.
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Niclas Björkström, 033-35 31 77
niclas.bjorkstrom@boras.se
Miljö- och konsumentnämnden

Inkomna synpunkter 2018 till Miljö- och konsumentnämnden
Redovisning till Kommunstyrelsen (Dnr 2019-00205)

Sammanfattning
Som medarbetare i Borås Stad ska vi kunna ta emot synpunkter från våra medborgare.
Vi ska ta emot både positiva och negativa synpunkter med intresse och gott bemötande.
Under 2014 har ett för Borås Stad gemensamt system för synpunktshantering startats
via ett formulär på webbplatsen boras.se. En sammanfattning av inkomna synpunkter
ska redovisas till ansvarig nämnd.
Det har under 2018 inkommit 15 synpunkter till Miljöförvaltningen. Av dessa 15
synpunkter har 6 fördelats till annan organisation. Av de återstående 9 synpunkterna
som fördelats inom förvaltningen avsåg 8 klagomål och 1 fråga. De inkomna
synpunkterna har diskuterats på respektive avdelning och där så varit möjligt beaktats
för framtiden.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden antecknar informationen till protokollet.
Ärendet
Som medarbetare i Borås Stad ska vi kunna ta emot synpunkter från våra medborgare.
Vi ska ta emot både positiva och negativa synpunkter med intresse och gott bemötande.
Ett för Borås Stad gemensamt system för synpunktshantering finns på webbplatsen
boras.se. Alla synpunkter kan lämnas anonymt, men om man önskar återkoppling
behöver kontaktuppgifter anges. Inom två arbetsdagar ska en bekräftelse lämnas på att
synpunkten kommit in och vem som tar hand om den. I de fall återkoppling önskas ska
detta ske inom tio arbetsdagar. Likaså ska ansvarig handläggare meddela när en eventuell
åtgärd är gjord.
En sammanfattning av inkomna synpunkter ska redovisas till ansvarig nämnd.
Miljöförvaltningens synpunkter
Det har under 2018 inkommit 15 synpunkter till Miljöförvaltningen. Av dessa 15
synpunkter har 6 fördelats till annan organisation. De återstående 9 synpunkterna har
fördelats internt på Miljöförvaltningen. Av dessa 9 synpunkter ville 6 av
synpunktslämnarna ha återkoppling. Synpunkterna fördelades enligt följande:

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

501 80 Borås

BESÖKSADRESS

Sturegatan 42

WEBBPLATS

boras.se

E-POST

miljo@boras.se

TELEFON

033-35 30 00

FAX

033-35 30 25
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1 till Miljötillsyn - Fråga - Fysisk miljö. Avsåg tillstånd för tuppar och höns.
8 till Miljötillsyn - Klagomål – Fysisk miljö. Avsåg en gammal skrotbil, ev. utsläpp från
ett gammalt sågverk, spridning av gummikulor från konstgräsplaner, läckage från
avlopp, dumpade däck i skogen samt oljeläckage från en gammal lastbil.
De inkomna synpunkterna har diskuterats på respektive avdelning och där så varit
möjligt beaktats för framtiden.

Agneta Sander
Miljöchef

Niclas Björkström
Avdelningschef

Bilaga
Redovisning av inkomna synpunkter 2018.pdf
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen

Redovisning av inkomna
synpunkter januari-december
2018
Miljö- och konsumentnämnden
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1 Inledning
Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för
att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder.
Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik
över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen
kommer årligen att följa upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt.
I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för
perioden 1 januari till 31 december 2018, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier.
Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i.
Som medarbetare i Borås Stad ska vi kunna ta emot synpunkter från våra medborgare. Vi ska ta emot
både positiva och negativa synpunkter med intresse och gott bemötande. Alla synpunkter kan lämnas
anonymt, men om man önskar återkoppling behöver kontaktuppgifter anges. Inom två arbetsdagar ska
en bekräftelse lämnas på att synpunkten kommit in och vem som tar hand om den. I de fall
återkoppling önskas ska detta ske inom tio arbetsdagar. Likaså ska ansvarig handläggare meddela när en
eventuell åtgärd är gjord.

2 Antal inkomna synpunkter januari –
december 2018
Verksamhetsområde

Antal

Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten

Miljötillsyn

9

Klagomål

Annan organisation

6

Klagomål

Totalt för förvaltningen

15

Det har under 2018 inkommit 15 synpunkter till Miljöförvaltningen. Av dessa har 6 fördelats till annan
organisation. Av de återstående 9 synpunkterna som fördelats inom förvaltningen avsåg 8 stycken
klagomål resp. 1 fråga på fysisk miljö.

3 Fördelning kommungemensamma kriterier
3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier
Beröm 2018

Fråga 2018

Förslag
2018

Klagomål
2018

Totalt 2018

Bemötande

0

0

0

0

0

Fysisk miljö

0

1

0

14

15

Information

0

0

0

0

0

Tjänster

0

0

0

0

0

Verksamhetsmått

Miljö- och konsumentnämnden, Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2018

3(4)

Verksamhetsmått

Beröm 2018

Fråga 2018

Förslag
2018

Klagomål
2018

Totalt 2018

0

1

0

14

15

Totalt

Det har under 2018 inkommit 15 synpunkter till Miljöförvaltningen. Av dessa har 9 blivit fördelade
internt på Miljöförvaltningen. Nio av synpunktslämnarna ville ha återkoppling. Synpunkterna
fördelades på avdelningarna enligt följande:
1 till Miljötillsyn - Fråga - Fysisk miljö. Avsåg tillstånd för tuppar och höns.
8 till Miljötillsyn - Klagomål – Fysisk miljö. Avsåg en gammal skrotbil, ev. utsläpp från ett gammalt
sågverk, spridning av gummikulor från konstgräsplaner, läckage från avlopp, dumpade däck i skogen
samt oljeläckage från en gammal lastbil.

4 Ständiga förbättringar
De inkomna synpunkterna har diskuterats på respektive avdelning och där så varit möjligt beaktats för
framtiden.

5 Avslutade synpunktsärenden
Totalt antal avslutade ärenden

Totalt antal ej avslutade
ärenden

Totalt antal synpunkter som
inkom under perioden januari –
december 2018

15

0

15

6 Synpunktsrutinen
Förvaltningen har under året
följt synpunktsrutinen

Status

Kommentar

Till större delen

Dröjde med återkoppling i ett par av ärendena.

7 Vidarebefordrade ärenden
Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar
eller bolag.

6

Av de totalt 15 synpunkterna har 6 fördelats till annan organisation, 1 till Borås Energi och Miljö, 1 till
Länsstyrelsen och 4 till Borås Rent & Snyggt/Håll Sverige Rent.
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Matilda Chocron, 033-35 30 13
Matilda.chocron@boras.se

Miljö- och konsumentnämnden

Ansökan om strandskyddsdispens för trädsäkring läns
järnvägen
Sökande:
Fastighet:

Lundagården 2:24

Sammanfattning
söker strandskyddsdispens för att ta ner ca 60 träd intill järnvägen så de
inte riskerar att falla över spåren. Träden står i en stenig slänt som lutar mot
järnvägsspåren utmed Öresjös strand. Sökanden uppger att högstubbar kommer
lämnas.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna
förnedtagning av ca 60 träd på fastigheten Lundagården 2:24 vid Öresjö, Borås
kommun.
Endast inom den yta som ansökan anger får träd tas ner.
Villkor
1. Högstubbar och död ved av de grövre lövträden ska lämnas kvar. Helst asp
och lönn.
2. Mindre träd av bärande och blommande sort som rönn eller sälg ska lämnas
kvar.

Lagstöd

Beslutet har fattats med följande lagstöd:
- Miljöbalken 7 kap. 18b §
Redogörelse för ärendet
har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att ta ner ca 60
träd på fastigheten Lundagården 2:24. Ansökan om dispens från

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Sturegatan 42

boras.se

miljo@boras.se

033-35 30 00

033-35 30 25
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strandskyddsbestämmelserna inkom den 11 januari 2019. Karta har bifogats ansökan.
Syftet med avverkningen är att trädsäkra järnvägen så att inte träd faller ner över den.
Det är dyra kostnader för samhället med träd som faller ner över järnvägen och
skapar förseningar i trafiken.
Företrädare för Miljöförvaltningen har den 25 januari 2019 besökt platsen. Träden
står i en brant lutning med stenar och block. Några träd lutar och ett har vält och
hänger i andra träd. De största träden är främst asp och gran, men även lönn. Inom
strandskyddat område får inte fler än några mindre träd tas ner utan
strandskyddsdispens. Den sten och blockrika slänten och de stora asparna har en
viktig funktion för fågel- och djurlivet.
Miljöförvaltningens synpunkter
Bestämmelser

Platsen för den planerade avverkningen ligger inom Öresjös strandskyddsområde som
är 200 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte åtgärder vidtas
som väsentligen förändrar livsvillkoren för växt- och djurarter (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 är väl avskilt från stranden genom järnväg
Området som ska avverkas ligger visserligen på andra sidan en järnväg, men är inte
avskild på ett sådant sätt att naturen påverkas av det, miljöförvaltningen har därför
bedömt att det särskilda skäl som föreligger i det här fallet är att åtgärden är ett
angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
De träd som ska avverkas är stora träd av asp och lönn samt granar. Den blockiga
miljön i slänten kan vara hemvist för fåglar och andra smådjur. Området kring Öresjö
är bitvis hårt exploaterat och lövträd viktiga inslag mellan husen. Om högstubbar av
lövträd lämnas och om mindre bärande eller blommande träd lämnas (omsådana
finns) så bedöms åtgärden på den begränsade yta som ansökan avser inte bli en så
stor förändring på naturmiljön att det motverkar strandskyddets syften.
Miljöförvaltningen bedömer att det finns särskilt skäl för att bevilja dispens då
åtgärden är ett angeläget allmänt intresse.
Följs villkoren i detta beslut bedöms inte djur- och växtlivet påverkas på ett
oacceptabelt sätt. Dispens är förenligt med strandskyddets syfte.
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Miljöförvaltningen bedömer att åtgärden är förenlig med gällande översiktsplan och
kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 4
kap miljöbalken. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap miljöbalken.
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 det är bara inom det området som dispensen gäller.
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.
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
Miljöchef
Bilaga
1. Översiktskarta
2. Situationsplan
3. Fotodokumentation
4. Hur man överklagar

Matilda Chocron
Kommunbiolog
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Beslutet skickas till
Länsstyrelsen, vastragotaland@lansstyrelsen.se
Kopia till
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen

Bilaga 1 Översiktskarta

Dnr. 2019-85
Lundagården 2:24

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000
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Blå markering visar område som ska trädsäkras mot järnvägen.
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Miljöförvaltningen
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501 80 Borås
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boras.se
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VÄNERSBORGS TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen

FÖRELÄGGANDE
2019-02-05

Aktbilaga 15
Mål nr
M 5091-18

R11

Anges vid kontakt med domstolen

Miljö- och konsumentnämnden i
Borås stad
501 80 Borås

Naturskyddsföreningen i Borås m.fl.
angående överklagande av Länsstyrelsens beslut 2018-12-04, dnr 505-27786-2018,
angående om att åtgärder inte kräver strandskyddsdispens på fastigheten Asklanda
1:14 i Borås kommun
___________________________________________________________________
Ni föreläggs att yttra Er över innehållet i bifogade handlingar, aktbilaga 3, 7-14,
senast den 26 februari 2019.
Ert yttrande ska vara skriftligt och sändas till mark- och miljödomstolen med post eller via
e-post. I yttrandet ska Ni ange domstolens målnummer M 5091-18 R11.
Om Ni inte yttrar Er kan målet ändå komma att avgöras.
Om Ni har frågor om målet kan Ni få upplysningar av undertecknad.

Ing-Marie Johansson
Telefon 0521-270205

Dok.Id 426482
Postadress
Box 1070
462 28 Vänersborg

Besöksadress
Hamngatan 6

Telefon
Telefax
0521-27 02 00
0521-27 02 80
E-post: mmd.vanersborg@dom.se
www.vanersborgstingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag–fredag
08:00–16:00
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Marlene Andersson, 033-35 30 12
marlene.andersson@boras.se
Miljö- och konsumentnämnden

Förslag till reglementen - Översyn av samtliga reglementen
i samband med ny mandatperiod
Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr KS 2018-00768)

Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer nytt
reglemente för miljö- och konsumentnämnden i enlighet med förslag i bilaga 4 till
förvaltningens tjänsteskrivelse.
Sammanfattning
Miljö- och konsumentnämnden har fått remissen förslag till revidering av nämndens
reglemente och det gemensamma reglementet för hantering i nämnden. Remissvaret ska ha
kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2019-03-29. Miljöförvaltningen har i
december 2018 redan lämnat synpunkter på nämndens reglemente via
Förvaltningsremiss: Översyn av samtliga nämndreglementen i samband med ny mandatperiod, se
bilaga 5 - förvaltningens tjänsteskrivelse december 2018.
I remissvaret från december 2018 föreslog förvaltningen följande:
•
•

att reglementets struktur och uppdelning ändras i enlighet med förvaltnings
förslag då syftet med den nuvarande strukturen är svårtolkad,
att namnet på budget- och skuldsaneringsrådgivning ändras till budget- och
skuldrådgivning, samt att de laghänvisningar som reglerar det obligatoriska
ansvaret för staden att ge sådan rådgivning tas med,

•

att konsumentrådgivning kompletteras med att arbeta med rådgivning inom
hållbar konsumtion, bistå vid reklamationsförfaranden samt i övrigt främja,
stödja och samordna konsumentintressena inom kommunen,

•

att ett tillägg av miljöbalken görs i reglementet,

•

att ansvaret för tillsyn i enlighet med lagen (1998:814) med särskilda
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning klargörs inom kommunen,

•

att ett tilläggs görs i reglementet där det framgår att nämnden ska ansvara för
remisser från Lotteriinspektionen,

•

att medverka i fysisk planering där frågor inom nämndens ansvarsområde
berörs,
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att utreda frågan om verksamheten Bostad Borås bör vara en del av
nämndens ansvarsområde då verksamheten inte har något att göra med
nämndens övriga ansvarsområden.
att de uppdrag som kommunfullmäktige har tilldelat miljö- och
konsumentnämnden vad gäller miljöstrategiskt arbete men som inte är listat i
nämndens nuvarande reglemente läggs till och förtydligas enligt nedan:
att ha en drivande och stödjande funktion i arbetet med miljöstrategiska frågor och i
samråd med berörda parter utarbeta och underställa kommunfullmäktige förslag till
styrdokument inom området,
-

samordna delar av kommunens miljöarbete,

-

arbeta med utökad miljöinformation/utbildning samt ge stöd till
Borås Stads verksamheter i deras miljöarbete,

-

leda och samordna arbetet med miljömål samt implementera Borås
Stads nya miljömål,

-

samordna arbetet med den ekologiska dimensionen inom
hållbarhetsområdet,

-

arbeta med miljöövervakning inom luft, vatten och mark. Inklusive
representera Borås Stad gentemot luftvårdsförbundet samt samordna
vattenvårdsarbetet och representera Borås Stad gentemot vattenråden,

-

samordna kommunens arbete inom naturvård,

-

Inrätta och förvalta Borås Stads naturvårdsfond,

-

Arbeta med energi- och klimatrådgivning,

Stadsledningskansliet har gått igenom förvaltningens remissvar och gjort små
justeringar utifrån förvaltningens förslag. Stadsledningskansliet nya förslag till
reglemente har skickats som nämndremiss till Miljö- och konsumentnämnden.
Förvaltningen har i stort sett likande synpunkter på den nya förslaget. Det som har
tillkommit är synpunkter på rubriken § 1 målet med verksamheten där förvaltningen anser
att den text som presenteras under § 1 inte är ”Mål” utan uppdrag som ska in under §
2 i det nya förslaget till reglemente för nämnden.
Ärendet
Kommunstyrelsen har översänt en nämndremiss gällande nämndens reglemente med
begäran om eventuella synpunkter på reglementet, se bilaga 2, samt synpunkter på
det gemensamma reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad,
se bilaga 3.
Miljöförvaltningen har tidigare fått svara på en förvaltningsremiss vad gäller
nämndens reglemente under december 2018. Förvaltningen hade då omfattande
synpunkter på reglementet eftersom nämnden genom åren har fått utökat ansvar som
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det nuvarande reglementet inte reglerar. Stadsledningskansliet har gått igenom
förvaltningens synpunkter och lagt ett förslag på nytt reglemente för nämnden.
Miljöförvaltningens synpunkter
Reglementets struktur
I det nya förslaget (bilaga 2) har rubrikerna huvudarbetsuppgifter och speciella arbetsuppgifter
ersatts med ”målet för verksamheten” samt ”verksamhet och uppdrag”. Miljöförvaltningen
ställer sig positiv till en ändring av rubrikerna då den nuvarande uppdelningen kan
uppfattas som att de speciella arbetsuppgifterna och/eller de övriga arbetsuppgifterna
är mindre viktiga, alternativt att de speciella arbetsuppgifterna är viktigare än
huvudarbetsuppgifterna.
Förvaltningen anser dock att rubriken ”målet för verksamheten” syftar till ett
övergripande mål och syfte med nämndens verksamhet. Den information som finns
under det nya förslaget är varken mål eller syfte, utan det är nämndens uppdrag,
varför det ska in under den nya rubriken ”verksamhet och uppdrag”.
Förvaltningen föreslår därför att texten i det nya förslaget under rubriken § 1 ”målet
med verksamheten” ersätts med följande text:
”Miljö- och konsumentnämnden ska säkerställa att verksamheter följer lagar och regler så att
människors hälsa och miljön skyddas. Nämnden ska även vara med och bidra till att Borås
Stad blir en ledande kommun inom miljö- och hållbarshetsområdet”. Se bilaga 4 –
förvaltningens förslag till nytt reglemente feb 2019.
Angående § 2 Verksamhet och uppdrag (nya förslaget)
-

Förvaltningen välkomnar förslaget att justera namnet på budget- och
skuldsaneringsrådgivning till budget- och skuldrådgivning, dvs ta bort ordet
”sanering”.
Det är lämpligt att tydliggöra att verksamheten inte är en frivillig verksamhet
för kommunen genom att ange de laghänvisningar som reglerar det
obligatoriska ansvaret för kommunen att ha budget- och skuldrådgivning.
Förslagsvis bör det stå att nämnden ska svara för kommunens budget- och
skuldrådgivning enligt 5 kap. 12 § socialtjänstlagen samt 3 §
skuldsaneringslagen, se bilaga 4 - förvaltningens förslag till nytt reglemente feb
2019.
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I nuvarande reglemente står det att nämnden ska svara för kommunens
konsumentrådgivning, men att enbart skriva konsumentrådgivning ger en
snäv uppfattning av uppdraget. Verksamheten ska inte enbart arbeta med
konsumentrådgivning utan även arbeta med rådgivning inom hållbar
konsumtion, bistå vid reklamationsförfaranden samt i övrigt främja, stödja
och samordna konsumentintressena inom kommunen. Förvaltningen föreslår
därför att konsumentrådgivning kompletteras med informationen ovan, se
bilaga 4 - förvaltningens förslag till nytt reglemente feb 2019.

Angående § 2 Verksamhet och uppdrag (nya förslaget)
En myndighets tillsyn och kontroll ska generellt syfta till att säkerställa syftet med
respektive lag och de föreskrifter som meddelas med stöd av dessa.
Tillsynsmyndigheten ska på eget initiativ kontrollera efterlevnaden samt vidta de
åtgärder som krävs. Myndigheten ska vidare genom rådgivning, information och
liknande, skapa förutsättningar för att lagens ändamål ska tillgodoses.
Miljöförvaltningen anser att miljö- och konsumentnämndens ansvar som
myndighetsnämnd blir tydligare om de viktigaste lagar som styr nämndens tillsyn och
kontroll tas med i nämndens reglemente. Miljöförvaltningen föreslår därför ett tillägg
av miljöbalken i reglementet, se bilaga 4 - förvaltningens förslag till nytt reglemente
feb 2019.
Miljöförvaltningen föreslår att de uppdrag som redovisas under §1 i det nya förslaget
flyttas ned till §2 verksamhet och uppdrag. Då §1 syftar till övergripande mål och
syfte och inte till uppdrag då de regleras under §2, se bilaga 4 - förvaltningens förslag
till nytt reglemente feb 2019.
Slutligen, i de nya förslaget står strålskyddslagen, lagen om skyldighet att tillhandahålla
förnybara drivmedel samt lagen om sprängämnesprekursorer under en och samma
punkt, medan annan lagstiftning står för sig. Förvaltningen ställer sig frågande till
varför de klumpas ihop, de har inget med varandra att göra och därför ska de stå som
egna punkter precis som de andra lagstiftningarna, se bilaga 4 - förvaltningens förslag
till nytt reglemente feb 2019.
Angående §3 Övrigt

Miljöstrategiskt arbete/hållbar utveckling
För att en kommun ska kunna ta sitt ansvar enligt miljöbalken är det vanligt att
kommunfullmäktige utser någon nämnd att ha en ledande, samordnande och
stödjande funktion för kommunens samlade arbete med hållbar utveckling och/eller
miljöstrategiska frågor, som följer av miljöbalken. Någon entydig definition om vad
som ingår i en kommuns arbete med hållbar utveckling respektive miljöstrategisk
arbete finns inte.
I nu gällande reglementen framgår att i kommunstyrelsens övergripande
ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat miljöstrategiska frågor. Samtidigt
har kommunfullmäktige lagt ansvar för stora dela av stadens miljöstrategiska arbete
på miljö- och konsumentnämnden. Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund har
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nyligen startat ett nätverk för miljöstrategisk samverkan där kommunchefen utsett
förvaltningschefen för miljöförvaltningen att representera Borås Stad.
Utgångspunkten för regionens miljöstrategiska samverkan är Agenda 2030 och
VG 2020 – strategi för tillväxt och utveckling, Västra Götalandsregionen.
Miljö- och konsumentnämndens presidium tog med anledning av det ovannämnda
upp behovet av att tydliggöra ansvarsfördelning och roller samt behovet av att skapa
politiska avstämningsforum för Borås Stads miljöstrategiska arbete inför eller under
nästa mandatperiod, på sitt senaste politiska uppföljningssamtal med ansvariga
kommunalråd.
I Miljö- och konsumentnämndens nuvarande reglemente, se bilaga 1, (§ 3 Övrigt) har
kommunfullmäktige listat följande fem punkter som vanligtvis räknas som
miljöstrategiskt arbete: svara för miljövården i kommunen i den mån det inte
ankommer på annan,
1. svara för naturvårdsfrågorna i kommunen i den mån det inte ankommer på annan,
2. följa utvecklingen i kommunen i miljö- och hälsoskyddshänseende och därvid
utarbeta de förslag och bereda de ärenden som är påkallade eller ankommer på
kommunen,
3. medverka i planering där frågor inom nämndens ansvarsområde berörs,
4. 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.
Miljöförvaltningen vill påpeka att det enligt Nämndens budgetar och andra antagna
dokument sedan 2002 finns ytterligare uppdrag som kommunfullmäktige har tilldelat
miljö- och konsumentnämnden som är miljöstrategiskt arbete men som inte är listat i
nämndens reglemente. Punkterna redovisas nedan:
•
•
•
•

•
•

arbete med miljömål åt Borås Stad (2006)
inrätta och förvalta Borås Naturvårdsfond (2002, 2007, 2011)
utökad miljöinformation, miljöutbildning samt stöd till Borås Stads
verksamheter i deras miljöarbete (2010)
arbete med hållbar utveckling (2011), inklusive
-

leda och samordna arbetet med miljömål och miljöprogram

-

samordna arbetet med den ekologiska dimensionen i det planerade
hållbarhetsområdet

-

samordna luftvårdsarbetet och representera Borås Stad gentemot
luftvårdsförbundet

samordna vattenvårdsarbetet och representera Borås Stad gentemot
vattenråden.
implementering av Borås Stads nya miljömål (2013)

Förvaltningen anser att det är av stor vikt att det görs ett tillägg i nämndens
reglemente med de punkter som listats ovan, se bilaga 4 - förvaltningens förslag till
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nytt reglemente feb 2019, då de utgör stora delar av det miljöstrategiska arbete som
miljö- och konsumentnämnden ansvarar för på uppdrag av kommunfullmäktig.
Vidare resulterar ett tillägg i en tydligare förståelse om vilket miljöstrategiskt arbete
som åligger nämnden i förhållande till det arbete som kommunstyrelsen ansvarar för
när det kommer till att leda och samordna miljöstrategiska frågor som en del av deras
övergripande ledningsfunktion. Nedan följer förvaltningens förslag på tillägg till
nämndens reglemente.
I den mån gällande författningar eller beslut av kommunfullmäktige inte föreskriver annat åligger det
miljö- och konsumentnämnden även att arbeta med hållbar utveckling vilket innefattar följande:
att ha en drivande, och stödjande funktion i arbetet med miljöstrategiska frågor och i
samråd med berörda parter utarbeta och underställa kommunfullmäktige förslag till
styrdokument inom området,
att samordna delar av kommunens miljöarbete och svara för miljövården i kommunen i den
mån det inte ankommer på annan, vilket innefattar följande:
-

-

arbeta med utökad miljöinformation/utbildning samt ge stöd till Borås Stads
verksamheter i deras miljöarbete,
leda och samordna arbetet med miljömål samt implementera Borås Stads nya
miljömål,
samordna arbetet med den ekologiska dimensionen inom hållbarhetsområdet,
arbeta med miljöövervakning inom luft, vatten och mark. Inklusive representera
Borås Stad gentemot luftvårdsförbundet, samt samordna vattenvårdsarbetet och
representera Borås Stad gentemot vattenråden,
samordna kommunens arbete inom naturvård, svara för naturvårdsfrågorna i den
mån det inte ankommer på annan samt förvalta Borås Stads naturvårdsfond,

att följa utvecklingen i kommunen i miljö- och hälsoskyddshänseende och utarbeta de förslag
och bereda de ärenden som är påkallade eller ankommer på kommunen,
att medverka i all planering inklusive fysisk planering där frågor inom nämndens
ansvarsområden berörs,
att arbeta med energi- och klimatrådgivning

Bostad Borås
Bostad Borås, som är en frivillig verksamhet för kommunen, har till uppgift att lämna
information till allmänheten om hur och var lägenheter kan sökas inom staden
Verksamheten informerar nya och nuvarande kommuninvånare samt studenter via
webbplats, besök, brev, e-post och telefon. Miljöförvaltningen ska enligt Bostad
Borås se till att hjälpa studenter att finna bostäder som tillhandahålls av privata
uthyrare. Miljöförvaltningen ställer sig frågande till varför detta ansvarsområde faller
på miljö- och konsumentnämnden då uppdraget inte har något att göra med
nämndens ansvarsområden. Om det är kommunfullmäktiges mening att nämnden ska
ansvara för detta frivilliga uppdrag så bör detta tas med i nämndens reglemente.
Dessutom behöver nämnden få ekonomiska medel för att upprätthålla verksamheten.
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Namnbyte på miljö- och konsumentnämnden
Miljö- och konsumentnämnden fick sitt namn 2011 efter en omorganisation då bland
annat konsumentrådgivningen samt energi- och klimatrådgivningen flyttades över till
nämnden. Förvaltningen anser dock att nämndens och förvaltningens namn blir
missvisande i förhållande till huvuduppgiften som är att arbeta med miljö- och
hälsoskydd. Det finns fler verksamhetsområden inom nämnden som har en starkare
relation till hälsoskydd än konsumentrådgivning. Förvaltningen föreslår därför att
konsumentrådgivning byts ut mot hälsoskydd. Det blir även tydligare gentemot
allmänheten om vilken nämnd man kan vända sig till när det gäller hälsoskydd. Miljöoch konsumentnämnden kommer att föreslå kommunfullmäktige att fatta beslut i
frågan separat från reglementeremissen men förvaltningen vill redan nu informera att
detta kan komma att ske inom en närliggande tid. Med anledning av ett föreslaget
namnbyte kan nämndens namn i reglementet även komma att behöva justeras.

Agneta Sander
Miljöchef

Marlene Andersson
Förvaltningsjurist

Bilaga
1. Miljö- och konsumentnämndens nuvarande reglemente
2. Stadsledningskansliet förslag till reglemente för Miljö- och
konsumentnämnden 2019
3. Stadsledningskansliet förslag till gemensamt reglemente för kommunstyrelsen
samt övriga nämnder 2019
4. Miljöförvaltningens förslag på nytt reglemente februari 2019
5. Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse december 2018 som svar på
förvaltningsremissen om nämndens reglemente

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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Reglemente för Miljö- och konsumentnämnden

800:1

Reglemente för Borås Stads Miljöoch 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 reglemente.

§ 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.

Borås Stads författningssamling 2017

BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING

Reglemente för Borås Stads Miljö- och konsumentnämnden
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20, reviderad 2016-11-23 och 2017-09-21.
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX
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 från och med: 2019-XX-XX
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 reglemente.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter Målet med verksamheten
Miljö- och konsumentnämnden ska säkerställa att verksamheter följer lagar och regler så att
människors hälsa och miljön skyddas. Nämnden ska även vara med och bidra till att Borås
Stad blir en ledande kommun inom miljö- och hållbarshetsområdet.
Miljö- och konsumentnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt Miljöbalken inom miljöoch hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras, av den
kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet med undantag för det som enligt
Kommunfullmäktiges beslut skall fullgöras av annan nämnd. Onödig upprepning. Tillägg av
Miljöbalken.
Miljö- och konsumentnämnden svarar också för kommunens konsumentrådgivning samt för
budget- och skuldsaneringsrådgivning. Kronofogden ansvarar för saneringen och inte
nämnden.
Kommunstyrelsen har uppdraget att leda och samordna miljöstrategiska frågor. Nämnden ska
medverka i planering där miljöstrategiska frågor berörs. Förtydligande med uppdelningen av
ansvaret.

§ 2 Speciella arbetsuppgifter Verksamhet och uppdrag
I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige ej annat föreskriver,
åligger det Miljö- och konsumentnämnden att särskilt fullgöra kommunens uppgifter enligt
Fullgöra kommunens uppgifter enligt miljöbalken med tillhörande lagstiftning som
tillsynsmyndighet och prövningsmyndighet,
• Fullgöra kommunens uppgifter enligt inom livsmedelslagen stiftningen och

Kommenterad [MA1]: Denna rubrik syftar till ett
övergripande mål och syfte med verksamheten. Ert förslag
under § 1 är egentligen uppdrag som då ska in under rubriken §
2.

Kommenterad [AS2]: Vad avses?
Jag tror många formuleringar kommer från tiden innan
miljöbalken när det fanns separata lagar för miljö, hälsoskydd,
naturvård osv – men vi förstår inte vad dessa termer innebär
idag.
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foderlagstiftningenmed tillhörande lagstiftning
• lagen om foder och animaliska biprodukter med tillhörande lagstiftning,
• alkohollagen, tobakslagen,
• lagen om handel med vissa receptfria läkemedel,
• Fullgöra kommunens uppgifter enligt strålskyddslagen, enligt lagen om skyldighet att
tillhandahålla förnybara drivmedel och enligt lagen om sprängämnesprekursorer,
• strålskyddslagen,
• lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel,
• lagen om sprängämnesprekursorer,
• lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa,
• lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Kommenterad [MA3]: Det är tre olika lagstiftningar, varför
klumpas de ihop?

Miljö- och konsumentnämnden svarar också för kommunens budget- och skuldrådgivning
enligt socialtjänstlagen samt för kommunens konsumentrådgivning.
Miljö- och konsumentnämnden ska även besvara remisser från Spelinspektionen.
Kommunstyrelsen har uppdraget att leda och samordna miljöstrategiska frågor. Nämnden ska
medverka i planering där miljöstrategiska frågor berörs.
• Svara för de arbetsuppgifter och beslut i avfalls- och renhållningsfrågor som närmare
anges i gällande kommunala renhållningsordning
besvara remisser från Spelinspektionen

Kommenterad [MA4]: Förvaltningen utövar redan tillsyn
enligt miljöbalken. Detta faller under miljöbalkens 15 kap, så det
ska inte vara med här.

Tillägg då Tillståndsenheten har till uppdrag att besvara remisser om tillstånd för
anordnande av spel

§ 3 Övrigt
Det är även nämndens uppgift att;
• svara för miljövården i kommunen i den mån det inte ankommer på annan,
• svara för naturvårdsfrågorna i kommunen i den mån det inte ankommer på annan,
• följa utvecklingen i kommunen i miljö- och hälsoskyddshänseende och därvid utarbeta
de förslag och bereda de ärenden som är påkallade eller ankommer på kommunen,
Framgår av det Gemensamma reglementet § 1.
• medverka i planering där frågor inom nämndens ansvarsområde berörs, Framgår av det
Gemensamma reglementet § 7.
• 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.

Kommenterad [AS5]: Vad avses med begreppet miljövård i
den här formuleringen?
Kommenterad [AS6]: Vad avses med naturvårdsfrågor, pss
som ovan?
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•
•

arbeta med energi- och klimatrådgivning
medverka i all planering inklusive fysisk planering där frågor inom nämndens
ansvarsområden berörs,

Kommenterad [MA7]: Detta är ett uppdrag som kommer
från KF som nämnden fått ansvar för (via att nämnden tog över
ansvaret för dåvarande Konsument Borås). Det bör synas att
det är nämnden som ansvarar för detta då finansieringen
kommer från energimyndigheten.
Kommenterad [MA8]: Detta bör också vara med i
reglementet. Eftersom MKN fick nya medel för detta uppdrag
inför 2019.
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Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder
i Borås Stad
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20, reviderad 2016-03-17
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX
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 från och med: 2019-XX-XX
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, gäller bestämmelserna i detta reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad.

1 § Nämnderna i den kommunala organisationen
Borås Stads nämnder utgör delar av den kommunala organisationen.
Kommunfullmäktiges antagna handling, BORÅS 2025 – Vision och strategi, bygger på ekonomisk,
social och ekologisk hållbarhet. Visionens fördjupade sju strategiska målområden konkretiserar
hur staden ska arbeta för att nå enligt visionen önskvärt idealtillstånd. Nämnderna ska genom sitt
arbete medverka till utvecklingen av Borås Stad och på sätt som stöder visionen.
All stadens verksamheter såsom bolag och förvaltningar är viktiga för helheten och för att
stadens vision ska kunna uppnås. En helhetssyn och ett nyttoperspektiv för staden och dess
invånare ska därför sätta sin prägel på nämndernas verksamhet.
Nämndens verksamhet ska samordnas med stadens övriga verksamheter när så är möjligt för
mesta möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i samband med extraordinära händelser
i kommunen.
Stycket under rubriken ”Nämnderna i den kommunala organisationen” är nytt och motsvarar
den skrivelse som finns med i det gemensamma ägardirektivet under rubriken bolagen i den
kommunala organisationen. Innehållet sätter fokus på nämndernas del i det gemensamma
ansvaret för staden och för Borås Stads helhetsperspektiv.

Uppgifter
2 § Uppdrag och verksamhet
Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa
vad som anges i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige - i reglemente, i
samband med budget eller i annat särskilt beslut - har bestämt att
Kommunstyrelsen/nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i
övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. Nämnderna ska följa utvecklingen inom sina
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respektive ansvarsområden samt besvara de remisser som berör respektive nämnds
ansvarsområde. Istället för att beskriva ansvaret i respektive nämnds reglemente tas
bestämmelsen in i det gemensamma reglementet.

3 § Organisation inom verksamhetsområdet
Kommunstyrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för
verksamheten. Nämnden skall vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan
bedrivas så rationellt som möjligt. Åtgärderna skall avse såväl inre organisation och
arbetsformer som förhållandet till allmänhet och andra myndigheter.

4 § Personalansvar
Kommunstyrelsen/nämnden är anställningsmyndighet för personal vid sina förvaltningar med
undantag för förvaltningschefer som anställs av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen och
nämnderna har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verksamhetsområde, allt i den mån Kommunstyrelsen inte tillagts särskilda befogenheter enligt sitt
reglemente. Överförmyndarnämndens förvaltningsorgan är dock Sociala
omsorgsförvaltningen som lyder under Sociala omsorgsnämnden.

5 § Personuppgifter, allmänna handlingar
Kommunstyrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar
av personuppgifter som sker i Kommunstyrelsens/nämndens verksamhet.
Kommunstyrelsen/nämnden har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde ansvara för
hanteringen av personuppgifter och allmänna handlingar.

6 § Delegering från Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen/nämnden får inom sitt verksamhetsområde och utan kommunfullmäktiges
särskilda medgivande, under förutsättning att ärendet inte är av principiell betydelse eller
annars av större vikt för kommunen:
1. Själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål eller ärenden när detta följer av lag
eller annan författning eller kommunfullmäktiges beslut samt därvid träffa för kommunen
bindande avtal. Mål/ärenden om skadestånd rörande fel och försummelse vid
myndighetsutövning handläggs dock av Kommunstyrelsen.
2. Tillse att framställningar och rekvisitioner görs för erhållande av stats- och andra bidrag
inom nämndens verksamhetsområde, samt på kommunens vägnar mottaga stats- och
andra bidrag beviljade inom nämndens verksamhetsområde.
Nämnden får inte fatta beslut i ärenden som är förbehållna annan nämnd.
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7 § Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige
Kommunstyrelsen/nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Kommunstyrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort
de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem i reglemente eller genom särskilt uppdrag.
Kommunstyrelsen/nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som
delegerats till dem har fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer. Redovisningen lämnas till Kommunstyrelsen som
samordnar de olika nämndernas redovisningar.
Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet enligt speciallag.

8 § Information, samråd och samordning
Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd ska i möjligaste mån erhålla den
information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och
underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör Kommunstyrelsens eller
annan nämnds verksamhet. Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa
är särskilt berörda. Nämnden skall, i förekommande fall, verka för att samråd sker med dem
som utnyttjar dess tjänster. Kommunstyrelsen/nämnden beslutar om formerna för samrådet.
Nämndernas verksamhet ska samordnas med stadens övriga verksamheter när så är möjligt
för mesta möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i samband med extraordinära
händelser i kommunen. Verksamheterna ska i samråd söka lösningar som tillgodoser
kommunens samlade intresse. Uppgiften motsvarar det ansvar som de kommunala bolagen
har i det gemensamma ägardirektivet.

9 § E-petition
Kommunstyrelsen/nämnden ska en gång per år redovisa de e-petitioner som kommit in till
kommunen.

Arbetsformer
10 § Tidpunkt för sammanträden
Kommunstyrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som Kommunstyrelsen/ nämnden
bestämmer.
Sammanträdet ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller
om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen
hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på
det
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extra sammanträdet. Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden
för extra sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen
eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast
underrättas om beslutet.

11 § Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig,
om inte särskilda förhållanden föranleder annat, och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet.
Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare inom tid som nämnden bestämmer. Kallelse
får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan
ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.

12 § Offentliga sammanträden
Kommunstyrelsen/nämnden ska ha öppna sammanträden, med undantag av sammanträden
som ska hållas inom stängda dörrar då ärenden som ska behandlas avser myndighetsutövning
eller omfattas av sekretess.

13 § Sammanträden på distans
Kommunstyrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdes-handlingar, bild eller
ljud. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans i varje enskilt fall.
Kommunstyrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans
i nämnden.

14 § Närvarorätt
Kommunalråd har rätt att närvara vid Kommunstyrelsens/nämndernas sammanträden och delta
i överläggningarna.
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Vid Kommunstyrelsens/nämndens sammanträden får, i den mån styrelsen/nämnden för
särskilt fall beslutar annat, tjänsteman vara närvarande med rätt att delta i överläggningar i
ärenden som berör vederbörandes verksamhetsområde.

15 § Sammansättning
Kommunstyrelsen/nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat.
I nämnder med nio eller fler ordinarie ledamöter skall presidierna bestå av ordföranden, förste vice
ordförande och andre vice ordförande. Förste vice ordförandeposterna tillsätts av minoriteten.
Majoriteten tillsätter 2:e vice ordförandena.

16 § Ordföranden
Det åligger ordföranden att
1.
2.
3.
4.
5.
6.

leda Kommunstyrelsens/nämndens arbete och sammanträden,
kalla till sammanträde
kalla ersättare,
inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas, är tillräckligt beredda,
se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i Kommunstyrelsen/nämnden,
bevaka att nämndens beslut verkställs.

Härutöver åligger det Kommunstyrelsens ordförande att under Kommunstyrelsen
1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,
3. främja samverkan mellan Kommunstyrelsen, kommunens övriga nämnder och
fullmäktige samt
4. representera Kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och
sammanträden om inte Kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.

17 § Vice ordförandena
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den
mån ordföranden anser att det behövs.

18 § Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett sammanträde eller en del av ett
sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats,
fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i Kommunstyrelsen/ nämnden längst
tid, Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den
äldste av dem.
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Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordförandena inte kan fullgöra sitt uppdrag
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandenas
uppgifter.

19 § Förhinder
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska
snarast anmäla detta på sätt som Kommunstyrelsen/nämnden beslutat.

20 § Ledamöter/ersättares tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
Ersättarna ska tjänstgöra enligt den mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat
tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. En ersättare som avbryter tjänstgöringen på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde eller till ett fortsatt sammanträde
har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av något annat hinder
än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet. Även de ersättare som inte
tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna. Ersättare från parti som saknar ordinarie ledamot i
nämnden har rätt att få sin mening antecknad i protokollet (särskilt yttrande). Sakinnehållet ska i
huvudsak ha tillkännagivits under sammanträdet.

21 § Justering av protokoll
Protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. Kommunstyrelsen/nämnden kan besluta att
en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.

Övrigt
22 § Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.

23 § Författningssamling
Nämnderna ska ta initiativ till och underrätta Kommunstyrelsen så snart en uppdatering av den
kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.
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24 § Delgivningsmottagare
Delgivning med Kommunstyrelsen/nämnden sker med ordföranden eller anställd som Kommunstyrelsen/nämnden beslutar.

25 § Undertecknande av handlingar
Skrivelser, avtal och andra handlingar från Kommunstyrelsen/nämnden ska undertecknas på
Kommunstyrelsens/nämndens vägnar på sätt som Kommunstyrelsen/nämnden bestämmer.
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Reglemente för Miljö- och konsumentnämnden
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX
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 från och med: 2019-XX-XX
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta
reglemente.

§ 1 Målet med verksamheten
Miljö- och konsumentnämnden ska säkerställa att verksamheter följer lagar och regler så att
människors hälsa och miljön skyddas. Nämnden ska även vara med och bidra till att Borås
Stad blir en ledande kommun inom miljö- och hållbarshetsområdet.

§ 2 Verksamhet och uppdrag
I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige ej annat föreskriver,
åligger det Miljö- och konsumentnämnden att fullgöra kommunens uppgifter enligt;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

miljöbalken med tillhörande lagstiftning som tillsynsmyndighet och
prövningsmyndighet,
livsmedelslagstiftning med tillhörande lagstiftning,
lagen om foder och animaliska biprodukter med tillhörande lagstiftning,
strålskyddslagen,
lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel,
lagen om sprängämnesprekursorer,
lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa,
alkohollagen,
tobakslagen,
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel,
lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Nämnden ska även
-

svara för kommunens budget- och skuldrådgivning enligt 5 kap. 12 § socialtjänstlagen
samt 3 § skuldsaneringslagen,
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-

ge vägledning i allmänna konsumentfrågor, arbeta med rådgivning om hållbar
konsumtion, bistå vid reklamationsförfaranden samt i övrigt främja, stödja och samordna
konsumentintressena inom kommunen,

§ 3 Övrigt
Det är även nämndens uppgift att;
•
•
•

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.
besvara remisser från Spelinspektionen och i övrigt de remisser som berör de
lagstiftningsområden som ligger inom miljö- och konsumentnämndens ansvarsområde
i den mån gällande författningar eller beslut av kommunfullmäktige inte föreskriver annat
åligger det miljö- och konsumentnämnden även att arbeta med hållbar utveckling vilket
innefattar följande:
att ha en drivande, och stödjande funktion i arbetet med miljöstrategiska frågor och i
samråd med berörda parter utarbeta och underställa kommunfullmäktige förslag till
styrdokument inom området,
att samordna delar av kommunens miljöarbete och svara för miljövården i kommunen i
den mån det inte ankommer på annan, vilket innefattar följande:
-

-

arbeta med utökad miljöinformation/utbildning samt ge stöd till Borås Stads
verksamheter i deras miljöarbete,
leda och samordna arbetet med miljömål samt implementera Borås Stads nya
miljömål,
samordna arbetet med den ekologiska dimensionen inom hållbarhetsområdet,
arbeta med miljöövervakning inom luft, vatten och mark. Inklusive representera
Borås Stad gentemot luftvårdsförbundet, samt samordna vattenvårdsarbetet och
representera Borås Stad gentemot vattenråden,
samordna kommunens arbete inom naturvård, svara för naturvårdsfrågorna i den
mån det inte ankommer på annan samt förvalta Borås Stads naturvårdsfond,

att medverka i all planering inklusive fysisk planering där frågor inom nämndens
ansvarsområden berörs,
att arbeta med energi- och klimatrådgivning
samt i övrigt fullgöra de uppdrag som kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen har överlämnat
till nämnden.

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2018-11-23

1(6)
Dnr

2018-3159

Marlene Andersson, 033-35 30 12
marlene.andersson@boras.se
Miljö- och konsumentnämnden

Förslag till reglementen från och med 2019-01-01:
Översyn av samtliga reglementen i samband med ny
mandatperiod
Yttrande till Kommunstyrelsen (Dnr KS 2018-00768)

Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer nytt
reglemente för miljö- och konsumentnämnden i enlighet med förslag i bilaga till
förvaltningens tjänsteskrivelse.
Sammanfattning
Miljöförvaltningen har fått Förvaltningsremiss: Översyn av samtliga nämndreglementen i
samband med ny mandatperiod på tjänstemannaremiss från kommunstyrelsen.
Förvaltningen har synpunkter på nämndens reglemente som förvaltningen anser
behöver beredas och beslutas i miljö- och konsumentnämnden eftersom reglementet
reglerar nämndens ansvarsområde. Förvaltningen har begärt anstånd med
tjänsteyttrandet till den 23/11-18 samt anstånd till den 11/12-18 med att lämna in ett
nämndbeslut i frågan.
Förvaltningen föreslår:
•

att reglementets struktur och uppdelning ändras i enlighet med förvaltnings
förslag (bilaga 1) då syftet med den nuvarande strukturen är svårtolkad,

•

att namnet på budget- och skuldsaneringsrådgivning ändras till budget- och
skuldrådgivning, samt att de laghänvisningar som reglerar det obligatoriska
ansvaret för staden att ge sådan rådgivning tas med,

•

att konsumentrådgivning kompletteras med att arbeta med rådgivning inom
hållbar konsumtion, bistå vid reklamationsförfaranden samt i övrigt främja,
stödja och samordna konsumentintressena inom kommunen,

•

att ett tillägg av miljöbalken görs i reglementet,

•

att ansvaret för tillsyn i enlighet med lagen (1998:814) med särskilda
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning klargörs inom kommunen,

•

att ett tilläggs görs i reglementet där det framgår att nämnden ska ansvara för
remisser från Lotteriinspektionen,
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att de uppdrag som kommunfullmäktige har tilldelat miljö- och
konsumentnämnden vad gäller miljöstrategiskt arbete men som inte är listat i
nämndens nuvarande reglemente läggs till och förtydligas enligt nedan:
• att ha en drivande och stödjande funktion i arbetet med miljöstrategiska
frågor och i samråd med berörda parter utarbeta och underställa
kommunfullmäktige förslag till styrdokument inom området,
o samordna delar av kommunens miljöarbete,
o arbeta med utökad miljöinformation/utbildning samt ge stöd till
Borås Stads verksamheter i deras miljöarbete,
o leda och samordna arbetet med miljömål samt implementera Borås
Stads nya miljömål,
o samordna arbetet med den ekologiska dimensionen inom
hållbarhetsområdet,
o arbeta med miljöövervakning inom luft, vatten och mark. Inklusive
representera Borås Stad gentemot luftvårdsförbundet samt samordna
vattenvårdsarbetet och representera Borås Stad gentemot
vattenråden,
o samordna kommunens arbete inom naturvård,
o Inrätta och förvalta Borås Stads naturvårdsfond,
o Arbeta med energi- och klimatrådgivning,
•

•

att medverka i fysisk planering där frågor inom nämndens
ansvarsområde berörs,
att utreda frågan om verksamheten Bostad Borås bör vara en del av
nämndens ansvarsområde då verksamheten inte har något att göra med
nämndens övriga ansvarsområden.

Ärendet
Kommunstyrelsen har översänt en förvaltningsremiss gällande reglementen med
begäran om eventuella synpunkter på sin respektive nämnds reglemente samt
”Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad”. I
samband med ny mandatperiod ska en översyn av samtliga dokument göras.
Anledningen till att det är en förvaltningsremiss är den korta svarstiden som är satt till
den 19/11-2018, vilket resulterar i att nämnden inte hinner yttra sig inom den givna
tidsramen. Miljöförvaltningen anser dock att reglementet är en av nämndens
viktigaste dokument och har därför bett om anstånd till den 11/12-2018 för att
inkomma med ett nämndbeslut om revidering av nämndens reglemente.
Miljöförvaltningen kommer även att skicka in ett tjänstemannaförslag till
kommunstyrelsen den 23/11-2018 efter att förvaltningen ansökt om anstånd från den
19/11-18. Både anståndet för förvaltningsremissen och nämndens beslut har
godkänts.
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

Sida

3(7)
Datum

Dnr

2018-11-23

2018-3159

Miljöförvaltningens synpunkter
Reglementets struktur
Miljöförvaltningen ställer sig frågande till varför det nuvarande reglementet är
uppdelat på de tre paragraferna huvudarbetsuppgifter, speciella arbetsuppgifter och
övriga arbetsuppgifter. Uppdelningen kan uppfattas som att de speciella
arbetsuppgifterna och/eller de övriga arbetsuppgifterna är mindre viktiga, alternativt
att de speciella arbetsuppgifterna är viktigare än huvudarbetsuppgifterna. Vidare är
det oklart om syftet med upplägget är att visa på att det finns en prioritetsordning i de
olika arbetsuppgifterna för nämnden. Miljöförvaltningen föreslår därför reglementets
struktur och uppdelning ändras i enlighet med förvaltnings förslag, se bilaga 1, då det
i nuläget inte går att förstå skillnaden eller syftet med uppdelningen.
Angående § 1 Huvudarbetsuppgifter i nuvarande reglemente
-

I nuvarande reglementet står det ”budget- och skuldsaneringsrådgivning”, det
är ett felaktigt namn på verksamheten. Det ska stå budget- och
skuldrådgivning. Det är även lämpligt att tydliggöra att verksamheten inte är
en frivillig verksamhet för kommunen genom att ange de laghänvisningar som
reglerar det obligatoriska ansvaret för kommunen att ha budget- och
skuldrådgivning. Förslagsvis bör det stå att nämnden ska svara för
kommunens budget- och skuldrådgivning enligt 5 kap. 12 § socialtjänstlagen
samt 3 § skuldsaneringslagen, se bilaga 1.

-

I nuvarande reglemente står det att nämnden ska svara för kommunens
konsumentrådgivning, men att enbart skriva konsumentrådgivning ger en
snäv uppfattning av uppdraget. Verksamheten ska inte enbart arbeta med
konsumentrådgivning utan även arbeta med rådgivning inom hållbar
konsumtion, bistå vid reklamationsförfaranden samt i övrigt främja, stödja
och samordna konsumentintressena inom kommunen. Förvaltningen föreslår
därför att konsumentrådgivning kompletteras med informationen ovan, se
bilaga 1.

Angående § 2 Speciella arbetsuppgifter i nuvarande reglemente
En myndighets tillsyn och kontroll ska generellt syfta till att säkerställa syftet med
respektive lag och de föreskrifter som meddelas med stöd av dessa.
Tillsynsmyndigheten ska på eget initiativ kontrollera efterlevnaden samt vidta de
åtgärder som krävs. Myndigheten ska vidare genom rådgivning, information och
liknande, skapa förutsättningar för att lagens ändamål ska tillgodoses.
Miljöförvaltningen anser att miljö- och konsumentnämndens ansvar som
myndighetsnämnd blir tydligare om de viktigaste lagar som styr nämndens tillsyn och
kontroll tas med i nämndens reglemente. Miljöförvaltningen föreslår därför ett tillägg
av miljöbalken i reglementet, se bilaga 1.
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Tillsyn enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och
skyltning
Miljöförvaltningen anser att ansvaret för tillsyn i enlighet med lagen (1998:814) med
särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning bör klargöras inom
kommunen. Lagen syftar till att kommunen ska ansvara för de allmänna platser som
är redovisade i detaljplanen och för vilka kommunen är huvudman. Kommunen ska
se till att sådana platser hålls i ett sådant skicka att uppkomsten av olägenheter för
människors hälsa hindras och de krav tillgodoses som med hänsyn till förhållandena
på platsen och övriga omständigheter kan ställas i fråga om trevnad, framkomlighet
och trafiksäkerhet. Förvaltningen anser inte att tillsynen syftar till direkta miljö- och
hälsoolägenheter som i övrigt ankommer på nämnden, utan det blir mer av en estetisk
bedömning. Förvaltningen menar istället att ärenden kopplat till tillsyn enligt lagen är
lämpligare för samhällsbyggnadsnämnden. Är det dock kommunfullmäktiges mening
att miljö- och konsumentnämnden ska utöva tillsyn enligt ovannämnd lag så anser
förvaltningen att det ska framgå av miljö- och konsumentnämndens reglemente
eftersom det handlar om myndighetsutövning.
Remisser från Lotteriinspektionen
Lotteriinspektionen är den myndighet som ska säkerställa att lotterier, kasinospel och
annan spelverksamhet i Sverige utövas lagligt, säkert och tillförlitligt. Myndigheten
bevakar konsumenters intressen och ska även medverka till att minska riskerna för de
sociala skadeverkningar som spelande kan medföra. Lotteriinspektionen utövar sin
tillsyn under lotterilagen, lagen om anordnande av visst automatspel och kasinolagen.
Inom Borås Stad är det miljö- och konsumentnämnden som ansvarar för att besvara
remisser från Lotteriinspektionen via tillståndsenheten för alkohol. Eftersom det inte
finns någon information inom kommunen om vilken förvaltning som har uppdraget
bör det läggas till i miljö- och konsumentnämndens reglemente.
Miljöstrategiskt arbete/hållbar utveckling
För att en kommun ska kunna ta sitt ansvar enligt miljöbalken är det vanligt att
kommunfullmäktige utser någon nämnd att ha en ledande, samordnande och
stödjande funktion för kommunens samlade arbete med hållbar utveckling och/eller
miljöstrategiska frågor, som följer av miljöbalken. Någon entydig definition om vad
som ingår i en kommuns arbete med hållbar utveckling respektive miljöstrategisk
arbete finns inte.
I nu gällande reglementen framgår att i kommunstyrelsens övergripande
ledningsfunktion ligger att leda och samordna bland annat miljöstrategiska frågor. Samtidigt
har kommunfullmäktige lagt ansvar för stora dela av stadens miljöstrategiska arbete
på miljö- och konsumentnämnden. Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund har
nyligen startat ett nätverk för miljöstrategisk samverkan där kommunchefen utsett
förvaltningschefen för miljöförvaltningen att representera Borås Stad.
Utgångspunkten för regionens miljöstrategiska samverkan är Agenda 2030 och
VG 2020 – strategi för tillväxt och utveckling, Västra Götalandsregionen.
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Miljö- och konsumentnämndens presidium tog med anledning av det ovannämnda
upp behovet av att tydliggöra ansvarsfördelning och roller samt behovet av att skapa
politiska avstämningsforum för Borås Stads miljöstrategiska arbete inför eller under
nästa mandatperiod, på sitt senaste politiska uppföljningssamtal med ansvariga
kommunalråd.
I Miljö- och konsumentnämndens nuvarande reglemente (§ 3 Övrigt) har
kommunfullmäktige listat följande fem punkter som vanligtvis räknas som
miljöstrategiskt arbete: svara för miljövården i kommunen i den mån det inte
ankommer på annan,
1. svara för naturvårdsfrågorna i kommunen i den mån det inte ankommer på annan,
2. följa utvecklingen i kommunen i miljö- och hälsoskyddshänseende och därvid
utarbeta de förslag och bereda de ärenden som är påkallade eller ankommer på
kommunen,
3. medverka i planering där frågor inom nämndens ansvarsområde berörs,
4. 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.
Miljöförvaltningen vill påpeka att det enligt Nämndens budgetar och andra antagna
dokument sedan 2002 finns ytterligare uppdrag som kommunfullmäktige har tilldelat
miljö- och konsumentnämnden som är miljöstrategiskt arbete men som inte är listat i
nämndens reglemente. Punkterna redovisas nedan:
•
•
•
•

arbete med miljömål åt Borås Stad (2006)
inrätta och förvalta Borås Naturvårdsfond (2002, 2007, 2011)
utökad miljöinformation, miljöutbildning samt stöd till Borås Stads
verksamheter i deras miljöarbete (2010)
arbete med hållbar utveckling (2011), inklusive
o leda och samordna arbetet med miljömål och miljöprogram
o samordna arbetet med den ekologiska dimensionen i det planerade
hållbarhetsområdet
o utreda möjligheten att skapa ett ”Rådrum” för hållbarhetsfrågor
o samordna luftvårdsarbetet och representera Borås Stad gentemot
luftvårdsförbundet

•
•

samordna vattenvårdsarbetet och representera Borås Stad gentemot
vattenråden.
implementering av Borås Stads nya miljömål (2013)

Förvaltningen anser att det är av stor vikt att det görs ett tillägg i nämndens
reglemente med de punkter som listats ovan, se även bilaga 1, då de utgör stora delar
av det miljöstrategiska arbete som miljö- och konsumentnämnden ansvarar för på
uppdrag av kommunfullmäktig. Vidare resulterar ett tillägg i en tydligare förståelse om
vilket miljöstrategiskt arbete som åligger nämnden i förhållande till det arbete som
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kommunstyrelsen ansvarar för när det kommer till att leda och samordna
miljöstrategiska frågor som en del av deras övergripande ledningsfunktion. Nedan
följer förvaltningens förslag på tillägg till nämndens reglemente.
I den mån gällande författningar eller beslut av kommunfullmäktige inte föreskriver annat åligger det
miljö- och konsumentnämnden även att arbeta med hållbar utveckling vilket innefattar följande:
att ha en drivande, och stödjande funktion i arbetet med miljöstrategiska frågor och i
samråd med berörda parter utarbeta och underställa kommunfullmäktige förslag till
styrdokument inom området,
att samordna delar av kommunens miljöarbete och svara för miljövården i kommunen i den
mån det inte ankommer på annan, vilket innefattar följande:
-

-

arbeta med utökad miljöinformation/utbildning samt ge stöd till Borås Stads
verksamheter i deras miljöarbete,
leda och samordna arbetet med miljömål samt implementera Borås Stads nya
miljömål,
samordna arbetet med den ekologiska dimensionen inom hållbarhetsområdet,
arbeta med miljöövervakning inom luft, vatten och mark. Inklusive representera
Borås Stad gentemot luftvårdsförbundet, samt samordna vattenvårdsarbetet och
representera Borås Stad gentemot vattenråden,
samordna kommunens arbete inom naturvård, svara för naturvårdsfrågorna i den
mån det inte ankommer på annan samt förvalta Borås Stads naturvårdsfond,

att följa utvecklingen i kommunen i miljö- och hälsoskyddshänseende och utarbeta de förslag
och bereda de ärenden som är påkallade eller ankommer på kommunen,
att medverka i all planering inklusive fysisk planering där frågor inom nämndens
ansvarsområden berörs,
att arbeta med energi- och klimatrådgivning
Bostad Borås
Bostad Borås, som är en frivillig verksamhet för kommunen, har till uppgift att lämna
information till allmänheten om hur och var lägenheter kan sökas inom staden
Verksamheten informerar nya och nuvarande kommuninvånare samt studenter via
webbplats, besök, brev, e-post och telefon. Miljöförvaltningen ska enligt Bostad
Borås se till att hjälpa studenter att finna bostäder som tillhandahålls av privata
uthyrare. Miljöförvaltningen ställer sig frågande till varför detta ansvarsområde faller
på miljö- och konsumentnämnden då uppdraget inte har något att göra med
nämndens ansvarsområden. Om det är kommunfullmäktiges mening att nämnden ska
ansvara för detta frivilliga uppdrag så bör detta tas med i nämndens reglemente.
Dessutom behöver nämnden få ekonomiska medel för att upprätthålla verksamheten.
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Namnbyte på miljö- och konsumentnämnden
Miljö- och konsumentnämnden fick sitt namn 2011 efter en omorganisation då bland
annat konsumentrådgivningen samt energi- och klimatrådgivningen flyttades över till
nämnden. Förvaltningen anser dock att nämndens och förvaltningens namn blir
missvisande i förhållande till huvuduppgiften som är att arbeta med miljö- och
hälsoskydd. Det finns fler verksamhetsområden inom nämnden som har en starkare
relation till hälsoskydd än konsumentrådgivning. Förvaltningen föreslår därför att
konsumentrådgivning byts ut mot hälsoskydd. Det blir även tydligare gentemot
allmänheten om vilken nämnd man kan vända sig till när det gäller hälsoskydd. Miljöoch konsumentnämnden kommer att föreslå kommunfullmäktige att fatta beslut i
frågan separat från reglemente-remissen men förvaltningen vill redan nu informera att
detta kan komma att ske inom en närliggande tid. Med anledning av ett föreslaget
namnbyte kan nämndens namn i reglementet även komma att behöva justeras.

Agneta Sander
Miljöchef

Marlene Andersson
Förvaltningsjurist

Bilaga
Förslag till Reglemente för Miljö- och konsumentnämnden
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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Zygmunt Cieslak, 033-35 30 18
zygmunt.cieslak@boras.se
Polismyndigheten i Borås

Remiss: Utökning av serveringstiden till 02.30.
Bakgrund
Från och med 1 januari 2017 ansvarar Miljö- och Konsumentnämnden för
serveringstillstånd i Borås Stad. Riktlinjerna för alkoservering är framtagna 2012,
reviderade 2016 och gäller till och med 2020.
Förslag till beslut
Miljö- och Konsumentnämnden kommer på sitt sammanträde den 26 februari 2019
att föreslå ändring i riktlinjerna avseende serveringstiden som längst från kl. 02.00 till
02.30. Övriga delar i riktlinjerna lämnas intakta.
Polismyndigheten synpunkter
Miljö- och Konsumentnämnden önskar Polismyndighetens synpunkter på utökade
serveringstiden som längst från 02.00 till 02.30 senast måndagen den 25 februari 2019.

Zygmunt Cieslak
Avdelningschef

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

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2019-01-24

1(5)
Dnr 2018-3711

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

Miljö- och konsumentnämnden

Ansökan om strandskyddsdispens för gäststuga/bastu,
trädäck och brygga
Sökande:
Fastighet:

Boanäs 1:14

Sammanfattning
har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att ersätta
tidigare fiskarstuga med en gäststuga/bastu med tillhörande trädäck samt brygga på
fastigheten Boanäs 1:14. Miljöförvaltningen bedömer gäststugan/bastun, tillsammans
med intilliggande trädäck, som mer avhållande för allmänheten. Efter en vägning
mellan strandskyddsintresset och den enskildes intresse av en brygga på platsen finner
Miljöförvaltningen att särskilt skäl för dispens saknas.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från
strandskyddsbestämmelserna för gäststuga/bastu, trädäck och brygga, på fastigheten
Boanäs 1:14, Borås kommun.
Lagstöd

Beslutet har fattats med följande lagstöd:
- Miljöbalken 7 kap. 15 §
Redogörelse för ärendet
Kommunfullmäktige har den 20 juni 2016, i samband med beslut om
strandskyddsdispens för tillbyggnad av bostadshus, beslutat om en
tomtplatsavgränsning för fastigheten Boanäs 1:14 i Borås kommun (dnr
2016/KS0322). Beslutet om tomtplatsavgränsning överklagades till Länsstyrelsen som
avslog överklagandet den 12 december 2016. Detta beslut överklagades i sin tur till
Mark- och miljödomstolen som avslog överklagandet den 24 april 2017. Även detta
beslut överklagades, men Mark- och miljööverdomstolen meddelade inte
prövningstillstånd. Tomtplatsavgränsningen som Kommunfullmäktige beslutade den
20 juni 2016 har därmed vunnit laga kraft.
Den 23 juli 2018 besökte företrädare från Miljöförvaltningen fastigheten Boanäs 1:14.
Vid platsbesöket konstaterades att området mellan tomtplatsen och strandlinjen
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fortfarande var ianspråktaget som privat mark genom anlagd trädgård, gräsmatta och
terrasseringar. Trädgården avgränsades i syd, mot vägen, av en hög häck. Vid stranden
hade den naturliga strandlinjen ersatts med en stenmur/strandskoning, en
gäststuga/bastu hade uppförts och en brygga hade anlagts.
Miljöförvaltningen har den 24 juli 2018 skickat en begäran om förklaring (dnr 20182214). Då inget svar inkom har Miljöförvaltningen den 28 augusti 2018 meddelat att
man överväger att förelägga om återställning.
har den 6 september begärt förlängd svarstid och möte på platsen,
vilket skedde den 20 november 2018. Då meddelade
att han avsåg
söka dispens i efterhand för åtgärderna.
Den 17 december 2019 inkom ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna
för att ersätta tidigare fiskarstuga med en gäststuga/bastu, tillhörande trädäck samt
brygga på fastigheten Boanäs 1:14.
Miljöförvaltningens synpunkter
Bestämmelser

Platsen för de vidtagna åtgärderna ligger inom Yttre Åsunden strandskyddsområde
som är 300 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får bland annat inte
nya byggnader uppföras eller anläggningar eller anordningar utföras om det hindrar
eller avhåller allmänheten från att beträda ett strandskyddsområde där den annars
skulle ha fått färdas fritt. Vidare får inte åtgärder vidtas som väsentligt 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 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.
Området utgör även riksintresse för naturvård och friluftsliv enligt 3 kap miljöbalken.
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 för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan
tillgodoses på någon annan plats.
Gäststuga/bastu med trädäck
har angett att byggnaden för sin funktion måste ligga vid vattnet.
Miljöförvaltningen konstaterar att hela fastigheten ligger inom strandskyddat område.
Tomtplatsen är dock stor och det skulle gå att placera bastu/gäststuga inom befintlig
tomtplats. Då
angett att det tidigare funnits en fiskestuga på platsen,
sedan innan 1975, prövar Miljöförvaltningen istället byggnaden som en
ersättningsbyggnad.
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Enligt
har en mindre fiskestuga funnits vid strandkanten sedan länge.
Stugan ska ha varit försedd med vatten och el, och periodvis bebodd. Stugan ersattes
senare av en gäststuga/bastu med samma yttermått som den tidigare stugan.
Utifrån foton från 2000-2007 (se bilaga 3), framgår att fiskestugan är enkel utformad
med två mindre fönster åt sydost/sjön. Enligt Miljöförvaltningens bedömning är
fiskestugan, utifrån bilder från 2005-2007 inte i beboligt skick (se bilaga 3). Dörren
har rasat och taket är trasigt. Fiskestugan bedöms inte ha någon hemfridszon eller
avhållande effekt.
har uppgett att den nya byggnaden är uppförd på samma plats och
har samma mått som tidigare byggnad/fiskestuga. Miljöförvaltningen upplever dock
den nya byggnaden som större. Den nya byggnaden är utformad med stora
fönsterpartier och utstickande tak med inbyggda spotlights mot sydost/sjön.
Byggnaden, tillsammans med intilliggande trädäck, bedöms mer avhållande för
allmänheten.
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
byggnaden eller trädäcket.
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 och trädäcket inte är förenlig med kraven
på en från allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som
anges i 3 och 4 kap miljöbalken.
Brygga

har uppgett att det tidigare funnits en brygga på platsen. På ortofotot
från 1972-1977 syns en brygga på fastigheten (se bilaga 4). De generella
strandskyddsbestämmelserna infördes 1975. Anläggningar och anordningar som är
uppförda före 1975 behöver därför ingen strandskyddsdispens för att vara lagliga.
Förutsättningen för att detta ska gälla är att anläggningarna inte ändrats i omfattning
eller utformning samt att de oavbrutet funnits på platsen sedan 1975.
Miljöförvaltningen konstaterar dels att strandlinjen förändrats mellan 2004 och
2006/2007 och dels att det, utefter ortofoton från 2004 till 2014, inte kontinuerlig
funnits en brygga på platsen sedan 1975 (se bilaga 4).
En brygga får dock 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. Några andra behov av brygga har inte
framkommit.
Miljöförvaltningen bedömer att en ny brygga på platsen skulle ta allemansrättsligt
tillgängligt vattenområde i anspråk och ha en avhållande effekt på det rörliga
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friluftslivet inom vattenområdet i bryggans närhet. Befintlig brygga består dels av en
fast brygga och dels av en flytbrygga. Strandområdet på platsen är grunt. Då
vattennivån varierar i sjön ligger flytbryggan stundtals på den blottade bottnen.
Flytbryggor bör generellt inte anläggas i grundare vatten än 2,5 meter då de annars
kan påverka bottenmiljöerna negativt. Både vattenrörelserna och
vattengenomströmning reduceras under flytbryggor.
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
prövningen kan utgöra särskilt skäl för dispens. Dispens kan därför inte medges för
bryggan.
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 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.
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
Miljöchef
Bilaga
1. Översiktskarta
2. Detaljkarta
3. Fotobilaga
4. Äldre ortofoton
5. Hur man överklagar

Anna Karlsson
Kommunbiolog
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Beslut skickas till

Kopia till
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen

Bilaga 1. Översiktskarta

Boanäs 1:14
Dnr 2018-3711

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000
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Bilaga 2. Detaljkarta

Beslutad tomtplats

Gäststuga/bastu (ca 4,4 x
5,4 meter) med trädäck
(ca 40 kvm)

Brygga

Boanäs 1:14
Dnr 2018-3711

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:1000

0

10

20

30m

Bilaga 3. Fotobilaga

Figur 1. Foto inskickat av

Boanäs 1:14
Dnr 2018-3711

. Mitten av december 2000.

Figur 2. 5 december 2005. Foto Borås Stad
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Bilaga 3. Fotobilaga

Boanäs 1:14
Dnr 2018-3711

Figur 3. Foto från Länsstyrelsens besök 30 maj 2006 (dnr 515-48200-2006).

Figur 4. Foto från Länsstyrelsens besök 30 maj 2006 (dnr 515-48200-2006).
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Bilaga 3. Fotobilaga

Boanäs 1:14
Dnr 2018-3711

Figur 5. Foto från Länsstyrelsens besök 30 maj 2006 (dnr 515-48200-2006).

Figur 6. 8 november 2007. Foto från Länsstyrelsens utredning (dnr. 515-48200-2006). Foto: Thomas Lundell.
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Bilaga 3. Fotobilaga

Boanäs 1:14
Dnr 2018-3711

Figur 7. 8 november 2007. Foto från Länsstyrelsens utredning (dnr. 515-48200-2006). Foto: Thomas Lundell.

Figur 8. 8 november 2007. Foto från Länsstyrelsens utredning (dnr. 515-48200-2006). Foto: Thomas Lundell.
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Bilaga 3. Fotobilaga

Boanäs 1:14
Dnr 2018-3711

Figur 9. 23 juli 2018. Foto: Borås Stad

Figur 10. 23 juli 2018. Foto: Borås Stad
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Bilaga 3. Fotobilaga

Boanäs 1:14
Dnr 2018-3711

Figur 11. 23 juli 2018. Foto: Borås Stad

Figur 12. 23 juli 2018. Foto: Borås Stad
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Bilaga 3. Fotobilaga

Boanäs 1:14
Dnr 2018-3711

Figur 13. 23 juli 2018. Foto: Borås Stad
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Bilaga 4. Äldre ortofoton
(1972-1977)

Boanäs 1:14
Dnr 2018-3711

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:2000
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60m

Bilaga 4. Äldre ortofoton
(2004)

Boanäs 1:14
Dnr 2018-3711

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:2000

0

20
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60m

Bilaga 4. Äldre ortofoton
(2006-2007)

Boanäs 1:14
Dnr 2018-3711

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:2000

0

20

40

60m

Bilaga 4. Äldre ortofoton (2009)

Boanäs 1:14
Dnr 2018-3711

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:2000
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Bilaga 4. Äldre ortofoton (2014)

Boanäs 1:14
Dnr 2018-3711

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:2000
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Anna Karlsson, 033-35 30 24
anna.ka.karlsson@boras.se

Miljö- och konsumentnämnden

Ansökan om strandskyddsdispens för carport och
tillbyggnad av bostadshus
Sökande:
Fastighet:

Viared 9:26

Sammanfattning
har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra
en carport samt bygga till befintligt bostadshus på fastigheten Viared 9:26.
Miljöförvaltningen bedömer att garage och tillbyggnad kommer ske på redan
ianspråktagen tomtmark. För att förtydliga för allmänheten var tomtplatsen går finner
Miljöförvaltningen det skäligt att förena dispensen med villkor om
tomtplatsavgränsnings i syd och väst.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för
carport, med måtten 4 x 6 meter, och tillbyggnad av befintligt bostadshus, med
måtten 8 x 12 meter, på fastigheten Viared 9:26 vid Västersjön, Borås kommun.
Hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats.
Villkor
1. Tomtplatsen ska åt syd och 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 carport samt bygga till befintligt bostadshus på fastigheten Viared 9:26. Ansökan
om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 15 januari 2019.
Situationsplan har bifogats ansökan.
Företrädare för Miljöförvaltningen har den 21 januari 2019 besökt platsen.

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Sturegatan 42

boras.se

miljo@boras.se

033-35 30 00

033-35 30 25
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Miljöförvaltningens synpunkter
Bestämmelser

Platsen för de planerade åtgärderna ligger inom Västersjöns strandskyddsområde som
är 200 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte nya byggnader
uppföras eller ändras 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 tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften.
På fastigheten Viared 9:26, som utgörs av 3000 m2, finns ett bostadshus och två
komplementbyggnader. Fastigheten gränsar i syd och väst till naturmark/skog, i norr
till bebyggelse och i öst till en mindre väg. Även om delar av fastigheten utgörs av
naturtomt med risvegetation bedöms hela fastigheten vara ianspråktagen.
Det planerade garaget kommer att uppföras i den sydöstra delen av fastigheten där
marken idag täcks av risvegetation och rhododendron. Befintligt bostadshus på ca 48
m2 kommer att byggas till med ytterligare 96 m2. Tillbyggnad kommer ske på den
södra gaveln, i vinkel, där det idag finns ett altandäck. Miljöförvaltningen bedömer att
garage och tillbyggnad kommer ske på redan ianspråktagen tomtmark.
För att förtydliga för allmänheten var tomtplatsen går finner Miljöförvaltningen det
skäligt att förena dispensen med villkor om tomtplatsavgränsnings i syd och väst,
enligt bilaga 2. Under förutsättning att villkoret följs bedömer Miljöförvaltningen att
åtgärderna inte kommer att utöka det område som kan uppfattas som hemfridszon.
Miljöförvaltningen anser att ovan nämnda omständigheter utgör särskilda skäl för
dispens från strandskyddsbestämmelserna.
På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Livsvillkoren för växt- och
djurlivet bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras
inte av byggnaderna. Dispens är förenligt med strandskyddets syfte.
Miljöförvaltningen bedömer att byggnaderna 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
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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 byggnaderna 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 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
Miljöchef

Anna Karlsson
Kommunbiolog

Bilaga
1. Översiktskarta
2. Situationsplan
3. Hur man överklagar
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen, vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Kopia till
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen

Bilaga 1. Översiktskarta

Viared 9:26
Dnr 2019-186

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000
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Bilaga 2. Situationsplan
Dnr 2019-186

Tomtplatsen ska åt
väst och syd markeras
med staket, häck, mur
eller motsvarande

Tillbyggnad 12 x 8 meter

Carport 4 x 6 meter
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Anna Karlsson, 033-35 30 24
anna.ka.karlsson@boras.se

Miljö- och konsumentnämnden

Ansökan om strandskyddsdispens för bostadshus och
carport
Sökande:
Fastighet:

Sandhults-Sjögården 2:1 (del av)

Sammanfattning
har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att ersätta
befintligt fritidshus med ett nytt bostadshus samt uppföra en carport på fastigheten
Sandhults-Sjögården 2:1 (del av). Miljöförvaltningen bedömer att bostadshuset och
carporten kommer att uppföras på en plats som redan ianspråktagen. För att
förtydliga för allmänheten var tomtplatsen går finner Miljöförvaltningen det skäligt att
förena dispensen med villkor att tomtplatsen ska markeras i nordost.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för
bostadshus på 121 m2 och carport på 40 m2 på fastigheten Sandhults-Sjögården 2:1
(del av) vid Kyperedsjön, Borås kommun.
Endast det område som markerats på bifogad karta får tas i anspråk som tomtplats.
Villkor
1. Tomtplatsen ska åt nordost, 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 ersätta
befintligt fritidshus med ett nytt bostadshus samt uppföra en carport på fastigheten
Sandhults-Sjögården 2:1 (del av). Ansökan om dispens från
strandskyddsbestämmelserna inkom den 17 januari 2019. Situationsplan har bifogats
ansökan.

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Sturegatan 42

boras.se

miljo@boras.se

033-35 30 00

033-35 30 25
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Miljöförvaltningens synpunkter
Bestämmelser

Platsen för de planerade åtgärderna ligger inom Kyperedsjöns strandskyddsområde
som är 100 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte nya
byggnader uppföras (7 kap 15 § miljöbalken). Miljö- och konsumentnämnden kan i
enskilda fall ge dispens från strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl
(7 kap 18b § miljöbalken). Dispens får ges endast om det är förenligt med
strandskyddets syfte (7 kap 26 § miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga
förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land
och i vatten för djur- och växtlivet.
Motivering för beslut

I miljöbalken finns det sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens
från strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § miljöbalken).
Som särskilda skäl för dispens anger sökande att
- Området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften.
Den aktuella platsen utgörs av en arrendetomt på fastigheten Sandhults-Sjögården
2:1. På arrendetomten finns en sommarstuga, bastu och gäststuga. Sommarstugan
kommer att rivas och ersättas av en 1-plansvilla på ca 121 m2 med en inglasad altan på
ca 20 m2. I den södra delen av arrendetomten, i anslutning till infartsvägen kommer
en carport att uppföras. Arrendetomten gränsar i sydväst till en mindre väg, i nordväst
och sydost till bebyggelse och i nordost till naturmark/skog.
Miljöförvaltningen bedömer att hela arrendetomten är att betrakta som ianspråktagen
tomtmark och att bostadshuset och carporten kommer att uppföras inom den
ianspråktagna tomten.
För att förtydliga för allmänheten var tomtplatsen går finner Miljöförvaltningen det
skäligt att förena dispensen med villkor om att tomtplatsen ska markeras i nordost,
enligt bilaga 2. Under förutsättning att villkoret följs bedömer Miljöförvaltningen att
åtgärderna inte kommer att utöka det område som kan uppfattas som hemfridszon.
Miljöförvaltningen anser att ovan nämnda omständigheter utgör särskilda skäl för
dispens från strandskyddsbestämmelserna.
På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Livsvillkoren för växt- och
djurlivet bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras
inte av byggnaderna. Dispens är förenligt med strandskyddets syfte.
Miljöförvaltningen bedömer att byggnaderna är förenlig med gällande översiktsplan
och kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och
4 kap miljöbalken. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap
miljöbalken.
Upplysningar
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att man godkänner
eller överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att
beslutet kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om man anser att det
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inte finns särskilda skäl för dispensen. Först efter att Länsstyrelsen har svarat börjar
dispensen gälla.
Andra personer har också möjlighet att överklaga beslutet inom de tre veckorna.
Vänta tills dispensen börjar gälla innan byggnaderna 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 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 3.

Agneta Sander
Miljöchef

Anna Karlsson
Kommunbiolog

Bilaga
1. Översiktskarta
2. Situationsplan och tomtplatsavgränsning
3. Hur man överklagar
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen, vastragotaland@lansstyrelsen.se
Kopia till
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen

Bilaga 1. Översiktskarta

Sandhults-Sjögården 2:1
Dnr 2019-257

Copyright Borås Stad
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Tomtplatsen ska åt
nordost markeras med
staket, häck, mur eller
motsvarande
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Anna Karlsson, 033-35 30 24
anna.ka.karlsson@boras.se

Miljö- och konsumentnämnden

Ansökan om strandskyddsdispens för bostadshus
Sökande:
Fastighet:

Bosnäs 3:37

Sammanfattning
har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för ett nytt
bostadshus på fastigheten Bosnäs 3:37. Miljöförvaltningen bedömer att bostadshuset
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 ska markeras åt nordväst.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för
bostadshus, med måtten 10,5 x 23 meter, på fastigheten Bosnäs 3:37 vid Bosjön,
Borås kommun.
Hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats.
Villkor
1. Tomtplatsen ska åt nordväst, 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 ett nytt
bostadshus på fastigheten Bosnäs 3:37. Ansökan om dispens från
strandskyddsbestämmelserna inkom den 23 januari 2019. Ritning och karta har
bifogats ansökan.

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Sturegatan 42

boras.se

miljo@boras.se

033-35 30 00

033-35 30 25
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Miljöförvaltningens synpunkter
Bestämmelser

Platsen för det planerade bostadshuset ligger inom Bosjöns 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 djuroch 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.
Fastigheten Bosnäs 3:37 ligger i Bosjöns östra del. På fastigheten finns ett bostadshus
och ett garage. Det befintliga bostadshuset kommer att rivas och ersättas med ett nytt.
Byggnadens avstånd till sjön förblir densamma, men huset vrids så långsida vetter
mot sjön. I nordost och sydväst gränsar fastigheten till bebyggelse, i sydost till en
mindre väg och i nordväst till Bosjön. Fastigheten går inte hela vägen ner till stranden
utan slutar ca 10 meter från strandlinjen.
Miljöförvaltningen bedömer att hela fastigheten är att betrakta som ianspråktagen
tomtmark och att bostadshuset kommer att uppföras inom den ianspråktagna tomten.
För att förtydliga för allmänheten var tomtplatsen går finner Miljöförvaltningen det
skäligt att förena dispensen med villkor om att tomtplatsen ska markeras i nordväst,
enligt bilaga 2. Under förutsättning att villkoret följs bedömer Miljöförvaltningen att
byggnaden inte kommer att utöka det område som kan uppfattas som hemfridszon.
Miljöförvaltningen anser att ovan nämnda omständigheter utgör särskilda skäl för
dispens från strandskyddsbestämmelserna.
På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Livsvillkoren för växt- och
djurlivet bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras
inte av byggnaden. 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.
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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.
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
Miljöchef

Anna Karlsson
Kommunbiolog

Bilaga
1. Översiktskarta
2. Situationsplan
3. Hur man överklagar
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen, vastragotaland@lansstyrelsen.se
Kopia till
Heléne Svenson Lindén, helene@sandaredsarkitektkontor.se
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen

Bilaga 1. Översiktskarta

Bosnäs 3:37
Dnr 2019-296

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
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Bilaga 2. Situationsplan
Dnr 2019-296

Tomtplatsen ska åt
nordväst markeras
med staket, häck, mur
eller liknande

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE

1(4)

Datum

Dnr

2019-02-05

2019-427

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

Miljö- och konsumentnämnden

Ansökan om strandskyddsdispens för bostadshus, carport
och komplementbyggnad
Sökande:
Fastighet:

Ljushults-Kärra 1:29

Sammanfattning
har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra ett
nytt bostadshus med carport samt gäststuga/bastu med tillhörande trädäck på
fastigheten Ljushults-Kärra 1:29. Miljöförvaltningen bedömer att byggnaderna
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 ska markeras åt nordost och sydost.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för
bostadshus, med mått enligt bilaga 2, carport med måtten 6 x 5,5 meter, samt
gäststuga med måtten 6,5 x 7,6 meter på fastigheten Ljushults-Kärra 1:29 vid
Skansasjön, Borås kommun.
Hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats.
Villkor
1. Tomtplatsen ska åt nordost och sydost, 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 ett
nytt bostadshus med carport samt gäststuga/bastu med tillhörande trädäck på
fastigheten Ljushults-Kärra 1:29. Ansökan om dispens från
strandskyddsbestämmelserna inkom den 25 januari 2019. Ritning och karta har
bifogats ansökan.

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Sturegatan 42

boras.se

miljo@boras.se

033-35 30 00

033-35 30 25
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Miljöförvaltningens synpunkter
Bestämmelser

Platsen för de planerade åtgärderna ligger inom Skansasjöns strandskyddsområde som
är 100 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte nya byggnader
uppföras (7 kap 15 § miljöbalken). Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda fall ge
dispens från strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl (7 kap 18b §
miljöbalken). Dispens får ges endast om det är förenligt med strandskyddets syfte (7
kap 26 § miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för
allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djuroch 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 at det saknar betydelse för
strandskyddets syfte.
Fastigheten Ljushults-Kärra 1:29 utgörs av 1480 m2 och ligger i Skanskasjöns
nordöstra del. På fastigheten finns ett befintligt bostadshus och en
komplementbyggnad. Fastigheten gränsar i sydväst till Skanskasjön, i nordväst till
annan bebyggelse och i nordost och sydost till naturmark. Hela fastigheten bedöms
som ianspråktagen.
Det befintliga bostadshuset kommer att rivas och ersättas med ett nytt större
bostadshus. I direkt anslutning till huset kommer en carport att uppföras. Mellan
huset och sjön planeras en gäststuga/bastu med tillhörande trädäck.
Gäststugan/bastun och trädäcket kommer att placeras ca 8 meter från strandlinjen.
Miljöförvaltningen bedömer att byggnaderna kommer att uppföras på en plats som
redan är ianspråktagen. För att förtydliga för allmänheten 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 ska
markeras i nordost och sydost, enligt bilaga 2. Under förutsättning att villkoret följs
bedömer Miljöförvaltningen att byggnaderna inte kommer att utöka det område som
kan uppfattas som hemfridszon. Miljöförvaltningen anser att ovan nämnda
omständigheter utgör särskilda skäl för dispens från strandskyddsbestämmelserna.
På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Livsvillkoren för växt- och
djurlivet bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras
inte av byggnaderna. Dispens är förenligt med strandskyddets syfte.
Miljöförvaltningen bedömer att byggnaderna 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.

Sida

3(4)
Datum

Dnr

2019-02-05

2019-427

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 byggnaderna påbörjas.
En karta hör till detta beslut och bestämmer hur stor den privata zonen är på
fastigheten dvs en tomtplatsavgränsning. Det är bara inom tomtplatsen som ägaren
till marken har sin privata zon eller hemfridszon och allemansrätten inte gäller.
Anläggningar utanför tomtplatsen kan bli föremål för tillsyn enligt miljöbalken.
Strandskyddsdispensen slutar att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år eller
avslutas inom fem år från den dag då dispensbeslutet började gälla (7 kap 18 h §
miljöbalken).
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 3.

Agneta Sander
Miljöchef
Bilaga
1. Översiktskarta
2. Situationsplan
3. Hur man överklagar

Anna Karlsson
Kommunbiolog
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Beslutet skickas till
Länsstyrelsen, vastragotaland@lansstyrelsen.se
Kopia till
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen

Bilaga 1. Översiktskarta

Ljushults-Kärra 1:29
Dnr 2019-427
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Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000

0

100

200

300m

Bilaga 2. Situationsplan
Dnr 2019-427

Tomtplatsen ska åt
nordost och sydost
markeras med staket,
mur, häck eller
motsvarande

Nytt bostadshus
Befintligt bostadshus
rivs

Gäststuga/bastu med
trädäck

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen

FÖRELÄGGANDE
2019-02-05

Aktbilaga 15
Mål nr
M 5091-18

R11

Anges vid kontakt med domstolen

Miljö- och konsumentnämnden i
Borås stad
501 80 Borås

Naturskyddsföreningen i Borås m.fl.
angående överklagande av Länsstyrelsens beslut 2018-12-04, dnr 505-27786-2018,
angående om att åtgärder inte kräver strandskyddsdispens på fastigheten Asklanda
1:14 i Borås kommun
___________________________________________________________________
Ni föreläggs att yttra Er över innehållet i bifogade handlingar, aktbilaga 3, 7-14,
senast den 26 februari 2019.
Ert yttrande ska vara skriftligt och sändas till mark- och miljödomstolen med post eller via
e-post. I yttrandet ska Ni ange domstolens målnummer M 5091-18 R11.
Om Ni inte yttrar Er kan målet ändå komma att avgöras.
Om Ni har frågor om målet kan Ni få upplysningar av undertecknad.

Ing-Marie Johansson
Telefon 0521-270205

Dok.Id 426482
Postadress
Box 1070
462 28 Vänersborg

Besöksadress
Hamngatan 6

Telefon
Telefax
0521-27 02 00
0521-27 02 80
E-post: mmd.vanersborg@dom.se
www.vanersborgstingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag–fredag
08:00–16:00

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT
R11
INKOM: 2018-12-28
MÅLNR: M 5091-18
AKTBIL: 3

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT
R11
INKOM: 2019-01-18
MÅLNR: M 5091-18
AKTBIL: 7

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 4

Bilaga 5

Bilaga 6

Bilaga 7

Bilaga 8
STRANDVÄGEN 24

12/20/2018

MÄKLARHUSET

Bilaga 9

Bilaga 10

Bilaga 11

Bilaga 12

Bilaga 13

Bilaga 14

1 (1)

BfiRAS STAD

Bilaga 15

Sonrhf llstr4,g1gn ndbnil tunde n

Beslut att avsluta drende om ingripande

Samhdllsbyggnadsndmnden

Fastighet

ASKI-ANDA7:74 (STRANDVAGEN 24)

Arende

Ovitdad tomt och byggnad

Arendent

BN 2013-001115

By ggheue /

s Bt 2018-002774

2018-12'21

utfiirate

Bat<grund

Samhiillsbyggnadsnlmnden hat fhttkinnedom om misstdnkta ovetrddelser mot bestdmmelset
i plan- och bygglagen.
tningen-kr dokumenterat fothillandena och utrett forhillandena.
marken runt huset hills i

Motivering

vitdat skick.

Petetson

byggnadsinspektot

BESLUT

Samhrillsbyggnadsnlmnden finnet ingen anledning att ingripa och beslutar att avsluta dtendet

frin vidate handliiggning.
Avgift tas inte ut.
Upplysningar

Handlingat som tillhor beslutet finns arkivetadepiL Samhiillsbyggnadsndmnden.
Beslutet kan overklagas hos Ldnsstyrelsen i Viistra Gotalands ldn. Ett skdftligt ovetklagande
ska ha kommit till Samhiillsbyggnadsnimnden inom tte veckot fiirn den dag den klagande tog

byggherren

Expedieting
I(opia till

anm;ilaten

Bilaga 16

Bilaga 17

Monika Vulin
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bifogade filer:

den 15 januari 2019 15:42
Monika Vulin

Date: tis 15 jan 2019 14:28

Hej!
Här kommer några rader
Hälsningar

Den 2019-01-14 kl. 11:18, skrev Sonja Greijer:
---------- Forwarded message --------From: Monika Vulin <monika.vulin@dnovolaw.com>
Date: tor 10 jan 2019 12:33
Subject: VB: Ang Sonja Greijer och Strandvägen 24
To: Sonja Greijer <greijer@gmail.com>
Hej Sonja,

Det som anges nedan hade varit bra om Annbritt från Hembygdsföreningen kunde uttala sig om och
som vi i så fall hade kunnat ge in till rätten.

Jag skulle vilja att du skrev fritt i hela meningar (som en berättelse/faktatext) men det jag skulle vilja
att du fick med är följande:
Namn och i vilken egenskap hon har vetskap i frågan. Ålder(kan vara relevant eftersom det är tiden
från 1975 och framåt som framför allt är relevant),
Uppgift om var bor (hur långt bort är det från Sonjas tomt?)
Relation till den aktuella tomten och området (från när).
I vilken utsträckning hon rört sig vid tomten,
1

Angående

Efter förfrågan kan jag berätta följande. Mitt namn är
. Jag
flyttade till Fristad 1969 och till Asklandaområdet vid Öresjö år 1974. Sedan 1995 har jag varit
ordförande i Fristads Hembygdsförening.
Jag bor någon kilometer från
och ibland har jag gått utmed stranden utmed norra
sidan av Öresjö. Jag har då sett in mot skogspartiet och noterat några sommarstugor, någon i dåligt
skick. Runt det hus som nu bebos av
fanns stolpar med tråd emellan. Dessa markerade
då ett område som man inte gick in på. Jag noterade aldrig några förändringar runt huset.
Min granne på Spireavägen och styrelseledamot av hembygdsföreningen flyttade hit för 7-8 år
sedan. Han och hans fru vandrade också gärna vid stranden. De blev intresserade av huset när det
var till salu och tittade då närmare på det. De kan intyga, att det fanns gröna stolpar, kraftigare är de
nuvarande, i de hål, där nuvarande stolpar står, och att trådar var spända mellan dem. Det fanns
också en grind med grindstolpar på nuvarande plats.

Fristad den 15 januari 2019

Ordförande i Fristads Hembygdsförening
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Johanna Johansson, 033-35 31 47
johanna.johansson@boras.se

Miljö- och konsumentnämnden

Detaljplan för del av Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl.Räfseryd Granskning
Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden (BN 2017-804))
Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder och förskola inom
fastigheten Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl. i Tosseryd. Inom planområdet föreslås även en
mindre centrumpunkt med möjlighet till lokaler i bottenvåningarna. Syftet är också att
möjliggöra en ny angöringsväg för gång, cykel och buss genom området till samhället
Tosseryd. Naturområdet i södra delen av planområdet syftar till att säkerställa den i
grönområdesplanen utpekade spridningskorridoren för djur och växter.
Detaljplanen möjliggör upp till 430 nya bostäder, varav cirka 350 lägenheter och
resterande 80 bostäder i form av enbostadshus (radhus och kedjehus).
Sedan samråd har förslaget till detaljplan arbetats om och ett kvalitetsprogram tagit
fram. Anpassningar har gjorts för att säkerställa bevarandet och utvecklandet av gröna
kvaliteter i området.
Plankartan behöver kompletteras så att planbestämmelserna följer bullerutredningens
förslag. Om buller inte regleras enligt utredningens förslag befarar Miljöförvaltningen
att framtida boende kommer störas av buller.
Planbestämmelser angående grodtunnel, grodstaket och upplysning om
vattenskyddsområde behöver också diskuteras vidare.
Förslag till beslut
Miljö – och konsumentnämnden föreslås avstyrka förslag till detaljplan tills dess att
plankartan kompletteras enligt bifogat förslag.
Ärendet
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder och förskola inom
fastigheten Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl. i Tosseryd. Inom planområdet föreslås även en
mindre centrumpunkt med möjlighet till lokaler i bottenvåningarna. Syftet är också att
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möjliggöra en ny angöringsväg för gång, cykel och buss genom området till samhället
Tosseryd. Naturområdet i södra delen av planområdet syftar till att säkerställa den i
grönområdesplanen utpekade spridningskorridoren för djur och växter.
Detaljplanen möjliggör upp till 430 nya bostäder, varav cirka 350 lägenheter och
resterande 80 bostäder i form av enbostadshus (radhus och kedjehus).
Granskningsversionen av planförslaget utgår från ett scenario som innebär att ingen
biltrafik från området släpps ut på Tosserydsvägen. Därmed når trafiken från
Tosseryd även fortsättningsvis riksväg 42 genom den befintliga utfarten.
Det nya området kopplas till Långestenrondellen för all biltrafik. I anslutningen
mellan områdets huvudgata och Tosserydsvägen ordnas en bussgata där ingen
biltrafik kan passera. Den nya trafikstrukturen innebär även att planområdet har
minskats ner så att den del som låg norr om Tosserydsvägen inte längre är med i
planen.
Sedan samrådet har kompletterande studier gjorts av bl.a. gestaltning av bebyggelsen,
utformning och utveckling av gator, torg och naturmark. Framtagna utredningar har
också kompletterats och reviderats samt fördjupas med hänsyn till de bearbetningar
som har gjorts utifrån inkomna samrådssynpunkter.
Detta arbete omfattar bland annat:
• Kvalitetsprogram för utformning av bebyggelse och yttre miljö (allmän plats
och kvartersmark) samt fördjupning gator och parkytors utformning.
• Natur- och kulturmiljön gällande bl.a. allmänhetens tillgänglighet till områdets
grönområden, däribland klätterklipporna öster om planområdet, lämpligt läge
och utformning av allmän lekplats samt tillståndsprövning då föreslagen
bebyggelse innebär ingrepp i fornlämning.
• Bullerutredning för att mer ingående studera erforderliga bullerskydd och krav
på bostädernas utformning.
• Dagvattenutredning för att studera erforderliga åtgärder med hänsyn till
exploateringsgraden och andelen hårdgjord yta samt risken för läckage av
släckvatten.
• Vibrationsmätning för att klargöra att väg och järnväg inte ger upphov till
komfortstörande vibrationer.

Miljöförvaltningens synpunkter
Miljöförvaltningen ser positivt på att ett kvalitetsprogram tagits fram och de
anpassningar som gjorts för att säkerställa bevarande och utvecklande av gröna
kvaliteter i området. Miljöförvaltningen hade en lång lista med synpunkter under
samråd och har också perioden mellan samråd och granskning spelat in synpunkter i
planarbetet. Det kvarstår dock vissa justeringar av planförslaget för att säkerställa en
godtagbar livsmiljö för framtida boende.
Buller
Planförslaget kräver både bullerskärmar och vall utmed väg men också ytterligare
åtgärder och skärmar inom planområdet.
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I bullerutredningen görs beräkningarna med skärmar på ett antal ställen för att
uteplatserna ska klara riktvärdena men planbestämmelsen ”m1”som betyder att
bulleravskärmning ska anordnas, finns inte med i plankartan på alla de ställena som
bullerutredningen visar på behövs. Om detta inte ska missas i bygglovet behöver
bestämmelsen föras in på dessa ställen. Se bland annat sidorna 7-8 i bullerutredning
för mer information. Om buller inte regleras enligt detta befarar Miljöförvaltningen
att boende kommer att störas av buller och klagomål uppkomma.
Natur
Planbestämmelser har också införts för groddamm och att buskar och träd ska finnas
runt bäcken. Hur ska den omnämnda skyddsåtgärden grodtunnel och grodstaket
säkerställas på plankartan?
Dagvatten
Planhandlingarna redogör för att området ligger inom vattenskyddsområde. Möjligen
bör detta också anges som upplysning på plankartan.
Miljömål
De lokala miljömålen i Borås Stad som antogs under 2018 ska uppnås senast 2021.
En redaktionell ändring av planhandlingarna krävs.
Reservation
På grund av hög arbetsbelastning, sjukfrånvaro och ledigheter på kontoret har inte
samtliga medarbetare som berörs av ärendet hunnit se de slutgiltiga
granskningshandlingarna trots att vi fick ett förhandsbesked av dessa. Förslag till
ytterligare redaktionella ändringar kan därför inkomma.
Sammanfattande bedömning
Miljö – och konsumentnämnden föreslås avstyrka förslag till detaljplan tills dess att
plankartan kompletteras med ytterligare planbestämmelser kring buller där detta
saknas. Planbestämmelser angående grodtunnel, grodstaket och upplysning om
vattenskyddsområde behöver också diskuteras vidare.

Agneta Sander
Miljöchef

Johanna Johansson
Miljöutredare

Bilaga
Samrådshandlingarna
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/
detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/tosserydtorpasjobo224mflrafseryd.
5.4a371097158f308d0734760d.html
Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
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Peter Krahl Rydberg, 033-35 30 11
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Miljö- och konsumentnämnden

Remiss: Motion om att utreda en biokolanläggning i Borås
Förslag till beslut: Miljö- och konsumentnämnden översänder Miljöförvaltningens
svar som sitt svar till stadsledningskansliet. Miljöförvaltningen bedömer att Borås Stad
borde se positiv på motionens förslag och starta en utredning av de lokala
förutsättningarna för en biokolanläggning i Borås.
Ärendet
Vänsterpartiet har lämnat in en motion till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har
bett Borås Energi och Miljö AB och Miljö- och konsumentnämnden att yttra sig
angående förslaget enligt motionen. Vänsterpartiet föreslår i sin motion att:
”Borås Stad utreder förutsättningar för att kunna anlägga en biokolanläggning i syfte
att omvandla trädgårdsavfall till biokol.”
Bakgrund biokol
Biokol är en produkt som framställs genom pyrolys av trä. Pyrolys innebär att råvaran
processas under hög temperatur och utan syre. På så sätt sker ingen förbränning (se
processbilden i bilaga 1). Produkterna som uppstår är träkol, även kallat biokol, vissa
gaser och oljor. Gasen med mera kan förbrännas. Från processen uppstår därmed
värme från gasförbränningen och biokol som är träets restprodukt och som bland
annat kan användas som jordförbättringsmaterial. Kolatomerna som sitter kvar i
biokolet binds på sätt i marken utan att träet förmultnar under frisättning av
växthusgaser. Det innebär att förnybar kol har tagits ur kretsloppet och bundits för
längre tid i marken.
Pyrolys är en gammal, känd process som har fått ny uppmärksamhet i och med att
man har börjat leta efter möjligheter att skapa negativa växthusgasutsläpp. Idag finns
det ett antal moderna anläggningar i Sverige och flera är under planering. Några
exempel följer:
Exempel på anläggningar
Anläggningen i Stockholm, som även motionen hänvisar till, togs i bruk år 2017. Där
planerar man också för en ny, större anläggning. Anläggningen tar tillvara
kommunens och invånarnas trädgårdsavfall och biokolet återförs till invånarnas
trädgårdar och stadens trädplanteringar. Värmen som produceras hamnar i
fjärrvärmenätet. Anläggningen har kapacitet att producera 300 ton biokol om året
vilket innebär att ca 900 ton koldioxid har bundits upp. Enligt samtal med Jonas
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Dahllöf på Stockholm Stad har anläggningen fått kämpa med några tekniska problem
och driftstopp som man nu hoppas är lösta (se bild på anläggningen i bilaga 1). Trots
vissa svårigheter är grundinställningen till tekniken väldigt positiv och Jonas anser det
som mycket troligt att Stockholm Stad kommer att satsa på fler anläggningar eller en
större framöver. Biokolproduktion finns med i Stadens färdplan för fossilfrihet.
Eftersom anläggningen inte har varit i kontinuerligt drift under en längre tid finns det
inga siffror eller utvärderingar att ta del av. I en utredning ska KTH utvärdera
biokolproduktion och bland andra även denna anläggning. I en teoretisk beräkning
med konservativa siffror räknade man men en återbetalningstid på investeringen på
cirka åtta år. Intäkterna består av fjärrvärmeförsäljning och ersättning av annat
jordförbättringsmaterial i kommunens trädplantering.
En annan anläggning står sedan våren 2018 i Hammenhög i Skåne. Anläggningen
kostade totalt 31 miljoner kronor (17 miljoner kronor via klimatklivet) och producerar
ca 300 ton biokol per år.
I Göteborg har man också tittat på en möjlig anläggning med en produktionsvolym
på 1500 ton biokol och 6 GWh värme per år. Tyvärr var det inte möjligt att få mer
information om planerna innan denna skrivelse skulle lämnas in.
Utanför Umeå planeras en storskalig anläggning som kan producera upp till 60 000
ton biokol per år. Biokolet är tänkt att användas i stålindustrin där den ersätter fossilt
kol.
Kostnadseffektivitet
För att kunna bedöma om biokolstillverkning borde prioriteras högre eller likvärdigt i
jämförelse med andra klimatinsatser är det viktigt att titta på hur stor
utsläppsminskning per krona åtgärden ger och hur det står sig i jämförelse med andra
åtgärder.
Tyvärr finns det i dagsläge liten datamängd eftersom anläggningarna inte har varit i
drift så länge, men utvärdering är på gång. Jämförelsen är inte helt enkelt eftersom
kostnad per utsläppsminskning bara tar hänsyn till investeringen, inte till löpande
kostnader eller intäkter. Stockholms Stad gjorde en beräkning där man enligt
intervjuuppgifter kom fram till en återbetalningstid på åtta år. Tiden är dock mycket
beroende av förutsättningarna som t.ex. möjligheten att sälja fjärrvärmen, eventuell
försäljning av biokolet och att det finns en användning inom den kommunala
verksamheten.
Holmsund Biocarbon Plan AB investerar 232 miljoner kronor (45% av
investeringskostnaden från Klimatklivet) och planerar en produktion av ca 60 000
ton biokol/år vilket motsvarar ca 180 000 ton CO2. Med det blir kostnaden cirka 1,2
kr per kg CO2. Tar man hänsyn till utsläppsminskningen under anläggningens livstid,
försiktigt räknad till 10 år, blir siffran 0,12 kr/kg CO2.
Som jämförelse kan nämnas några exempel från utvärderingen av Klimatklivet (källa:
Naturvårdsverket). Enligt utvärderingsrapporten som bedömer nyttan av Klimatklivet
kräver biogasproduktion en investeringskostnad på cirka 0,6 kr/kg CO2e-reduktion,
laddstationer minskar utsläpp för cirka 1 kr/kg CO2e och byte av bränsle från t.ex.
oljeledning till pellets kan minska utsläpp för cirka 0,55 kr/kg CO2e. Bland de lägsta
kostnaderna redovisas investering i cykel och gånginfrastruktur men en kostnad på ca.
0,35 kr/CO2e (källa: Naturvårdsverket).
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Även om beräkningen inte är helt enkelt och det finns osäkerheter, ger siffrorna en
bild på storleksordningen när kostnadseffektivitet bedöms och jämförs.
Miljöförvaltningens synpunkter
Sverige och Borås står inför en enorm utmaning att minska utsläpp av koldioxid till
atmosfären. I samband med det, lyfts också behovet att ta tillbaka koldioxid ur luften
för att minska den totala halten. Biokolproduktion är en av de få tekniska
möjligheterna idag att skapa negativa utsläpp och lagra koldioxid.
Miljöförvaltningen ser följande fördelar med en möjlig satsning:
• En av få möjligheter för Borås Stad att skapa negativa utsläpp. Tekniken är
tillgänglig idag och kommunen har direkt rådighet över en sådan satsning.
• Tredubbel nytta med värmeproduktion, jordförbättring och utsläppsbindning.
• Satsningen har en stark symbolik: att Staden försöker bidra till en positiv
utveckling.
• Ett faktiskt bidrag till att minska stadens växthusgasutsläpp. De cirka 200 000
ton CO2 som vägtrafiken står för idag kommer att bli svåra att minska i
tillräckligt snabbt takt. Åtgärder som skapar negativa utsläpp kommer mycket
sannolikt bli en del i det vanliga klimatarbetet i många kommuner.
• Kostnadseffektiviteten ser enligt en första grov jämförelse bra ut. Det innebär
att man sannolikt inte tar pengar från andra, effektivare satsningar.
Miljöförvaltningen ser följande nackdelar med en möjlig satsning:
• Kostnadseffektiviteten är beroende av olika förutsättningar. Dessa behöver
utredas för att kunna ge en bra uppskattning.
• Fjärrvärmeproduktionen måste passa in i det befintliga fjärrvärmesystemet.
• Tekniken är delvis fortfarande i ett pilotstadium. Både teknik och effektivitet
är under utvärdering.
Slutsats
Utifrån de nämnda fördelar och nackdelar samt erfarenheter från befintliga
anläggningar, anser Miljöförvaltningen att Borås Stad borde se positiv på motionens
förslag och starta en utredning av de lokala förutsättningarna för en
biokolsanläggning.

Agneta Sander
Miljöchef

Peter Krahl Rydberg
Energisamordnare
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Bilaga 1: Bild på process och anläggning i Stockholm (Grafik: Jonas Askergren, fakta:
Linda Nohrstedt, foto: Jörgen Appelgren)
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Miljö- och konsumentnämnden

Remiss: Riktlinjer för bostadsförsörjning
Yttrande till Kommunstyrelsen
Sammanfattning
Borås Stads Riktlinjer för bostadsförsörjning har tagits fram under 2018 och sänts på
remiss till Miljö- och konsumentnämnden. Riktlinjerna kommer senare att ersätta
kommunens bostadsbyggnadsprogram.
Miljöförvaltningen har sedan tidigare yttrat sig över flera av de målsättningar för
mandatperioden som rör fysisk planering då de knyter an till Översiktsplanen och
förslaget till Utbyggnadsstrategi och kommenterar därför inte dessa ytterligare.
Miljöförvaltningen tillstyrker förslaget till Riktlinjer för Bostadsförsörjning och önskar
vissa förtydliganden om det lokala miljömålsarbetets kopplingar till den fysiska
planeringen. Miljöförvaltningen ser gärna att möjligheterna att nyttja exempelvis avtal
som skrivs i samband med exploatering omnämns liksom vikten att ha god kunskap
om den egna marken inför avyttring av mark för att hushålla med resurser och för att
nå uppsatta hållbarhetsmål.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden föreslås tillstyrka Riktlinjer för bostadsförsörjning med
vissa önskningar om förtydliganden.
Ärendet
Borås Stads Riktlinjer för bostadsförsörjning har tagits fram under 2018 och sänts på
remiss till Miljö- och konsumentnämnden. Riktlinjerna kommer senare att ersätta
kommunens bostadsbyggnadsprogram.
Remissen utgörs av tre olika dokument som riktar sig till olika aktörer:
Del 1 Riktlinjer för bostadsförsörjning är till stor del Borås Stads egna dokument och
kommer att utformas som ett styrdokument. Den redovisar vilka verktyg som
kommunen kan använda sig av för att påverka bostadsbyggnationen och är främst
inriktad till att stödja arbetet inom kommunens organisation.
Del 2 är Handlingsplanen för bostadsbyggande som redovisar vilka byggmöjligheter som
finns i befintliga detaljplaner samt vilka bostadsprojekt som är i planeringsfasen.
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Del 3 är en Befolknings- och bostadsanalys. Syftet är att underlaget ska vara till stöd för
alla som på ett eller annat sätt agerar på bostadsmarknaden. Inledningsvis beskrivs
nuläget i staden. Den följs av en prognos för bostads- och befolkningsutveckling som
analyseras för att belysa vissa utvecklingsmönster av intresse för bostadsbyggandet.
Det här är kommunens analys av framtiden, men det är givetvis möjligt att dra andra
slutsatser utifrån de prognoser som läggs fram.
Miljöförvaltningens synpunkter
Miljöförvaltningen ser positivt på att transparensen kring processen från översiktlig
planering till bostadsbyggande ökar. De framtagna dokumenten som vi fått på remiss
är ett bra kunskapsunderlag för den som vill förstå mer kring processen och vilka
verktyg kommunen har för att främja och påverka bostadsbyggandet på olika sätt.
Det visar också på varför bostadsbyggandet behövs och samtidigt på vikten av att de
planer som tagits fram också nyttjas.
I förslag till Riktlinjer för bostadsförsörjning hänvisas till några, men långt ifrån alla, av
stadens andra styrdokument och regionala och nationella mål, som också påverkar
bostadsbyggandet i Borås. Det är lätt att tappa överblicken över alla de aspekter som
påverkar hur slutresultatet blir, vad som byggs och hur det byggs. Möjligen kan
länkning i det digitala dokumentet till de omnämnda styrdokumenten underlätta för
läsaren?
Mål
I förslag till Riktlinjer för bostadsförsörjning räknas ett antal mål upp som Borås Stad ska
verka för under mandatperioden 2019-2022 som rör fysisk planering, vad de
kommunala bostadsbolagen ska göra och att en mångfald av bostäder som riktar sig
till alla grupper ska tas fram. Miljöförvaltningen har sedan tidigare yttrat sig över flera
av punkterna som rör fysisk planering då de knyter an till Översiktsplanen och
förslaget till Utbyggnadsstrategi och kommenterar därför inte dessa ytterligare.
Frågan om att möjliggöra flytt av ytkrävande/störande verksamhetsområden från
centrumnära lägen kan dock behöva förklaras ytterligare och diskuteras vidare. Vad
menas med centrumnära här? I vissa fall kan det finnas andra aspekter än störande
industri som begränsar bostadsbyggnation i ett område. Hänvisningar till
Näringslivsstrategin saknas också.
Verktyg
Miljöbalken och regionala och lokala miljömål har flera kopplingar till exploatering av
mark. Under avsnittet om Förädling av mark bör det framgå att ett effektivt
markutnyttjande är positivt jämfört med att exploatera jungfrulig mark, som ofta
utgör viktiga spridningskorridorer eller hyser viktiga natur- och rekreationsvärden.
Omvandling innebär ofta också att marken saneras från tidigare föroreningar. Det
finns dock ibland målkonflikter. Staden har historiskt sett blandat bostäder och
arbetsplatser, men med tiden, när kunskapen ökat, har lagstiftning skärpts för att
skydda människors hälsa och miljö. Detta har inneburit begränsningar i
samlokalisering. Även om vi, genom den strategiska planeringen, önskar styra vissa
verksamheter till speciella platser behöver staden också säkerställa en god
boendemiljö för de som ska bo och verka här idag. Därför är tidig samverkan och
kunskapsutbyte förvaltningsövergripande och över nämnderna viktig. Saknas detta
blir det boråsaren som drabbas i slutändan.
Under avsnittet om Förädling av mark behöver också lyftas fram att kvalitéter i form av
närhet till grönområden inte får byggas bort i vår strävan att nyttja marken effektivt.
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Närhet till grönområden; både mindre områden i närområdet som större områden på
gångavstånd, innebär inte minst hälsovinster för den boende.
Miljöförvaltningen deltar i det tidiga skedet när det gäller exempelvis
markanvisningsberedning och planbeskedsberedning. Vi deltar dock inte när det
gäller småhustomter och tomtkö? Begränsat historiskt underlag kring tidigare
markanvändning kan ge incitament till att införa rutiner kring att undersöka
miljöaspekter även inför förmedling av denna typ av mark för att undvika att boende
utsätts för ex. buller, markföroreningar m.m. Det är också viktigt att gemensamma
planeringsunderlag är uppdaterade, eller tas fram inom de områden där de saknas.
En stor personalgenomströmning, resursbrist och diskussion om vem som ska
ansvara för vissa frågor gör att staden idag har föråldrat underlag gällande exempelvis
buller, luftutredning och begränsad möjlighet att svara upp gällande den kompetens
som planavdelningen efterfrågar från oss. Det påverkar möjligheten till att nå målen
som pekas ut i förslaget till styrdokument. Miljöförvaltningen ser positivt på att delta i
det tidiga skedet av framtagandet av plan-och bygglovsavdelningens produktionsplan.
Miljöförvaltningen har utöver deltagandet i planprocessen som uppgift att vara ett
stöd till allmänheten kring hur och var man kan söka lägenhet i Borås genom bland
annat webbplatsen BoråsBo. Inför terminsstarterna är studenterna vid Högskolan i
Borås en särskilt viktig målgrupp. Mer info:
https://www.boras.se/bobyggaochmiljo/hittabostad.4.46966c1e1580c421fba95979.h
tml
Nationellt och regionalt perspektiv på bostadsförsörjningen
Under detta avsnitt redogörs för nationella och regionala mål som påverkar
bostadsbyggandet. Avsnittet om miljömål saknar information om att Borås även åtagit
sig att verka för flera av de regionala målen och även tagit fram lokala miljömål som
berör dessa områden. De lokala miljömålen kopplar också till de globala
hållbarhetsmålen (https://www.globalamalen.se/). Borås Stads Energi- och klimatstrategi
och Borås Stads Översiktsplan togs fram parallellt och har ett starkt fokus på
energieffektiva byggnadsstrukturer. Även de regionala miljömålen fokuserar på att
stärka underlag för exempelvis kollektivtrafik. Våra lokala miljömål innehåller bland
annat mål som handlar om att utveckla planeringsverktyg för hur hållbart resande kan
stärkas, klimatanpassning ske och ekosystemtjänster ingå i bostadsbyggandet. Detta är
frågor som idag i begränsad utsträckning kan styras genom planbestämmelser. Andra
kommuner verkar för att nå hållbarhetsmål även genom att sätta upp
kvalitetsprogram men också villkor i avtal som skrivs i samband med exploatering
tillsammans med exploatören. Ett annat sätt är att hållbarhetscertifiera stadsdelar.
Mer om kopplingarna mellan samhällsbyggande och miljömål finns här;
Borås Stads miljömål
https://www.boras.se/download/18.164a00a0161fb4920b43b937/1521212836860/
Bor%C3%A5s%20Stads%20Milj%C3%B6m%C3%A5l%202018-2021.pdf
Regionala miljömål
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6ae610001636c9c68e517c3e/152725687
1554/2015-50.pdf (Se exempelvis s. 33)
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Sammanfattande bedömning
Miljöförvaltningen tillstyrker förslaget till Riktlinjer för Bostadsförsörjning och önskar
vissa förtydliganden om det lokala miljömålsarbetets kopplingar till den fysiska
planeringen. Miljöförvaltningen ser gärna att möjligheterna att nyttja exempelvis avtal
som skrivs i samband med exploatering omnämns liksom vikten att ha god kunskap
om den egna marken inför avyttring av mark för att hushålla med resurser och för att
nå uppsatta hållbarhetsmål.

Agneta Sander
Miljöchef

Johanna Johansson
Miljöutredare

Bilaga
Remisshandlingar
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/
oversiktsplanering/oversiktsplan/strategiskaplaneringsunderlag/bostadsbyggnadspro
gram.4.793892fe158af8a7e702276b.html
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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Anna Karlsson, 033-35 30 24
anna.ka.karlsson@boras.se

Miljö- och konsumentnämnden

Miljörapport Tertial 3 2018, Miljö- och konsumentnämnden
Ärendet
Den 22 februari 2018 fastställde Kommunfullmäktige Borås Stads miljömål 20182021. Miljömålen är indelade i fyra perspektiv. Under varje perspektiv finns mål,
etappmål och aktiviteter för att nå målen. Uppföljning sker vid tertialuppföljning i
augusti och i samband med årsredovisningen. Olika etappmål och aktiviteter följs upp
vid de olika tillfällena. Vid årsredovisningen 2018 har fokus legat på perspektivet
Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås. Del av denna uppföljning sker även via separat
energi- och transportstatistik. Sammanställning av uppföljningen 2018 (T2 och T3)
görs gemensamt för hela Borås Stad och kommer ske under mars 2019.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att godkänna Miljörapport Tertial 3 2018, Miljöoch konsumentnämnden.

Agneta Sander
Miljöchef

Anna Karlsson
Kommunbiolog

Bilagor
1. Miljörapport Tertial 3 2018, Miljö- och konsumentnämnden

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Sturegatan 42

boras.se

miljo@boras.se

033-35 30 00

033-35 30 25

Miljörapport 2018
Miljö- och konsumentnämnden

Innehållsförteckning
Hållbara perspektiv ................................................................................ 3
Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög kompetens inom
miljöområdet .......................................................................................................... 3

Hållbar samhällsplanering .................................................................... 4
Mål 3. Borås Stad bygger hållbart och skapar förutsättningar för en hälsosam
livsmiljö .................................................................................................................. 4

Miljö- och konsumentnämnden, Miljörapport 2018

2(4)

Hållbara perspektiv
Beskrivning
I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap och delaktighet ger grund för
hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Ett strukturerat miljöarbete ger förutsättningar för en
hållbar samhällsutveckling.

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög
kompetens inom miljöområdet
1d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara
miljöutbildade.
Indikatorer
Andel anställda som genomgått en
miljöutbildning, som inkluderar
utbildning om Borås Stads miljöarbete.

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

58%

83%

73%

Kommentar Andelen är lägre än förra året, vilket kan bero på hög personalomsättning i kombination med
att nyanställda inte får information om att de ska gå utbildningen. Bättre rutiner krävs.
Andel förtroendevalda som genomgått
en miljöutbildning, som inkluderar
utbildning om Borås Stads miljöarbete.

47%

Kommentar 7 av 15 nämndemän har gått utbildningen (47 %). När den nya nämnden tillträder 2019
kommer utbildning ske.
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Hållbar samhällsplanering
Beskrivning
Borås Stad planerar för ett hållbart samhälle och arbetar för att invånare ska ha en hälsosam livsmiljö
både i stad och på landsbygd. Nybyggnad sker i första hand genom förtätning i tätorter och nära
kollektivtrafik. En hållbar stad är en tät och blandad stad där vi bygger på redan byggda ytor och på så
sätt har kvar tillgången till gröna stråk, vattendrag och parker. Hållbar förtätning innebär att människor
kan transportera sig på ett hållbart sätt. Avfallshanteringen är dessutom väl utbyggd för att underlätta
för invånarna.

Mål 3. Borås Stad bygger hållbart och skapar förutsättningar
för en hälsosam livsmiljö
3c) Den fysiska planeringen ska anpassas till framtidens klimat
och väderfenomen.
Indikatorer
Har framtida klimateffekter som
beskriver risker inom
dricksvattenförsörjning hälsorisker, ras,
skred och översvämningar kartlagts?

Utfall 2018
Nej

Kommentar Arbetet är inte påbörjat ännu. En ny översvämningskartering skulle varit färdig under 2018
men har blivit försenad. Uppföljning kommer ske i augusti 2019.
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Matilda Chocron, 033-35 30 13
Matilda.chocron@boras.se
Miljö- och konsumentnämnden

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond
Sökande:
Fastighet:

Flera fastigheter

Sammanfattning
har beviljats bidrag på 45000 kronor ur naturvårdsfonden för
elfiske och inköp av material för att bedriva biotopvård för öringar och musslor.
Åtgärderna är nu genomförda och projektet avslutat.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet
avslutas och innestående bidrag på 15000 kronor betalas ut på angivet konto.
Åtgärderna ska finnas kvar och inköpt material användas i minst fem år efter avslutat
projekt.
Ärendet
har beviljats bidrag på 45000kronor ur naturvårdsfonden för
anskaffande av utrustning för biotopvård och elfiske. Projektet ska utföras i enlighet
med ansökan.
Åtgärderna är nu genomförda och projektet avslutat. Föreningen har skickat in
redogörelse för hur bidraget använts samt kopia på kvitton. Slutbesiktning av
åtgärderna genomfördes av Matilda Chocron och Karl-Eric Nilsson den 4 februari
2019. Föreningen har köpt in materialet och använt det under sommaren 2018.
Arbetet kommer fortsätta genom att fortsätta biotopvårda sträckor i Viskan och dess
biflöden. Sträckor som av människan tidigare har rensats eller rätats eller fått nya
sträckningar än den naturliga. På facebook i gruppen
kan
den som är intresserad se foton och filmer på det biotopvårdande arbete som
föreningen gjort. På youtube kan ni se en film som heter ”Biotopvård i Viskan inom
Mölarps naturreservat”.
Naturvårdsfondens arbetsgrupp har godkänt slutredovisningen.
Underlag för beslut
Ansökan: inkommen 2017-05-15
Beslut om beviljat bidrag 2017-06-01
Redovisning av projektet 2018-11-21
Komplettering av redovisning 2019-01-15
Fältbesök 2019-02-04
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Miljöförvaltningens synpunkter
Föreningen Viskan Norr om Borås har uppfyllt de åtgärder som ansökan om bidrag
avsåg. Föreningen hade sökt bidrag för och beviljats 45000 kronor från
Naturvårdsfonden för elfiske i 2 dagar samt inköp av material vid biotopvård, en
vinsch för att flytta stora stenblock, vadarbyxor och handredskap.

Agneta Sander
Miljöchef

Matilda Chocron
Kommunbiolog

Bilaga
1. Beskrivning av vad föreningen gjort inom projektet.
2. Elfiske i Mölarp
Beslut skickas till
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen
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Beskrivning av vad föreningen gjort inom projektet
Föreningen har:
- Elfiskat flera gånger, ca 6
- Haft 6 större arbetsinsatser med kanske 10-tal personer, där vi flyttat sten, lagt
ut lekgrus och fixat till lekbottnar för fiskar.
- Flertal mindre arbetsinsatser med 1-3 personer
- Skaffat 5 par vadarbyxor för att användas av medhjälpare
- Vi har haft visningar, bland annat Havs- och Vattenmyndigheten
- Flyttat musslor från en lokal som var angripen till en annan
- Vi ska lämna över till Kjell Johansson ett förslag om hållbart fiske i
naturreservatet.
Kostnader:
De har köpt en vinsch, och haft utgifter för elfiske.
Skaffat 5 par vadarbyxor, men det var en deal med en tillverkare, så vi har inga
kvitton för dem.
Sen har vi köpt fiskerätter i Öresjös FVO som ger oss rösträtt och politiskt inflytande
i deras styrelse. Vi köpte för 3000.- 2018, och lite mera 2019.
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Elfiske i Viskan inom Mölarps
naturreservat 2018
- Två lokaler
Sommaren 2018 var som bekant väldigt torr i Sverige och så var även fallet i Viskan. Den
södra fåran runt Mölarps ö var nästan helt torr eftersom merparten av vattnet gick i den
norra fåran. Även sommaren 2017 var varm och torr vilket påverkade elfiskeresultaten då
också. De senaste höstarna/vintrarna har dessutom haft rejäla högflöden.

13 september 2018 elfiskades två lokaler i Viskans norra fåra inom Mölarps naturreservat:
”Ned Mölarps kvarn” och ”Sidofåra ned kvarn”. Båda dessa har elfiskats flera gånger tidigare.
Veckan innan elfisket regnade det en hel del så vattenföringen vid elfisket var förvånande
nog hög.

På elfiskelokalen ”Ned Mölarps kvarn” fångades i år fyra arter: öring, lake, abborre och
signalkräfta. Öringtätheten är den näst högsta på lokalen (8,8/100m2) sedan elfiskestarten
2014. Enbart vid elfisket 2016 har högre öringtäthet dokumenterats på lokalen. Det är den
högsta tätheten av äldre öring (>0+), alltså öring som föddes våren 2017 eller tidigare. Dessa
tar mer plats än ensomrig öring (0+) vilket ofta medför lägre tätheter totalt.

"Ned Mölarps kvarn"
Tätheter för öring och lake
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På elfiskelokalen ”Sidofåra ned kvarn” fångades fem arter: öring, lake, ål, gädda och
signalkräfta. Tätheten av öring är den lägsta sedan elfisket startade år 2015. Det beror
säkerligen på den låga vattenföring under sommaren då sidofåror inte är lämpliga habitat vid
torka då risken är stor för extremt låg vattenföring i dessa. Predatorer som lake, ål och gädda
fångades på lokalen vilket säkert kan förklara en liten del av minskningen också, framför allt
den låga tätheten av ensomrig öring (0+).

"Sidofåra ned kvarn"
Tätheter för öring och lake
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Äldre öring från Viskan inom Mölarps naturreservat

Öring 0+
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Matilda Chocron, 033-35 30 13
Matilda.chocron@boras.se
Miljö- och konsumentnämnden

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond
Sökande:
Fastighet:

Boden 1:4

Sammanfattning
har lämnat in en ansökan om bidrag på ur naturvårdsfonden för
anläggning av damm på fastigheten Boden 1:4.
ansöker om ett bidrag på
37 420 kronor. Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och
konsumentnämnden att bevilja ansökan med 17 420 kronor.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden beviljar
för anläggning av damm.

ansökan med 17 420 kronor

Beslutet är förenat med följande villkor
• Fisk och kräftor får inte planteras ut i dammen.
Projektet ska utföras i enlighet med ansökan och givna tillstånd från Länsstyrelsen.
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 10 000 kronor ut på angivet konto efter meddelande om
projektstart och 7 420 kronor efter slutbesiktning av projektet.
Ärendet
Projektet är en del i Miljöförvaltningens LONA-projekt som syftar till att skapa bättre
förutsättningar för större vattensalamander. Den aktuella fastigheten ligger i
huvudstråket för större vattensalamanderns utbredning i kommunen. I denna del av
huvudstråket är avståndet långt mellan lämpliga dammar. Dammen kommer att
utformas för att gynna biologisk mångfald, bland annat genom flacka kanter,
oregelbunden form och vara fisk- och kräftfri. I närområdet återfinns stenmurar och
stenrösen som utgör bra övervintringsmiljöer för arten. Under senare år har även
åtgärder vidtagits för att öka andelen lövskog i området. LONA-projektet kommer
delfinansiera anläggandet med 20 000 kronor. Resterande belopp, 17 420 kronor söks
ur naturvårdsfonden.
Dammen kommer att anläggas på sank skogsmark och beräknas bli ca 350 m2.
Dammen anläggs genom schaktning och dämning. Massorna kommer användas till
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förbättring av befintlig skogsväg. Tillrinning sker via grundvatten och utflöde
kommer bli till våtmark/sank skogsmark. Arbetet kommer att utföras av AGAB
Aplareds Gräv AB. Total kostnad är beräknad till 37 420 kr exkl. moms.
Miljöförvaltningens synpunkter
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 17 420 kronor för anläggning av damm.

Agneta Sander
Miljöchef

Bilaga
1. Karta
Beslut skickas till

Matilda Chocron
Kommunbiolog

Boden 1:4

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:1000
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Andreas Zalewski, 033-35 32 29
Andreas.zalewski@boras.se

Miljö- och konsumentnämnden

Förvaltningsremiss: Gemensam beredningsprocess för
Borås Stads nämnder
Sammanfattning
Stadsledningskansliet har tagit fram förlag till en rutin för en Gemensam
beredningsprocess – Borås Stads nämnder med syfte att skapa en tydligare samsyn
bland nämnder är förslaget. Detta för att förtroendevalda ska få förutsättningar att
fatta beslut på liknande grunder i hela staden. Den gemensamma beredningsprocessen
gäller för samtliga nämnder med Kommunstyrelsen som undantag då
Kommunstyrelsen har en annan organisation kring nämnden med olika
programområden för Kommunalråden.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden föreslås tillstyrka förslaget under förutsättning att
förvaltningens synpunkter beaktas.
Miljöförvaltningens synpunkter
Miljöförvaltningen välkomnar en gemensam beredningsprocess för alla nämnden och
anser samtidigt att nuvarande ärendeberedningsprocess i Miljö- och
konsumentnämnden med tjänsteskrivelser är rättssäker och fungerar väl.
Beredningsprocessen har sett ungefär likadan under minst 15 år. Förvaltningen svarar
för beredning av ärenden och utredningar utifrån saklighet, opartiskhet och baserade
på professionell sakkunskap och med en allsidig belysning , därefter fattar nämnden
beslut med eller utan politiska avväganden.
Under punkten Politisk avstämning står det i förslaget att:
”Ansvarig handläggare läser in sig på ärendet och stämmer av inriktningen för
beslutsunderlaget med nämndens ordförande.”
Miljöförvaltningen anser att det är avgörande för rättssäkerheten inom
myndighetsutövning att alla ledamöter i en myndighetsnämnd, alla de som berörs av
myndighetens/nämndens beslut, allmänheten och alla de statliga myndigheter som
har tillsyn över myndighetens verksamhet kan vara säkra på
-

att alla ledamöter får ta del av samma beslutsunderlag som nämndens
ordförande,
att beslutsunderlaget baseras på sakkunskap och är fritt från politisk påverkan.
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Det är därför helt avgörande med transparens i beredningsprocessen om vad som är
tjänstemannabedömningar och vad som är politik.
Inom strandskyddsområdet förkommer återkommande att politik och förvaltning inte
är överens om inriktningen på förslag till beslut. Detta är tydligt exempel på när det
skulle uppstå risk för att hela nämnden och andra berörda inte skulle kunna vara säkra
på vad som är professionell tjänstemannabedömning och vad som eventuellt
påverkats av politisk viljeinriktning, om tjänstemannen innan
tjänstemannaberedningen är klar ska stämma av ”inriktningen för beslutsunderlaget
med ordförande”.
Miljöförvaltningen bedömer också att handläggningstiderna kommer att förlängas
med cirka en vecka om ordförande ska börja ha avstämning med handläggarna. Innan
ordförandeavstämningen behöver även förvaltningschefen ha en avstämning med
handläggaren för att kunna stå bakom förvaltningens förslag.

Agneta Sander
Miljöchef
Bilaga
Gemensam beredningsprocess - Borås Stads nämnder
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
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Gemensam
beredningsprocess
– Borås Stads nämnder

Fastställd av: Kommunchefen
Datum: xx 2019
Gäller för: Alla förvaltningar
För revidering ansvarar. Stadsledningskansliet
Gäller tills vidare
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Gemensam
beredningsprocess –
Borås Stads nämnder
För att skapa en tydligare samsyn bland nämnder införs en gemensam beredningsprocess
för samtliga nämnder. Detta för att förtroendevalda ska få förutsättningar att fatta beslut
på liknande grunder i hela staden.
Den gemensamma beredningsprocessen gäller för samtliga nämnder med Kommunstyrelsen
som undantag. Då Kommunstyrelsen har en annan organisation kring nämnden med
olika programområden för Kommunalråden.
Detta dokument är till för att fastställa hur den gemensamma beredningsprocessen ska
se ut samt vänder sig till förvaltningschefer, nämndens presidium, handläggare samt
nämndsekreterare.

Ärendet kommer in
Ett ärende kan komma in till förvaltningen via telefon, personligt besök, post, e-post,
antingen direkt till nämndsekreteraren, till en handläggare eller till en förtroendevald.
Ärenden kan också initieras inom nämnden/förvaltningen.

Registrering/diarieföring
Ärendet registreras i nämndens diarium1. Registrering sker normalt samma dag som
ärendet inkommer.

Ärendefördelning
Efter registrering fördelas ärendet till en handläggare. I samband med ärendefördelningen
kan också det datum handläggningen ska vara klar fastslås, d v s när skrivelsen ska vara
klar för fortsatt ärendeberedning i presidium och nämnd.

Politisk avstämning
Ansvarig handläggare läser in sig på ärendet och stämmer av inriktningen för beslutsunderlaget
med nämndens ordförande.

Handläggarens beredning
Ärendet handläggs och beslutsunderlag tas fram till presidiet. Handläggare meddelar
nämndsekreteraren när beslutsunderlaget är klart.
Beslutsunderlaget som tas fram ska minst innehålla en skrivelse2 med följande rubriker:
Förslag till beslut
Sammanfattning
Beslutsunderlag
Beslutet expedieras till
1
2

Se anvisningar för diarieföring för ytterligare information
Mallar för detta med instruktioner finns i Ciceron
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Sekreteraren förbereder kallelsen
Nämndsekreteraren listar ärenden i Assistenten3 och stämmer av med förvaltningschef vilka
av ärendena som ska vara med på kallelsen och ordningen dem emellan. Beslutsunderlagen
ska godkännas och kontrolleras av förvaltningschefen.
Kallelse och handlingar överlämnas till nämndens presidium, praxis för detta är 2-3
arbetsdagar innan.

Ärendeberedning med presidiet
Vid ärendeberedningen ska presidiet, förvaltningschef samt nämndsekreterare närvara,
eventuellt kan andra berörda tjänstemän deltaga vid behov. Ärendeberedningen syftar
till att gå igenom de ärenden som ska behandlas på nästkommande sammanträde.
Vid ärendeberedningen fastställs kallelsen med föredragningslista och om något av ärendena
ska föredras inför nämnden. I de fall ett ärende ska beredas ytterligare tas ärendet upp
för ärendeberedning vid senare tillfälle, alternativ kompletteras ärendet innan det går
vidare till nämnd.
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena4.
Presidiemötet ska hållas innan utskicksdatum, rekommendationen för detta är 2-3
arbetsdagar innan.

Kallelse med föredragningslista och beslutsunderlag skickas till nämnden
Efter ärendeberedningen med presidiet görs ev. justeringar och därefter skickas kallelse
med föredragningslista och beslutsunderlag till nämnden. Kallelsen ska tillställas varje
ledamot och ersättare inom tid som nämnden bestämmer5, praxis är 5 arbetsdagar.

Sammanträdet
De ärenden som är med på föredragningslistan behandlas och beslut fattas. Nämndsekreteraren
för protokoll.
Vid nämndens sammanträden får, i den mån nämnden för särskilt fall beslutar annat,
tjänsteman vara närvarande med rätt att delta i överläggningar i ärenden som berör
vederbörandes verksamhetsområde6.
Nämnden ska ha öppna sammanträden, med undantag av sammanträden som ska hållas
inom stängda dörrar då ärenden som ska behandlas avser myndighetsutövning eller
omfattas av sekretess7.
Protokoll och justering
Nämndsekreteraren färdigställer protokollet, protokoll justeras av ordföranden och en
ledamot. Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart8.

3
4
5
6
7
8

4

Borås Stads applikation för att visa sammanträdeshandlingar för förtroendevalda
Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad §10
Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad §10
Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad §13
Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad §11
Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad §20

Borås Stads nämnder | Gemensam beredningsprocess

Expediering
Nämndsekreteraren anslår protokollet digitalt och publicerar det på webbplatsen.
Skrivelse expedieras till berörda och protokollsutdrag hålls internt för egen del.
Eventuella reservationer och särskilda yttranden tillförs skrivelsen innan expediering.
Dessa tillförs aldrig vid extern expediering.

Arkivering
Ärendet avslutas och handlingar som ska arkiveras, arkiveras. Sammanträdesprotokoll
arkiveras årsvis.
Grafisk bild av tider
Kallelse till
presidium
2-3 arbetsdagar
innan presidium

Ärendeberedning
med presidium
2-3 arbetsdagar
innan utskickdatum

Kallelse med
föredragningslista
6 arbetsdagar innan
sammanträde

Sammanträde
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Datum

Instans

2019-01-31

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2019-00106 1.1.4.0

Förvaltningsremiss: Gemensam beredningsprocess för
Borås Stads nämnder

Remissinstanser
1. Arbetslivsförvaltningen
2. Fritids- och folkhälsoförvaltningen
3. Förskoleförvaltningen
4. Grundskoleförvaltningen
5. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
6. Individ och familjeomsorgsförvaltningen
7. Kulturförvaltningen
8. Lokalförsörjningsförvaltningen
9. Miljöförvaltningen
10. Samhällsbyggnadsförvaltningen
11. Servicekontoret
12. Sociala omsorgsförvaltningen
13. Revisionskontoret
14. Tekniska förvaltningen
15. Vård- och äldreförvaltningen
16. Överförmyndarenheten
17. Valkansliet
Stadsledningskansliet har tagit fram en rutin för en Gemensam
beredningsprocess – Borås Stads nämnder och skickar denna nu på
förvaltningsremiss. För att skapa en tydligare samsyn bland nämnder är
förslaget att det införs en gemensam beredningsprocess. Detta för att
förtroendevalda ska få förutsättningar att fatta beslut på liknande grunder i hela
staden.

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

Den gemensamma beredningsprocessen gäller för samtliga nämnder med
Kommunstyrelsen som undantag.
Remissvaren ska ha kommit in till Stadsledningskansliet senast den 28 februari
2019. Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.diarium@boras.se gärna i
både word- och pdf-format och med filnamn som innehåller remissinstansens
namn. Ange diarienummer KS 2019-00106 och remissinstansens namn i
ämnesraden på e-postmeddelandet.
Förvaltningens yttrande skall innehålla en kort sammanfattning.
Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade
ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig).
Carl Morberg
Handläggare
033 358429

Sida
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2019-02-11

2019-0263

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

Uppföljning av intern kontroll 2018
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden godkänner redovisningen av utförda intern kontroll
2018.
Ärendet
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive
verksamhetsområde. Varje nämnd har att se till att en organisation upprättas för den
interna kontrollen och att regler och anvisningar antas för denna.
Uppföljning har gjorts på föregående års Intern kontrollplan. Uppföljningen
redovisar de interna kontroller miljöförvaltningen genomfört inom områdena styrning
och ledning, personal, ekonomi och egen verksamhet som samtliga är gemensamma
för Borås Stad.

Bilaga
1. Uppföljning intern kontroll 2018, Miljö- och konsumentnämnden
2. Intern kontrollplan 2018, Miljö- och konsumentnämnden
3. Riskanalys 2018, Miljö- och konsumentnämnden

Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen
2. Stadsrevisionen

Agneta Sander
Miljöchef

Andreas Zalewski
Kvalitets och IT-samordnare

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

Uppföljning Intern kontroll 2018
Miljö- och konsumentnämnden

1 Inledning
2 Uppföljning Intern kontrollplan
2.1 Styrning och ledning
Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod

Analys

Delegation

Kontroll att delegationsordningen efterlevs.

Ingen avvikelse men i besluten står det klart och
tydligt vad som får eller inte får göras och hänvisas till
de olika lagarna på ett pedagogiskt sätt i slutet av
beslutet. Man hade kunnat hänvisa direkt vid varje
punkt.

Kontrollmetod
Stickprov 25 ärenden.

Inventarier

Att inventarier registrerats i Borås Stads
inventariesystem, att stöldskyddsmärkning sker.

Åtgärd
Förslag till åtgärder som ska vidtagas:
Att tillägga så upphörde 7 § 2 kap i
Miljöbalken att gälla från och med 201901-01Miljöbalken 16 kap. 2 § 1 st.
Upphör 2019-01-01

Inventering genomförd och Regitwise är uppdaterat

Kontrollmetod
Inventering 1 gång/år.
Kontroll av styrdokument

Kontroll att stadens styrdokument är kända och följs.
Kontrollmetod
Genomgång av alla styrdokument på APT under året.

Förvaltningsövergripande

Kontroll att beslutsformuleringar i protokoll ej kan
misstolkas

Rutiner finns för att informera om stadens
styrdokument. Avdelningscheferna informerar om
styrdokument vid Apt och förvaltningsmöten.
Inga avvikelser

Kontrollmetod
Kontrolleras vid justering av nämndprotokoll
Kontroll att utskick av handlingar når fram till alla
mottagare

Inga avvikelser

Kontrollmetod
Säkerställa korrekt kontaktinformation inför varje
utskick
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Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod

Analys

Måluppfyllelse

Kontroll att nämndens mål uppfylls samt att uppdrag
utförs inom de ekonomiska ramarna
Kontrollmetod
Ekonomisk- och verksamhetsuppföljning varje månad

Kontinuerlig uppföljning görs genom 10-dagars,
tuppsamtal, pluppsamtal samt budgetuppföljningar.
Uppdrag och indikatorer kommenteras och
rapporteras med aktuell status i tertial- och
bokslutsrapporterna. Under 2018 kan vi konstatera att
vi inte lyckats följa verksamhetsplanen fullt ut, bland
annat på grund av bristande resurser att klara av
tillsyn och kontroll av de objekt som inbringar fasta
intäkter.

Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod

Analys

Personal- och
lönekontroller

Kontroll att lönerapportering sker enligt föreskrifter
avseende såsom övertid/mertidsersättning,
användning av bil i tjänsten samt utlägg i tjänsten

Inga avvikelser

Åtgärd

2.2 Personal
Åtgärd

Kontrollmetod
Intern kontroll-förfrågan skickas till Löneservice
Fyll i blankett som finns bifogad, finns också att hämta
på intranätet.
Kompetens- och
resursbrist

Kontroll att förvaltningen har en fungerande personal- Vid rekrytering anställs personal efter kompetens.
rekryteringsprocess och kompetent personal är på
Jämställda löner sätts utifrån ålder, arbetslivserfarenhet
plats.
samt utbildning
Kontrollmetod
Kontinuerligt strategiskt ledningsarbete.

Kontroll SAM

Kontroll att SAM utförs och följs upp månadsvis i
årsplaneringen.
Kontrollmetod
Kontroll att SAM-hjulet följs och gås igenom på
förvaltningsmöten respektive APT, samt rapporteras i
Stratsys.

Miljö- och konsumentnämnden, Uppföljning Intern kontroll 2018

Förvaltningen arbetar från och med januari 2017 med
SAM i Stratsys med den gemensamma SAMkalendern. SAM-kalendern orienterar cheferna i
aktiviteterna som ligger inom arbetsmiljöområdet.
SAM-kalendern förstärker också uppföljningen av
arbetsmiljöarbetet och likvärdigheten i organisationen
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2.3 Ekonomi
Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod

Analys

Leverantörsfakturor

Korrekt leverantörsfaktura, utgiften tillhör
verksamheten, YY-kod korrekt finns på fakturan, Fskatt, ej egen attest.

Följande avvikelser har konstaterats: Stickprov på 50
st. leverantörsfakturor
*5 fakturor saknar information ang. Fskatt/momsreg.nr.
*7 fakturor saknar eller har fel YY-kod

Förslag till åtgärder som ska vidtagas:
*Informera anställda om att alltid uppge
YYkod *Företag är kontaktade om att de
har kvar YYkoder i ”mallar”, så det står
samma YYkod på samtliga fakturor till
Borås Stad oavsett vem som beställt

Att deltagarförteckning, att syfte framgår , samt
att program bifogas, för kostnader avseende
representation, utbildningar m.m. Att kostnader för
representation följer skattelagstiftning samt Borås
Stads riktlinjer.

Följande avvikelser har konstaterats: Stickprov på 13
st. leverantörsfakturor

Förslag till åtgärder som ska vidtagas:
Informera anställda om att alltid skicka
dagordning/program vid bokning av
utbildning

Kontrollmetod
Stickprov av konto 471x , 4772, (614x, 616x)

*Program saknas på ett fikamöte samt tre
dagsutbildningar

Kontroll av rätt fakturering, korrekta inkomstuppgifter
(äldreomsorg/funktionshinderverksamhet).

En missad fakturering, två som är fakturerade för
mycket, en som är fakturerad för lite. Ett beslut där
det är fel belopp men rätt belopp är fakturerat.

Kontrollmetod
Stickprov 50 fakturor
Representation-utbildning

Kundfakturoravgiftsdebitering

*Deltagarförteckning saknas på en
föreläsningsfaktura samt en utbildningsfaktura

Kontrollmetod
Stickprov 150 fakturor
Upphandling

Kontroll att Borås Stads direktupphandlingsregler
efterlevs.

Åtgärd

Förslag till åtgärder: Viktigt att
dubbelkontrollera summan som ska
faktureras. Viktigt att handläggarna
kontrollerar så att rätt ihopräknat belopp
på beslutet.

Inga avvikelser

Kontrollmetod
Stickprov på leverantörers sammanlagda belopp över
gällande direktupphandlingens
prisbasbeloppsgränser.
Kontroll att inköp följer ramavtal.
Kontrollmetod
Stickprov av vissa konton enligt upplagd Agresso
Exceleratorfrågor.

Miljö- och konsumentnämnden, Uppföljning Intern kontroll 2018

10 stickprov har tagits på olika konton och kontrollerat Förslag till åtgärder som ska vidtagas:
de leverantörer som det står att vi inte har avtal med. Vara uppmärksam och kontrollera om
Av de 27 leverantörerna vi har använt under dessa
avtal finns innan inköp.
konton har vi haft avtal med 10 stycken. Det har inte
funnits några uppenbara alternativ till leverantörer
som vi har avtal med. Förutom vid tolkförmedling,
men de kunde inte erbjuda den efterfrågade tjänsten.
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Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod

Analys

Kontroll av avtal och
taxor

Kontroll att taxor är korrekta, avtal följs och att rätt
antal timmar debiteras.

Taxor uppdateras årligen.

Åtgärd

Kontrollmetod
Kontinuerlig uppföljning under året.

2.4 Egen verksamhet
Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod

Analys

Posthantering/Diarieförin
g

Rätt datum, inlagt i register, avslutade ärenden,
arkiverat.

Av 50 stickprov har 19 diarienummer ingen intressent
på intressentregistret.

Åtgärd
Förslag till åtgärder: Uppmärksamma de
som arbetar i Ecos att lägga in
informationen

Kontrollmetod
Stickprov 50 ärenden.
Delegationsbeslut,
skrivelser

Kontroll att rätta lagar, förordningar m.m. har angetts.

Tre avvikelser hittades.

Mallar i Ecos uppdateras och ses över.

Kontrollmetod
Stickprov 50 ärenden
Utskick av svarskort

Utskick av svarskort i ansöknings- och
anmälningsärenden inom 5 arbetsdagar.
Kontrollmetod
Stickprov 50 ärenden.

Inspektionsresultat

Resultatet av en inspektion ska meddelas inom 20
arbetsdagar.

Följande avvikelser har konstaterats:
Totalt 14 ärenden av 50 kontrollerade får avvikelser:
Svarskort saknas helt på 8 ärenden och skickades
sent (efter 5 dagar) på 6 ärenden. Vid flertalet
ärenden finns ingen stämpel eller e-post inlagd vilket
gör det svårt att kontrollera tiden. Alla avdelningar
använder inte svarskort på samma sätt.

Förslag till åtgärder som ska vidtagas:
Låt alla ärenden gå genom
Miljöförvaltningens inkorg. Definiera
svarskort.Administrationen skickar ut
svarskort via e-post för tobak

Följande avvikelser har konstaterats:
25 inspektioner granskade. Av dessa var 22st
godkända. 3st klarade inte tidsintervallet på 20 dagar

Förslag till åtgärder som ska vidtagas:
Uppdatera rutiner så att handläggare
dubbelkollar sina pågående ärenden
oftare. Rutin för att planera in mer tid för
efterarbete.

Vissa beslut har fattas senare än inom 20 dagar

Förslag till åtgärder som ska vidtagas:
Informera handläggarna om att det ska
ske inom 20 dagar. Det finns antagligen
rimliga orsaker till att det blivit senare än
inom 20 dagar

Kontrollmetod
Stickprov 25 ärenden.
Delegationsbeslut

Delegationsbeslut i tillstånds- och anmälningsärenden
inom 20 dagar efter kompletta handlingar.
Kontrollmetod
Stickprov 25 ärenden.
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Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod

Analys

Besked om åtgärd

Verksamhetsutövare som lämnar miljörapporter ska
senast den 30 juni få besked om rapporten kommer
att medföra någon åtgärd från nämndens sida.

Följande avvikelser har konstaterats: Försent svar
(efter 30 juni) med krav på åtgärder:

Kontrollmetod
Komplett genomgång.

Åtgärd

•
EMC (fd. Sobacken) Dnr. 2018-0990
Försent svar (efter 30 juni) utan krav på åtgärder:
•

Fristads Express Borgstena Dnr.2018-1656

•

KLS Ugglarps Dalsjöfors (slakteri) Dnr.
2018-1340

•

Gässlösa gamla avloppsreningsverk Dnr.
2018-1253

•

Bogryds avloppsreningsverk Dnr. 2018-1252

•

NCC Industry AB Dnr. 2018-1078

•

Industrikemiproduktion i Viared Dnr. 20181094

•

Hedareds Sand & Betong, bergtäkt Dnr.
2018-0575

•

Brämhults Juice Dnr. 2018-0199

Förslag till åtgärder som ska vidtagas
Påminnelse i flera olika steg, tex.
automatisk bevakning i ecos om möjligt

•
Pågående ärenden i
ECOS

Kontroll att ärenden avslutas korrekt i ECOS

Av 50 pågående ärenden är det nio ärenden som
borde kunna avslutas.

Kontrollmetod
Stickprov 50 ärenden

Dokumenthanteringsplan

Kontroll att upprättad dokumenthanteringsplan är
aktuell och följs.

Förslag till åtgärder: Det är viktigt att
handläggarna informerar
administratörerna när ett ärende ska
avslutas så att administratörerna kan
avsluta ärendet soch skriva ut
ärendeutskrift och akrivera. Bra att
regelbundet kontrollera sina ärenden
ifall de kan avslutas.

Arbetet pågår med en ny dokumenthanteringsplan.
Dokumenthanteringsplanen kompletterades under
2018.

Kontrollmetod
Genomgång av aktuell dokumenthanteringsplan.
Kontroll att lokaler är
ändamålsenliga

Kontroll att lokaler är ändamålsenliga.
Kontrollmetod
Kontinuerlig bevakning på antal anställda per rum,
sammansträdesrum samt gemensamma
mötesplatser.
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Miljöförvaltningen har behov av ett gemensamt
hus/lokal med på ca tre års sikt minst 80
kontorsarbetsplatser enligt behov som beskrivs i
Lokalresursbehovsplan 2020-2022 inför Borås Stads
lokalresursplan, vilket förvaltningen skickar med som
ett projekt till Lokalförsörjningsförvaltningens
investeringsplan.
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Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod

Analys

Åtgärd

Dataskyddsförordningen
(GDPR)

Kontroll att innehåll i verksamhetssystemen uppfyller
de nya kraven

Arbetet pågår kontinuerligt med GDPR-anpassningar.
Vid uppgraderingar av IT-systemen gör
leverantörerna anpassningar.

Kontrollmetod
Kontroll av informationen i verksamhetssystemen
med hjälp av inventeringsverktyg

3 Uppföljning direkta åtgärder
Riskbild

Direkt åtgärd

Risk att förvaltningen inte klarar sitt uppdrag
med avseende på svårigheter att rekrytera på
grund av låg lön, få utbildade med relevant
utbildning, dåliga lokaler etc.
Risk att förvaltningen inte klarar sitt uppdrag med
avseende på svårigheter att rekrytera på grund
av låg lön, få utbildade med relevant utbildning,
utspridda lokaler etc.

Extra lönemedel
Förvaltningen har beviljats extra lönemedel för
att kunna behålla kompetent personal och på så
sätt minska svårigheten med att rekrytera
kompetent personal.

Förvaltningen har beviljats extra lönemedel för att kunna
behålla kompetent personal och på så sätt minska
svårigheten med att rekrytera kompetent personal.

Dåliga lokaler
Vi har lyft behovet av gemensamma lokaler till
LFF.

Förvaltningen har lyft behovet av gemensamma lokaler till
LFF.

Riskbedömning 2018
16

Praktikanter och examensarbetare
Förvaltningen har en positiv syn på praktikanter
och examensarbetare och erbjuder praktik resp.
examensarbeten.

Förvaltningen har en positiv syn på praktikanter och
examensarbetare och erbjuder praktik resp.
examensarbeten.

Verksamhets- och tillsynsplaner
Förvaltningens avdelningar har tagit fram
verksamhetsplaner med prioriteringar för vad
som ska göras 2018 inom de befintliga ramarna.
För Livsmedelskontroll och Miljötillsyn har
nämnden beslutat om tillsynsplaner vars syfte är
att begränsa uppdraget.

Förvaltningens avdelningar har tagit fram
verksamhetsplaner med prioriteringar för vad som ska
göras 2018 inom de befintliga ramarna. För
avdelningarna Livsmedelskontroll och Miljötillsyn har
nämnden beslutat om tillsynsplaner med syfte är att
prioritera inom nämndens olika myndighetsuppdrag.
Miljö- och konsumentnämnden måste kontinuerligt
synliggöra vad vi prioriterar och vad vi prioriterar bort och
konsekvenserna av detta för boråsarnas hälsa och miljö,
t.ex. i hela budgetprocessen.

Risk att mål och uppdrag avseende ekonomi
och verksamhet från nämnden inte uppfylls
inom ekonomiska ramar.
Riskbedömning 2018
16
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Status

Kommentar 2018

Nya handläggare
Vid introduktion och under upplärningsfasen görs
inspektioner två och två
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Riskbild

Direkt åtgärd
Vakanshållning
Förvaltningen vakanshåller ett par tjänster för att
klara det ekonomiska uppdraget.
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Status

Kommentar 2018
Förvaltningen vakanshåller för tillfället inga tjänster.
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Intern kontrollplan 2018
Miljö- och konsumentnämnden

1 Inledning
2 Styrning och ledning
Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontroll
frekvens

Delegation

Risk att
delegationsordning
en ej följs

Risk att fel person fattar myndighetsbeslut
gällande ärenden där denne ej har behörig
delegation.

Kontroll att delegationsordningen efterlevs.

Stickprov 25 ärenden.

Varje år

Förvaltningsöv
ergripande

Risk att den
politiska
intentionen som
föreligger ett beslut
faller
bort/misstolkas och
beslutet får en
annan innebörd än
avsikten.

Kontroll att beslutsformuleringar i protokoll ej
kan misstolkas

Kontroll att beslutsformuleringar i protokoll ej
kan misstolkas

Kontrolleras vid justering av
nämndprotokoll

Varje år

Förvaltningsöv
ergripande

Risk att alla
ledamöter/partier
ej får alla utskick
från förvaltningen

Kontroll att utskick av handlingar når fram till
alla mottagare

Kontroll att utskick av handlingar når fram till
alla mottagare

Säkerställa korrekt
kontaktinformation inför
varje utskick

Varje år

Måluppfyllelse

Risk att mål och
uppdrag avseende
ekonomi och
verksamhet från
nämnden inte
uppfylls inom
ekonomiska ramar

Kontroll att nämndens mål uppfylls samt att
uppdrag utförs inom de ekonomiska ramarna

Kontroll att nämndens mål uppfylls samt att
uppdrag utförs inom de ekonomiska ramarna

Ekonomisk- och
verksamhetsuppföljning
varje månad

Varje år

Kontroll av
styrdokument

Kontroll av
styrdokument

Kontroll att stadens styrdokument är kända
och följs.

Kontroll att stadens styrdokument är kända
och följs.

Genomgång av alla
styrdokument på APT
under året.

Varje år

3 Personal
Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Personal- och
lönekontroller

Risk för att
felaktiga löner

Risk att felaktiga löner utbetalas till personer
som ej är anställda av Borås Stad, felaktiga

Kontroll att lönerapportering sker enligt
föreskrifter avseende såsom

Intern kontroll-förfrågan
skickas till Löneservice
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Kontroll
frekvens
Varje år
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Verksamhet /
Process

Kontroll
frekvens

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

betalas ut.

belopp går ut till personal eller att staden
bryter mot ATL (Arbetstidslagstiftningen) eller
andra avtal/lagar inom det personalrättsliga
området.

övertid/mertidsersättning, användning av bil i
tjänsten samt utlägg i tjänsten

Fyll i blankett som finns
bifogad, finns också att
hämta på intranätet.

Kompetensoch resursbrist

Kompetens- och
resursbrist

Risk att förvaltningen inte klarar sitt uppdrag
med avseende på svårigheter att rekrytera på
grund av låg lön, få utbildade med relevant
utbildning, dåliga lokaler etc.

Risk att förvaltningen inte klarar sitt uppdrag
med avseende på svårigheter att rekrytera på
grund av låg lön, få utbildade med relevant
utbildning, dåliga lokaler etc.

Kontinuerligt strategiskt
ledningsarbete.

Varje år

Kontroll SAM

Kontroll SAM

Kontroll att SAM utförs och följs upp
månadsvis i årsplaneringen.

Kontroll att SAM utförs och följs upp
månadsvis i årsplaneringen.

Kontroll att SAM-hjulet följs
och gås igenom på
förvaltningsmöten
respektive APT, samt
rapporteras i Stratsys.

Varje år

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontroll
frekvens

Leverantörsfakt
uror

Risk för felaktiga
utbetalningar till
oegentliga
leverantörer

Risken är att Borås Stad betalar felaktiga
belopp till tvivelaktiga leverantörer samt risk för
förskingring när inte attestreglementet följs.

Korrekt leverantörsfaktura, utgiften tillhör
verksamheten, YY-kod korrekt finns på
fakturan, F-skatt, ej egen attest.

Stickprov 50 fakturor

Varje år

Representation
-utbildning

Risk att riktlinjer ej
följs

Risken är att representationsreglerna för Borås
Stad och Skatteverkets regler ej följs, samt att
representation/utbildning ej är godkänd.
Representation medges endast inom eller i
direkt anslutning till Borås Stads ordinarie
verksamhet.

Att deltagarförteckning, att syfte framgår , samt
att program bifogas, för kostnader avseende
representation, utbildningar m.m. Att kostnader
för representation följer skattelagstiftning samt
Borås Stads riktlinjer.

Stickprov av konto 471x ,
4772, (614x, 616x)

Varje år

Kundfakturoravgiftsdebiterin
g

Risk för att
felaktiga
kundfakturor
skickas ut

Risken att Borås Stad debiterar felaktiga
belopp och/eller till fel person.

Kontroll av rätt fakturering, korrekta
inkomstuppgifter
(äldreomsorg/funktionshinderverksamhet).

Stickprov 150 fakturor

Varje år

Upphandling

Risk att Lagen om
offentlig
upphandling (LOU)
inte följs

Risk att Borås Stad bryter mot LOU och mot
Borås Stads upphandlingsregler och policy.

Att Borås Stads direktupphandlingsregler
efterlevs.

Stickprov på leverantörers
sammanlagda belopp över
gällande
direktupphandlingens
prisbasbeloppsgränser.

Varje år

4 Ekonomi
Verksamhet /
Process
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Verksamhet /
Process

Kontroll
frekvens

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Risk att ramavtal
inte följs

Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att
leverantör som ej är upphandlad korrekt
används för inköp i verksamheten. Borås Stad
kan riskera att stämmas för avtalsbrott om
ramavtalets delar ej uppfylls korrekt.

Att inköp följer ramavtal.

Stickprov av vissa konton
enligt upplagd Agresso
Exceleratorfrågor.

Varje år

Kontroll av avtal
och taxor

Kontroll att taxor är korrekta, avtal följs och att
rätt antal timmar debiteras.

Kontroll att taxor är korrekta, avtal följs och att
rätt antal timmar debiteras.

Kontinuerlig uppföljning
under året.

Varje år

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontroll
frekvens

Posthantering/
Diarieföring

Risk för att
verksamhet ej
sköts på ett
effektivt och
ändamålsenligt
sätt.

Risk att gällande regelverk ej följs. Svårigheter
att söka dokument.

Rätt datum, inlagt i register, avslutade
ärenden, arkiverat.

Stickprov 50 ärenden.

Varje år

Delegationsbes
lut, skrivelser

Risk för att
verksamhet ej
sköts på ett
effektivt och
ändamålsenligt
sätt.

Risk att beslut inte gäller vid överprövning.

Kontroll att rätta lagar, förordningar m.m. har
angetts.

Stickprov 50 ärenden

Varje år

Utskick av
svarskort

Risk för att
verksamhet ej
sköts på ett
effektivt och
ändamålsenligt
sätt.

Risk att handläggningen av ärenden försenas
och orsakar sökande eller verksamhetsutövare
negativa konsekvenser.

Utskick av svarskort i ansöknings- och
anmälningsärenden inom 5 arbetsdagar.

Stickprov 50 ärenden.

Varje år

Inspektionsres
ultat

Risk för att
verksamhet ej
sköts på ett
effektivt och
ändamålsenligt
sätt.

Risk att handläggningen av ärenden försenas
och orsakar sökande eller verksamhetsutövare
negativa konsekvenser.

Resultatet av en inspektion ska meddelas
inom 20 arbetsdagar.

Stickprov 25 ärenden.

Varje år

Delegationsbes

Risk för att
verksamhet ej

Risk att handläggningen av ärenden försenas
och orsakar sökande eller verksamhetsutövare

Delegationsbeslut i tillstånds- och
anmälningsärenden inom 20 dagar efter

Stickprov 25 ärenden.

Varje år

Kontroll av
avtal och taxor

5 Egen verksamhet
Verksamhet /
Process
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Verksamhet /
Process

Kontrollmetod

Kontroll
frekvens

Verksamhetsutövare som lämnar
miljörapporter ska senast den 30 juni få
besked om rapporten kommer att medföra
någon åtgärd från nämndens sida.

Komplett genomgång.

Varje år

Risk att handläggningen av ärenden försenas
och orsakar sökande eller verksamhetsutövare
negativa konsekvenser.

Kontroll att ärenden avslutas korrekt i ECOS

Stickprov 50 ärenden

Varje år

Risk för att
verksamhet ej
sköts på ett
effektivt och
ändamålsenligt
sätt.

Kontroll att upprättad dokumenthanteringsplan
är aktuell och följs.

Kontroll att upprättad dokumenthanteringsplan
är aktuell och följs.

Genomgång av aktuell
dokumenthanteringsplan.

Varje år

Kontroll av
leverans enligt
verksamhetspl
an

Kontroll av
leverans enligt
verksamhetsplan

Kontroll att verksamhetsplaner följs samt att de
innehåller uppdrag från KF, reglemente och
lag.

Kontroll att verksamhetsplaner följs samt att de
innehåller uppdrag från KF, reglemente och
lag.

Verksamhetsplaner följs
upp tertial- och årsvis.

Varje år

Kontroll att
lokaler är
ändamålsenlig
a

Kontroll att lokaler
är ändamålsenliga

Risk att service till kunder försämras, lägre
effektivitet samt risk för arbetsmiljöstress.

Risk att service till kunder försämras, lägre
effektivitet samt risk för arbetsmiljöstress.

Kontinuerlig bevakning på
antal anställda per rum,
sammansträdesrum samt
gemensamma
mötesplatser.

Varje år

Dataskyddsföro
rdningen
(GDPR)

Risk att
personuppgifter
eller annan känslig
information röjs.

Kontroll att innehåll i verksamhetssystemen
uppfyller de nya kraven

Kontroll att innehåll i verksamhetssystemen
uppfyller de nya kraven

Kontroll av informationen i
verksamhetssystemen med
hjälp av inventeringsverktyg

Varje år

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

lut

sköts på ett
effektivt och
ändamålsenligt
sätt.

negativa konsekvenser.

kompletta handlingar.

Besked om
åtgärd

Risk för att
verksamhet ej
sköts på ett
effektivt och
ändamålsenligt
sätt.

Risk att handläggningen av ärenden försenas
och orsakar sökande eller verksamhetsutövare
negativa konsekvenser.

Pågående
ärenden i
ECOS

Risk för att
verksamhet ej
sköts på ett
effektivt och
ändamålsenligt
sätt.

Dokumenthant
eringsplan
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Riskanalys 2018
Miljö- och konsumentnämnden

1 Inledning
2 Styrning och ledning
Verksamhet /
Process

Riskbed
ömning

Till plan

Kommentar

2.Mindre
sannolik

6

Ja

.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Ny punkt

Kontroll att utskick av handlingar
når fram till alla mottagare

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Ja

Ny punkt

Risk att mål och uppdrag
avseende ekonomi och
verksamhet från nämnden
inte uppfylls inom
ekonomiska ramar

Kontroll att nämndens mål
uppfylls samt att uppdrag utförs
inom de ekonomiska ramarna

4.Allvarlig

4.Sannolik

16

Ja

Ny punkt

Kontroll av styrdokument

Kontroll att stadens styrdokument
är kända och följs.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Ja

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Delegation

Risk att
delegationsordningen ej följs

Kontroll att delegationsordningen
efterlevs

3.Kännbar

Förvaltningsöverg
ripande

Risk att den politiska
intentionen som föreligger ett
beslut faller bort/misstolkas
och beslutet får en annan
innebörd än avsikten

Kontroll att beslutsformuleringar i
protokoll ej kan misstolkas

Förvaltningsöverg
ripande

Risk att alla
ledamöter/partier ej får alla
utskick från förvaltningen

Måluppfyllelse

Kontroll av
styrdokument

3 Personal
Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Personal- och
lönekontroller

Risk för att felaktiga löner
betalas ut.

Kontroll att lönerapportering sker
enligt föreskrifter avseende
såsom övertid/mertidsersättning,
användning av bil i tjänsten samt
utlägg i tjänsten

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Ja

Kompetens- och
resursbrist

Kompetens- och resursbrist

4.Allvarlig

4.Sannolik

16

Ja
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Kontroll att förvaltningen har en
fungerande personalrekryteringsprocess och
kompetent personal är på plats.

Kommentar
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Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Kontroll SAM

Kontroll SAM

Kontroll att SAM utförs och följs
upp månadsvis i årsplaneringen.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Ja

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Leverantörsfaktur
or

Risk för felaktiga
utbetalningar till oegentliga
leverantörer

Kontroll att Borås Stad inte
betalar felaktiga belopp till
tvivelaktiga leverantörer samt risk
för förskingring när inte
attestreglementet följs.

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Ja

Representationutbildning

Risk att riktlinjer ej följs

Kontroll att representationsreglerna för Borås Stad och
Skatteverkets regler följs, samt att
representation/utbildning är
godkänd.

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Ja

Kundfakturoravgiftsdebitering

Risk för att felaktiga
kundfakturor skickas ut

Kontroll att Borås Stad inte
debiterar felaktiga belopp
och/eller till fel person.

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Ja

Upphandling

Risk att Lagen om offentlig
upphandling (LOU) inte följs

Kontroll att Borås Stads
direktupphandlingsregler
efterlevs.

3.Kännbar

3.Möjlig

6

Ja

Risk att ramavtal inte följs

Kontroll att inköp följer ramavtal.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Ja

Kontroll av avtal och taxor

Kontroll att taxor är korrekta, avtal
följs och att rätt antal timmar
debiteras.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Ja

Kommentar

4 Ekonomi
Verksamhet /
Process

Kontroll av avtal
och taxor

Kommentar

5 Egen verksamhet
Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Posthantering/Dia
rieföring

Risk för att verksamhet ej
sköts på ett effektivt och

Risk att gällande regelverk ej följs.
Svårigheter att söka dokument.

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Ja
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Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Kommentar

ändamålsenligt sätt.
Delegationsbeslut,
skrivelser

Risk för att verksamhet ej
sköts på ett effektivt och
ändamålsenligt sätt.

Risk att beslut inte gäller vid
överprövning.

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Ja

Utskick av
svarskort

Risk för att verksamhet ej
sköts på ett effektivt och
ändamålsenligt sätt.

Risk att handläggningen av
ärenden försenas och orsakar
sökande eller
verksamhetsutövare negativa
konsekvenser.

1.Försumbar

3.Möjlig

3

Ja

Inspektionsresulta
t

Risk för att verksamhet ej
sköts på ett effektivt och
ändamålsenligt sätt.

Risk att handläggningen av
ärenden försenas och orsakar
sökande eller
verksamhetsutövare negativa
konsekvenser.

2.Lindrig

4.Sannolik

8

Ja

Delegationsbeslut

Risk för att verksamhet ej
sköts på ett effektivt och
ändamålsenligt sätt.

Risk att handläggningen av
ärenden försenas och orsakar
sökande eller
verksamhetsutövare negativa
konsekvenser.

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Ja

Besked om åtgärd

Risk för att verksamhet ej
sköts på ett effektivt och
ändamålsenligt sätt.

Risk att handläggningen av
ärenden försenas och orsakar
sökande eller
verksamhetsutövare negativa
konsekvenser.

2.Lindrig

4.Sannolik

8

Ja

Pågående
ärenden i ECOS

Risk för att verksamhet ej
sköts på ett effektivt och
ändamålsenligt sätt.

Risk att handläggningen av
ärenden försenas och orsakar
sökande eller
verksamhetsutövare negativa
konsekvenser.

2.Lindrig

4.Sannolik

8

Ja

Dokumenthanterin
gsplan

Risk för att verksamhet ej
sköts på ett effektivt och
ändamålsenligt sätt.

Kontroll att upprättad
dokumenthanteringsplan är
aktuell och följs.

2.Lindrig

4.Sannolik

8

Ja

Kontroll att lokaler
är ändamålsenliga

Kontroll att lokaler är
ändamålsenliga

Risk att service till kunder
försämras, lägre effektivitet samt
risk för arbetsmiljöstress.

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Dataskyddsförord
ningen (GDPR)

Risk att personuppgifter eller
annan känslig information

Kontroll att innehåll i
verksamhetssystemen uppfyller

4.Allvarlig

4.Sannolik

12

Ja
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Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

röjs.

de nya kraven

Konsekvens

Riskbed
ömning

Sannolikhet

Till plan

Kommentar

6 Riskmatris
4

8

12
18

22

Direkt åtgärd krävs (13-16)

16
17

Åtgärd krävs (9-12)

19

Håll under uppsikt (4-8)

4

Risken accepteras (1-3)

3

6
4

9
9

12

20

4

3

3

2
6
2

4
3

5

8

10

1

7

6
1

2

12

13

16

21

2

14

2
1

3
11

Konsekvens

8

Konsekvens

Sannolikhet

Allvarlig (är så stor att fel helt
enkelt inte får inträffa)
Kännbar (uppfattas som
besvärande för intressenter
och kommunen)
Lindrig (uppfattas som liten
av såväl intressenter och
kommunen)
Försumbar (är obetydlig för
de olika intressenterna och
kommunen)

Sannolik (det är mycket
troligt att fel ska uppstå)
Möjlig (det finns en möjlig
risk för att fel ska uppstå)
Mindre sannolik (risken är
mycket liten för att fel ska
uppstå)
Osannolik (risken är praktiskt
taget obefintlig för att fel ska
uppstå)

4

15

1

1

2

3

4

Sannolikhet
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2

Direkt åtgärd krävs (13-16)

4

Åtgärd krävs (9-12)
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13

3
Håll under uppsikt (4-8)
Risken accepteras (1-3) Totalt: 22
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Zygmunt Cieslak, 033-35 30 18
zygmunt.cieslak@boras.se
Kommunstyrelsen i Borås Stad

Remissvar angående Departementsmemorian En
anpassning av bestämmelser om kontroll i
livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning (Ds
2018:41)
Remiss från kommunstyrelsen, KS 2018-00876
Näringsdepartementet dnr: N2018/05674
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande
som svar på remissen.
Sammanfattning

EU:s nya kontrollförordning ska tillämpas vid offentlig kontroll som utförs för att
säkerställa att unionslagstiftningen inom en rad olika sakområden följs, oavsett om de
närmare tillämpningsbestämmelserna har fastställts på unionsnivå eller i
medlemsstaternas nationella lagstiftning. De berörda sakområdena är livsmedel och
livsmedelssäkerhet. Kontrollförordningen reglerar hur den offentliga kontrollen i
medlemsstaterna ska organiseras, finansieras och genomföras. Förordningen ska i
huvudsak börja tillämpas från och med den 14 december 2019.
Miljöförvaltningen har följande synpunkter på förslaget:
- det behövs tydliga riktlinjer för när kontrollmyndigheten får och kan använda
sig av dold myndighetsutövning då myndighetsutövning i vanliga fall ska ske
med stöd av lag samt vara transparant för medborgarna.
- anonymiteten för tillsynsmyndigheten i egenskap av beställare, när det
kommer till dold myndighetsutövning, måste säkerställas för att det i
praktiken ska fungera att köpa in produkterna anonymt via internet eller
annan distanskommunikation.
- i förslaget ligger en bedömning att efterhandsdebitering bör införas och att
den bör vara obligatorisk för alla kontrollmyndigheter. Miljöförvaltningen
delar inte denna uppfattning.
- att finansieringen av foder och animaliska biprodukter bör vara konstruerad
på samma sätt som för livsmedelskontrollen.
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Ärendet
Borås Stad har fått möjligheten att yttra sig över Näringsdepartementets skrivelse ”
Departementsmemorian En anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s
nya kontrollförordning” (bilaga 1). Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till Miljöoch konsumentnämnden där miljöförvaltningen skriver tjänsteutlåtandet.
EU:s nya kontrollförordning ska tillämpas vid offentlig kontroll som utförs för att
säkerställa att unionslagstiftningen inom en rad olika sakområden följs, oavsett om de
närmare tillämpningsbestämmelserna har fastställts på unionsnivå eller i
medlemsstaternas nationella lagstiftning. De berörda sakområdena är livsmedel och
livsmedelssäkerhet. Kontrollförordningen reglerar hur den offentliga kontrollen i
medlemsstaterna ska organiseras, finansieras och genomföras. Förordningen ska i
huvudsak börja tillämpas från och med den 14 december 2019.
Nedan sammanfattas de nyheter som kommer att beröra Miljö- och konsumentnämndens ansvarsområden.
Ord och uttryck

Offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet
Uttrycken offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet bör användas i de lagar som berörs av
den nya kontrollförordningen. När det gäller miljöbalken bör dessa uttryck användas parallellt med
uttrycket tillsyn.
Offentlig kontroll:
Enligt artikel 2.1 i den nu gällande kontrollförordningen utgör offentlig kontroll varje
form av kontroll som utförs i syfte att kontrollera efterlevnaden av foder- och
livsmedelslagstiftningen. Med kontroll avses kontroll av om specificerade krav har
uppfyllts, genom undersökning och bedömning av sakligt underlag.
Annan verksamhet än den operativa kontrollen såsom exempelvis rådgivning och
allmän information omfattas inte av uttrycket offentlig kontroll.
Även den nya kontrollförordningen innehåller en definition av uttrycket offentlig
kontroll. Enligt artikel 2.1 i den nya kontrollförordningen avses med offentlig kontroll
verksamhet som utförs för att verifiera att aktörerna efterlever förordningen och
andra bestämmelser.
Till skillnad från den nu gällande kontrollförordningen innehåller den nya
kontrollförordningen inte någon definition av uttrycket kontroll, avsikten är dock inte
att uttrycket kontroll ska ha en annan innebörd i den nya kontrollförordningen än vad
det har i den nuvarande kontrollförordningen.
Annan offentlig verksamhet:
En grundläggande förändring i den nya kontrollförordningen är att det införs ett nytt
uttryck för myndigheternas verksamhet, uttrycket annan offentlig verksamhet. Annan
offentlig verksamhet definieras i artikel 2.2 som annan offentlig verksamhet än
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offentlig kontroll som utförs av de behöriga myndigheterna. Exempel på vad som
inryms inom uttrycket annan offentlig verksamhet är: prövning av eller åtgärder med
anledning av ansökan om godkännande eller anmälan av registrering,
tillståndsprövning samt bestämmelser om förelägganden och förbud och andra
åtgärder som kan vidtas av kontrollmyndigheterna vid bristande efterlevnad och extra
offentlig kontroll.
Tillsyn:
Tillsyn har en bredare innebörd än offentlig kontroll i den nya kontrollförordningens
mening och marknadskontroll i den mening som avses i EU:s förordning om
ackreditering och marknadskontroll. Miljöbalkens tillsynsbegrepp omfattar både de
uppgifter som ingår i offentlig kontroll och marknadskontroll och delar av de
uppgifter som ingår i annan offentlig verksamhet. Det som inte ingår i
tillsynsbegreppet men som ingår i annan offentlig verksamhet är bl.a.
tillståndsprövning.
I remissen framgår det att miljöbalkens tillsynsbegrepp är under övervägande, och då
är det inte lämpligt att nu föreslå ändringar i terminologin i 26 kap. Uttrycket tillsyn
bör därför fortsätta att användas i miljöbalken tills vidare. I de bestämmelser som
kompletterar kontrollförordningen och EU:s förordning om ackreditering och
marknadskontroll bör orden kontroll och annan offentlig verksamhet användas vid
sidan av ordet tillsyn.
Då både nya begrepp och ändrade arbetssätt ingår i förändringarna är det av största
vikt att vägledningar utarbetas i god tid för att få en så enhetlig tolkning av dessa som
möjligt.
Anonyma inköp
I den nya kontrollförordningen ges möjlighet för myndigheter att göra anonyma
inköp s.k. mystery shopping (dold myndighetsutövning). Det innebär att en
kontrollmyndighet får, om det är nödvändigt för att skydda människors hälsa eller
djurs liv eller hälsa, under en annan identitet och utan att ange avsikten med inköpet
köpa in produkter i syfte att kontrollera att de uppfyller gällande krav. De behöriga
myndigheterna ska bl.a. kunna beställa varor via internet och annan
distanskommunikation utan att identifiera sig.
Rapportering av överträdelser
Enligt den nya kontrollförordningen ska medlemsstaterna säkerställa att behöriga
myndigheter har verkningsfulla mekanismer för att möjliggöra rapportering av
faktiska eller potentiella överträdelser av förordningen, s.k. visselblåsning. Syftet med
ett visselblåsarsystem är att möjliggöra för personer att utan rädsla för repressalier
kunna rapportera om allvarliga händelser.
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Medlemsländerna ska inte enbart säkerställa att det finns ett rapporteringssystem utan
även att det finns ett skydd mot repressalier, diskriminering och andra former av
missgynnande behandling för den som väljer att rapportera om missförhållanden.
På de områden där kommuner utses som kontrollmyndigheter kan det införas
bestämmelse i lag om att en kontrollmyndighet ska ha ändamålsenliga
rapporteringssystem för den som vill anmäla misstänkta överträdelser av den nya
kontrollförordningen. Kontrollförordningen ställer inte några specifika krav på hur ett
rapporteringssystem ska se ut. Förfarandena kan bestå av t.ex. system med en särskild
e-postadress, telefontjänst eller webbplats genom vilka uppgifter om överträdelser av
den nya kontrollförordningen samlas in och behandlas.
Finansiering
Bemyndigandet för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter
om skyldighet att betala en avgift för offentlig kontroll kompletteras med en rätt för regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om skyldighet att betala en avgift
för annan offentlig verksamhet.
I likhet med vad som gäller enligt den nuvarande kontrollförordningen har
medlemsstaterna enligt den nya kontrollförordningen i stor utsträckning möjlighet att
välja om den offentliga kontrollen ska finansieras med avgifter eller med offentliga
medel. Vid bristande efterlevnad av regelverket ska den ansvariga aktören bära
samtliga kostnader som uppkommit till följd av myndigheternas åtgärder (artikel
138.4). Enligt den nya kontrollförordningen ska medlemsstaterna även säkerställa att
det finns tillräckliga finansiella resurser för att de behöriga myndigheterna ska kunna
utföra annan offentlig verksamhet (artikel 78) och medlemsstaterna får ta ut avgifter
för att täcka kostnaderna för denna verksamhet (artikel 80). Det står dock
medlemsstaterna fritt att välja finansieringsform.

Livsmedel

Sedan många år tillbaka finansieras den ordinarie planerade livsmedelskontrollen på
livsmedelsanläggningarna med en fast årlig kontrollavgift. Avgiften betalas i början av
året och beräknas genom en riskklassning av varje livsmedelsanläggning. Grunden för
den avgift som en livsmedelsverksamhet ska betala i årlig kontrollavgift är de
hygieniska riskerna i verksamheten, verksamhetens storlek, om den riktas till känsliga
konsumenter samt i vilken omfattning verksamheten ansvarar för märkning och
presentation av de livsmedel som den säljer. Den årliga kontrollavgiften baseras på
det antal kontrolltimmar som riskklassningen ger multiplicerat med den kommunala
timavgiften. Antalet kontrolltimmar påverkas också av tidigare kontrollresultat.
En timavgift tas även ut för extra offentlig kontroll som kan utföras utöver den
fastlagda kontrolltiden. Detta görs exempelvis vid befogade klagomål. Vidare tas en
fast avgift ut för registrering av livsmedelsanläggningar. Denna avgift motsvarar en
kontrolltimma.
I och med förändringen av livsmedelslagen föreslås även en förändring av
finansieringen av livsmedelskontrollen. I förslaget ligger en bedömning att
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efterhandsdebitering bör införas och att den bör vara obligatorisk för alla
kontrollmyndigheter. Som skäl för förändringen anges bl.a. pedagogiska problem att
förklara dagens avgift som tas ut i början av året och kontrollen som för vissa kan
komma först i slutet av året eller ett eller flera år senare. Man anser då att legitimiteten
för både avgiften och kontrollen som sådan kan undergrävas. Nackdelar man anger
som det föreslagna systemet kan leda till är ökad administration, större press på
kontrollpersonalen att göra kortare inspektioner samt större risk för utebliven
betalning exempelvis från företag som kort tid efter kontrollen upphör med sin
verksamhet. Man anser ändå att fördelarna med efterhandsdebitering överväger
nackdelarna.

Foder och animaliska biprodukter
I dag finansieras kontrollmyndigheternas ordinarie offentliga kontroll genom en årlig
avgift som de foderföretagare och företagare som befattar sig med animaliska
biprodukter, vilkas verksamhet är föremål för kontroll, betalar. Avgifter tas även ut
för så kallad extra offentlig kontroll.
Bemyndigandet i 28 § lagen om foder och animaliska biprodukter innefattar även en
rätt att meddela föreskrifter om skyldighet för kommunerna att ta ut avgift.
Kommunerna vägleds i sin avgiftssättning genom allmänna råd eller en vägledning
som tas fram av Jordbruksverket. De ärenden som omnämns i förarbetena, t.ex.
godkännande och registrering, utgör annan offentlig verksamhet enligt den nya
kontrollförordningen. Uttrycket annan offentlig verksamhet omfattar även andra
åtgärder, t.ex. kontrollmyndigheternas korrigerande åtgärder vid bristande efterlevnad.
I remissen framgår det att, mot bakgrund av bestämmelserna i den nya kontrollförordningen, så bör det finnas en möjlighet att finansiera även övrig annan offentlig
verksamhet med avgifter. Det kan också finnas behov av detaljerade bestämmelser
när det gäller skyldighet att betala avgift för sådan verksamhet. Bemyndigandet i 28 §
lagen om foder och animaliska biprodukter bör därför ändras på så sätt att regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer även får meddela föreskrifter om
skyldighet att betala avgift för annan offentlig verksamhet.
I dagsläget tas årlig avgift ut för alla livsmedelsföretagare, och för tillsyn enligt
miljöbalken tas avgift ut antingen som årlig avgift (förskottsdebitering) eller som
timavgift (efterdebitering).
Förelägganden och förbud, vite och verkställighet
Bestämmelserna i 26 kap. miljöbalken om förelägganden och förbud, vite, verkställighet och rättelse
på den felandes bekostnad samt omedelbart verkställbara beslut utvidgas till att gälla även vid
kontroll av unionslagstiftning inom miljöbalkens tillämpningsområde i enlighet med EU:s förordning
om ackreditering och marknadskontroll eller den nya kontrollförordningen. Åtgärder får bara vidtas
med stöd av kapitlet om de inte kan vidtas enligt EU:s förordning om ackreditering och
marknadskontroll eller den nya kontrollförordningen och inte strider mot dem.
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Den nya kontrollförordningen och EU:s förordning om ackreditering och
marknadskontroll innehåller bl.a. bestämmelser om aktörernas skyldighet att ge
kontrollmyndigheterna tillgång till uppgifter, varor och platser som behövs för
kontrollen samt bestämmelser om förelägganden och förbud och andra åtgärder som
kan vidtas av kontrollmyndigheterna vid bristande efterlevnad.
Av remissen framgår att bestämmelsen i 26 kap. 9 § miljöbalken även bör utvidgas till
att gälla förelägganden och beslut som behövs för att EU:s förordning om
ackreditering och marknadskontroll ska följas.

Miljöförvaltningens synpunkter
Anonyma inköp
Miljöförvaltningen ser positivt på möjligheten att kunna göra anonyma inköp då det
ger tillsynsmyndigheten möjlighet att beställa varor från e-handelsföretag beläget i
kommunen för kontroll av produkterna och därmed få en produkt likvärdig den som
”vanliga” konsumenter skulle få. Förvaltningen anser dock att anonymiteten för
tillsynsmyndigheten i egenskap av beställare måste säkerställas för att det i praktiken
ska fungera att köpa in produkterna anonymt via internet eller annan
distanskommunikation. Annars riskerar syftet med anonyma inköp att gå förlorat,
dvs. att myndigheten inte får den produkt som har beställts.
Miljöförvaltningen anser vidare att det behövs tydliga riktlinjer för när myndigheten
får och kan använda sig av dold myndighetsutövning då myndighetsutövning i vanliga
fall ska ske med stöd av lag samt vara transparant för medborgarna.
Rapporteringssystem för överträdelser
Miljöförvaltningen ställer sig positiv till ett särskilt rapporteringssystem så att
överträdelser av förordningen kan anmälas till tillsynsmyndigheten utan att anmälaren
riskerar att utsättas för repressalier. Det måste dock vara tydligt för anmälaren om
anmälan blir anonym via rapporteringssystemet eller om den omfattas av
offentlighetsprincipen och därmed blir offentlig. För även om det finns bestämmelser
i svensk rätt som skyddar en anmälare mot repressalier så kan det ändå finnas risk för
att en anmälare blir utsatt för missgynnade behandling av sin arbetsgivare som kan
vara svår att bevisa.
Finansiering

Livsmedel

Miljöförvaltningen instämmer inte helt med remissen. Förvaltningen har inte upplevt
att legitimiteten för vare sig avgiften eller kontrollen har undergrävts i någon större
omfattning med nuvarande system. De i remissen angivna nackdelarna på det
föreslagna systemet, såsom ökad administration, större press på kontrollpersonalen att
göra kortare inspektioner samt större risk för utebliven betalning exempelvis från
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företag som kort tid efter kontrollen upphör med sin verksamhet, ser förvaltningen
som ett större problem.
Små företag som inte får en årlig kontroll får en betydligt högre avgift det året de får
kontrollen och då de flesta kontroller vi utför är oanmälda kan företaget inte veta när
detta kommer att ske. Det kan bli en högst kännbar utgift för en småföretagare, en
avgift som i dagsläget naturligt fördelats på två till tre år.
Administrationen kring debiteringen kommer att öka avsevärt då förvaltningen
antagligen kommer att behöva fatta ett avgiftsbeslut inför varje enskild debitering där
den faktiska tiden för kontrollen ska redovisas, istället för att vid ett enskilt tillfälle
debitera den kontrolltid som sedan tidigare fastställts i ett beslut. Med avgiftsbeslut
följer även administration kring delgivning av beslutet något som förvaltningen vet
sedan tidigare är mycket tidskrävande. Väljer man ett system med besöksavgifter (en
fast avgift per besök enligt schablon) borde detta problem minimeras då troligtvis
behovet av avgiftsbeslut uteblir. Då får å andra sidan inte företagen betala för den
faktiska tiden vi lägger ner på varje kontroll.
Det ställer stora krav på kommunerna att göra behovsutredningar och respektera
dessa för att få en stabil grund för den livsmedelskontroll man är satt att utföra.
Förvaltningen tror inte att de kommuner som inte fullgör sitt kontrolluppdrag får ett
ökat incitament att satsa mera på livsmedelskontroll genom efterdebitering. Det gör
det bara lättare att strunta i uppdraget då man inte upplever kravet från företagen att
”ge valuta för pengarna”, och detta gör att bemanningen grundas på en högst osäker
intäkt.
I dagsläget är debiteringen i början av året en viktig avstämning för förvaltningen.
Årsdebiteringen är viktig för att få kännedom om vilka verksamheter som finns kvar
och vilka som upphört. Detta ligger till grund för förvaltningens verksamhetsplan.

Foder och animaliska biprodukter
Mot bakgrund av diskussionerna om efterdebitering av livsmedelskontrollen så anser
förvaltningen att finansieringen av foder och animaliska biprodukter bör vara
konstruerad på samma sätt som för livsmedelskontrollen, vilket innebär att
förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska
biprodukter kan komma att behöva ändras.
Det bör även uppmärksammas att förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig
kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter samt förordning (2006:1165) om
avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter också behöver
ändras/uppdateras då det finns flera hänvisningar i den till artiklar i den gamla
kontrollförordningen.
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Datum

2019-02-26

Agneta Sander
Förvaltningschef

Dnr

2019-0040

Zygmunt Cieslak
Avdelningschef

Bilagor
Remiss - En anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya
kontrollförordning (Ds 2018:41).
https://www.regeringen.se/48d13b/contentassets/2d90237bc528435890e86d6da9e9aa4
0/ds-41-2018-web.pdf

Skickas till
Kommunstyrelsen
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POSTADRESS

501 80 Borås

BESÖKSADRESS
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WEBBPLATS
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E-POST

miljo@boras.se

TELEFON

033-35 30 00

FAX

033-35 30 25

Sida
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Datum

2019-01-17

Introduktion Miljö- och konsumentnämndens ledamöter eller
presidiet, mandatperioden 2019-2022
Rubrik

Innehåll/syfte

Av vem

Första
nämndmötet

Ciceron, system för nämndhandlingar fr o Carl Moberg
m februari?
Intro om myndighetsuppdraget,
Marlene
delegeringsordning
Andersson

Var

När

Kostnad

Nornan

29 jan

-

Vid datorn


När som helst

Borås,
Pulsen

5 mars,
17-20,
fika
16.30

-

6 mars
9.30-16

1500 kr
/webb

Rättviksmodellen

Stöd och
utbildning för
nyvald politiker
i kommuner
och landsting

Politikerutbildn
ing alkohol och
tobak

Utbildning för
miljönämndpoli
tiker

Utbildning för
förtroendevalda
i Borås Stad

Zygmunt
Cieslak
MIFO-inventeringar
Ilse Postma
Budget 2019:2 inkl intro om resp avd
Alla AC
https://skl.se/demokratiledningstyrning/po SKL
litiskstyrningfortroendevalda/stodochutbil
dningfortroendevalda.382.html
Stödmaterial och utbildningar, för dig som
är nyvald och omvald
förtroendevald, inom olika områden som
rör ditt politiska uppdrag. Du som är
utbildningsansvarig i kommun, landsting
eller region kan också ta del av materialet
i din planering för de nyvalda politikerna.
https://www.lansstyrelsen.se/vastraLst
gotaland/kalenderhandelser---vastragotaland/2019-01-08-politikerutbildningalkohol-och-tobak---boras.html
Politiker och chefsutbildning om
försäljningsbestämmelserna i alkohollagen
samt lagen om tobak och liknande
produkter
https://skl.se/tjanster/kurserochkonferense SKL
r/kalenderhandelser/utbildningformiljona
mndspolitiker.26126.html
grundläggande lagstiftning och
viktiga bestämmelser i speciallagstiftning
som berör nämndens ansvarområde, frågor
kring jäv, förvaltningslagstiftning och
presentera nyheter i kommunallagen,
strategiska hållbarhetsfrågor som Agenda
2030, miljö- och klimatsmart upphandling
och miljömålen.
Inbjudan och mer info kommer från SLK
till de förtroendevalda.

Utbildning för
Marlene A
politiker i
miljönämnder i
Sjuhärad
Presidiedagar
https://skl.se/tjanster/kurserochkonferense SKL
för miljö-, plan- r/kalenderhandelser/presidiedagarformiljo
planochbyggnamnder2019.25599.html

Pulsen???

Stockholm

Prelimin ärt fyra
kvällar i
mars
???
-

1 april
12.00 -

4750 kr

Borås Stad

Rubrik

Datum

Sida

2019-01-17

2(2)

Innehåll/syfte

Av vem

och
byggnämnder
Sveriges
Årsmöte, 100-års jubileum
miljökommuner
BUS-dagar
Konsumentdag
ar
Deltagande på
inspektioner
mm

Var

När

Kostnad

Stockholm

2 april
15.00
8-9 maj

x

Uppsala
Ronneby

Nämndledamöterna kommer att erbjudas
att delta vid inspektioner o.dyl.

Miljöförvaltni
ngen

10-11
april
14-16
maj
2019

x
x
-

Delegationslista JANUARI
Dnr

Datum

Beslut

Ärende

2018-003631

20190102

Föreläggande om skyddsåtgärder

2018-002855

20190102

2018-002797

Sökande/objekt

Fastighet

Handläggare

Miljötillsyn, anmälan om krossanläggning

Viared 5:1

Johannes Stolt

Beslut om att avsluta ärende

Hälsoskydd, klagomål på buller

Yngve 5

Sevil Selimov

20190102

Tillstånd för WC till infiltration

Avlopp, ansökan WC

Gullestorp 5:4

Karin Görjevik

2018-002078

20190103

Föreläggande om skyddsåtgärder

Miljötillsyn, klagomål på schaktmassor

Brämhults-Lida 2:1

Johannes Stolt

2018-003649

20190104

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Miljötillsyn, anmälan om mellanlagring av
bioaska

Rydboholm 1:451

Lisa Bindgård

2018-001206

20190104

Avgift för extra offentlig kontroll

Livsmedelskontroll, inspektion

Sik 1:163

Ida Collinius

2018-003434

20190107

Inklassning av verksamhet

Hälsoskydd, beslut om inklassning av
verksamhet

Solvagnen 1

Lena Jonsson

2018-003432

20190107

Inklassning av verksamhet

Hälsoskydd, beslut om inklassning av
verksamhet

Kantarellen 1

Lena Jonsson

2018-002800

20190107

Tillstånd för WC till infiltration

Avlopp, ansökan WC

Laryd 1:6

Maria Steinmetz

2018-003736

20190107

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Pegasus 3

Annelie Gustafsson

2019-000016

20190107

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Träskruven 1

Annelie Gustafsson

2018-003334

20190107

Inklassning av verksamhet

Miljötillsyn, beslut om inklassning

Idre 1

Maria Steinmetz

2018-003702

20190107

Tillstånd för WC till modulinfiltration

Avlopp, ansökan WC

Vedhult 4:2

Karin Görjevik

2018-003323

20190108

Omklassning av verksamhet

Miljötillsyn, beslut om omklassning av
verksamhet

Klämmestorp 1:26

Peter Engström

2018-002884

20190108

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Nestor 2

Annelie Gustafsson

2018-002979

20190108

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Nagelskivlingen 11

Annelie Gustafsson

2018-003528

20190108

Inklassning av verksamhet

Hälsoskydd, beslut om inklassning av
verksamhet

Magne 11

Lena Jonsson

2018-003527

20190108

Inklassning av verksamhet

Hälsoskydd, beslut om inklassning av
verksamhet

Rydboholm 1:351

Lena Jonsson

2018-003529

20190108

Inklassning av verksamhet

Hälsoskydd, beslut om inklassning av
verksamhet

Sköldskivlingen 1

Lena Jonsson

2018-003513

20190108

Inklassning av verksamhet

Hälsoskydd, beslut om inklassning av
verksamhet

Hugin 9

Lena Jonsson
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Dnr

Datum

Beslut

Ärende

2018-003565

20190108

Inklassning av verksamhet

2018-003504

20190108

2018-003519

Sökande/objekt

Fastighet

Handläggare

Hälsoskydd, beslut om inklassning av
verksamhet

Budkaveln 5

Lena Jonsson

Inklassning av verksamhet

Hälsoskydd, beslut om inklassning av
verksamhet

Midgård 2

Lena Jonsson

20190108

Inklassning av verksamhet

Hälsoskydd, beslut om inklassning av
verksamhet

Freja 11

Lena Jonsson

2018-003508

20190108

Inklassning av verksamhet

Hälsoskydd, beslut om inklassning av
verksamhet

Asplyckan 1

Lena Jonsson

2018-003509

20190108

Inklassning av verksamhet

Hälsoskydd, beslut om inklassning av
verksamhet

Bifrost 15

Lena Jonsson

2018-003512

20190108

Inklassning av verksamhet

Hälsoskydd, beslut om inklassning av
verksamhet

Flädern 3

Lena Jonsson

2018-003580

20190108

Inklassning av verksamhet

Hälsoskydd, beslut om inklassning av
verksamhet

Magne 10

Lena Jonsson

2018-003571

20190108

Inklassning av verksamhet

Hälsoskydd, beslut om inklassning av
verksamhet

Semele 5

Lena Jonsson

2018-003316

20190108

Omklassning av verksamhet

Miljötillsyn, beslut om omklassning av
verksamhet

Ljushults-Hulu 1:66

Peter Engström

2018-003444

20190108

Inklassning av verksamhet

Hälsoskydd, beslut om inklassning av
verksamhet

Lärkan 14

Lena Jonsson

2018-003475

20190108

Inklassning av verksamhet

Hälsoskydd, beslut om inklassning av
verksamhet

Gjutaren 8

Lena Jonsson

2018-003502

20190108

Inklassning av verksamhet

Hälsoskydd, beslut om inklassning av
verksamhet

Luna 7

Lena Jonsson

2018-003494

20190108

Inklassning av verksamhet

Hälsoskydd, beslut om inklassning av
verksamhet

Honungsskivlingen 4

Lena Jonsson

2018-003487

20190108

Inklassning av verksamhet

Hälsoskydd, beslut om inklassning av
verksamhet

Lagmannen 2

Lena Jonsson

2018-003489

20190108

Inklassning av verksamhet

Hälsoskydd, beslut om inklassning av
verksamhet

Sik 1:183

Lena Jonsson

2018-003485

20190108

Inklassning av verksamhet

Hälsoskydd, beslut om inklassning av
verksamhet

Hultahus 5

Lena Jonsson

2018-003568

20190108

Inklassning av verksamhet

Hälsoskydd, beslut om inklassning av
verksamhet

Pygmalion 4

Lena Jonsson

2018-003483

20190108

Inklassning av verksamhet

Hälsoskydd, beslut om inklassning av
verksamhet

Storken 1

Lena Jonsson

2018-003455

20190108

Inklassning av verksamhet

Hälsoskydd, beslut om inklassning av
verksamhet

Fristads Hed 1:23

Lena Jonsson
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Dnr

Datum

Beslut

Ärende

2018-003470

20190108

Inklassning av verksamhet

2018-003319

20190108

2018-003462

Sökande/objekt

Fastighet

Handläggare

Hälsoskydd, beslut om inklassning av
verksamhet

Sandared 1:614

Lena Jonsson

Omklassning av verksamhet

Miljötillsyn, beslut om omklassning av
verksamhet

Dannike-Bosgården
1:32

Peter Engström

20190108

Inklassning av verksamhet

Hälsoskydd, beslut om inklassning av
verksamhet

Papegojan 18

Lena Jonsson

2018-003324

20190108

Omklassning av verksamhet

Miljötillsyn, beslut om omklassning av
verksamhet

Äspered 2:44

Peter Engström

2018-003321

20190108

Omklassning av verksamhet

Miljötillsyn, beslut om omklassning av
verksamhet

Ingelstorp 1:49

Peter Engström

2018-003533

20190108

Inklassning av verksamhet

Hälsoskydd, beslut om inklassning av
verksamhet

Drögen 6

Lena Jonsson

2018-003461

20190108

Inklassning av verksamhet

Hälsoskydd, beslut om inklassning av
verksamhet

Vesslan 14

Lena Jonsson

2018-003298

20190109

Inklassning av verksamhet

Miljötillsyn, beslut om inklassning av
verksamhet

Näckrosen 3

David von Sydow

2018-003467

20190109

Omklassning av verksamhet, upphävande av Miljötillsyn, beslut om omklassning av
årsavgift
verksamhet, upphörande av årsavgift

Gässlösa 5:15

Peter Engström

2018-001799

20190109

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Kinnarumma 3:4

Annelie Gustafsson

2018-000344

20190109

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Solrosen 14

Annelie Gustafsson

2018-003546

20190109

Inklassning av verksamhet

Miljötillsyn, beslut om inklassning av
verksamhet

Forsen 1

David von Sydow

2018-003563

20190109

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Heimdal 9

Ida Collinius

2018-003547

20190109

Inklassning av verksamhet

Miljötillsyn, beslut om inklassning av
verksamhet

Sexdalern 1

David von Sydow

2018-001800

20190109

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Gässlösa 5:1

Annelie Gustafsson

2019-000054

20190110

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Körsbärsträdet 1

Christina Källberg

2018-003573

20190110

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Grävlingen 1

Henrik Nygren

2019-000061

20190110

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Navet 2

Annelie Gustafsson

2019-000055

20190110

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Borgstena 5:33

Ida Collinius

2019-000062

20190110

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Smörblomman 2

Annelie Gustafsson

2019-000051

20190110

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Flädern 4

Christina Källberg

Sida 3 av 9

Dnr

Datum

Beslut

Ärende

2019-000059

20190110

Fastställande av årsavgift

2019-000053

20190110

2019-000050

Sökande/objekt

Fastighet

Handläggare

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Simonsland 16

Henrik Nygren

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Uranus 3

Christina Källberg

20190110

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Spinnaren 14

Christina Källberg

2019-000047

20190110

Avgift för extra offentlig kontroll

Livsmedelskontroll, klagomål på frysvaror

Armbåga 3

Christina Källberg

2019-000052

20190110

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Agamemnon 9

Christina Källberg

2018-003548

20190110

Inklassning av verksamhet

Miljötillsyn, beslut om inklassning av
verksamhet

Sexdalern 1

David von Sydow

2019-000058

20190110

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Fristads Hed 1:4

Christina Källberg

2019-000057

20190110

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Katrinedal 2

Christina Källberg

2018-002765

20190110

Beslut om att avsluta ärende

Miljötillsyn, klagomål på gummigranulat

Torpa-Hestra 4:1

Sevil Selimov

2019-000063

20190110

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Kamelen 9

Annelie Gustafsson

2017-002086

20190110

Avgift för timdebiterad tillsyn

Hälsoskydd, klagomål på inomhusmiljö
samt dåligt dricksvatten

Gingri-Nygården 2:5

Sevil Selimov

2019-000065

20190110

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Lyckoslanten 1

Christina Källberg

2018-003492

20190110

Omklassning av verksamhet

Miljötillsyn, beslut om omklassning

Lycke 1:17

Maria Steinmetz

2019-000056

20190110

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Eko 10

Henrik Nygren

2019-000064

20190110

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Hedagården 1:6

Christina Källberg

2019-000067

20190110

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Tranan 1

Christina Källberg

2018-003601

20190111

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Vävaren 8

Christina Källberg

2018-003604

20190111

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Långan 13

Christina Källberg

2018-003286

20190111

Omklassning av verksamhet

Miljötillsyn, beslut om omklassning

Ormåsa 5:1

Maria Steinmetz

2018-003603

20190111

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Mallen 1

Christina Källberg

2018-003598

20190111

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Sandgärdet 14

Christina Källberg

2018-003587

20190111

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Bojorten 11

Christina Källberg

2018-003596

20190111

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Sandhult 1:98

Christina Källberg

2018-003574

20190111

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Morfeus 3

Henrik Nygren

2018-003589

20190111

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Vävaren 8

Christina Källberg

2018-003575

20190111

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Perseus 3

Henrik Nygren
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Dnr

Datum

Beslut

Ärende

2019-000077

20190111

Inklassning av verksamhet

2018-003617

20190111

2018-003611

Sökande/objekt

Fastighet

Handläggare

Hälsoskydd, beslut om inklassning av
verksamhet

Stången 66

Jennie Schürer von Waldheim

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Hedared 6:61

Eva Gustafsson

20190111

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Vesslan 11

Eva Gustafsson

2018-003404

20190111

Omklassning av verksamhet

Miljötillsyn, beslut om omklassning

Stuarts Hörn 1

Sofie Bengtsson

2018-003091

20190111

Omklassning av verksamhet

Miljötillsyn, beslut om omklassning

Lundby 1:15

Sofie Bengtsson

2019-000088

20190111

Inklassning av verksamhet

Hälsoskydd, beslut om inklassning av
verksamhet

Bråthult 1:53

Jennie Schürer von Waldheim

2018-003609

20190111

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Göken 2

Eva Gustafsson

2018-003490

20190111

Omklassning av verksamhet

Miljötillsyn, beslut om omklassning

Sandhults-Hulebo 1:15 Maria Steinmetz

2018-003405

20190111

Omklassning av verksamhet

Miljötillsyn, beslut om omklassning

Ekholma 9

Sofie Bengtsson

2018-003729

20190111

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Mätstickan 5

Eva Gustafsson

2018-003599

20190114

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Pegasus 3

Ida Collinius

2019-000112

20190114

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Luna 7

Christina Källberg

2019-000114

20190114

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Ramnås 1

Christina Källberg

2018-003772

20190114

Föreläggande om skyddsåtgärder

Värmepump, installation

Gingri-Kil 1:11

Roger Johansson

2019-000107

20190114

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Pegasus 3

Christina Källberg

2019-000106

20190114

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Termiten 1

Christina Källberg

2018-003588

20190114

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Ryavallen 4

Ida Collinius

2018-003113

20190114

Vitesföreläggande att vidta åtgärder

Hälsoskydd, klagomål på temperatur och
mögel

Filaren 1

Sevil Selimov

2018-003585

20190114

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Sandared 1:436

Ida Collinius

2018-003503

20190114

Inklassning av verksamhet

Hälsoskydd, beslut om inklassning av
verksamhet

Akka 1

Lena Jonsson

2018-003719

20190114

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Rydboholm 1:405

Ida Collinius

2019-000111

20190114

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Hässlehus 8

Christina Källberg

2018-003612

20190114

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Hässlehus 2

Ida Collinius

2018-003605

20190114

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Partituret 1

Ida Collinius
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Dnr

Datum

Beslut

Ärende

2018-003616

20190114

Fastställande av årsavgift

2018-003511

20190114

2018-003614

Sökande/objekt

Fastighet

Handläggare

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Nagelskivlingen 11

Eva Gustafsson

Inklassning av verksamhet

Hälsoskydd, beslut om inklassning av
verksamhet

Gårda 1:80

Lena Jonsson

20190114

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Hedagården 1:6

Eva Gustafsson

2018-003615

20190114

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Flundran 4

Eva Gustafsson

2018-003586

20190114

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Räveskalla 1:84

Ida Collinius

2018-003594

20190115

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Kilsund 4

Ida Collinius

2018-002387

20190115

Föreläggande med vite om skyddsåtgärder

Miljötillsyn, anmälan

Dahlian 1

David von Sydow

2019-000026

20190115

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Rydboholm 1:423

Roger Johansson

2018-003624

20190115

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Pomona 7

Eva Gustafsson

2018-001400

20190115

Vitesföreläggande om skyddsåtgärder

Miljötillsyn, inspektion

Dahlian 1

David von Sydow

2018-003739

20190115

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Karon 1

Ida Collinius

2018-003475

20190115

Inklassning av verksamhet

Hälsoskydd, beslut om inklassning av
verksamhet

Gjutaren 8

Lena Jonsson

2018-003145

20190116

Tillstånd inom vattenskyddsområde för
snöupplag

Miljötillsyn, tillstånd snöupplag inom VSO

Fristads Hed 1:69

Maria Steinmetz

2019-000179

20190116

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, inspektion

Rydboholm 1:350

Christina Källberg

2018-003080

20190116

Avgift för timdebiterad tillsyn

Strålskydd, projekt solarier 2018

Vulkanus 15

Carin Christensen

2019-000182

20190116

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Sandared 1:221

Christina Källberg

2019-000185

20190116

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Viared 5:1

Christina Källberg

2018-003145

20190116

Avgift för timdebiterad tillsyn

Miljötillsyn, tillstånd snöupplag inom VSO

Fristads Hed 1:69

Maria Steinmetz

2019-000187

20190116

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Lundby 1:1

Christina Källberg

2019-000035

20190116

Omklassning av verksamhet

Miljötillsyn, beslut om omklassning av
verksamhet

Gårda 2:1

Maria Steinmetz

2018-003633

20190116

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Carolus 4

Annelie Gustafsson

2018-003628

20190116

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Termiten 1

Annelie Gustafsson

2018-003338

20190116

Omklassning av verksamhet

Miljötillsyn, beslut om omklassning av
verksamhet

Kråkered 2:54

Peter Engström

2018-003329

20190116

Omklassning av verksamhet

Miljötillsyn, beslut om omklassning av
verksamhet

Lerbäck 1:32

Peter Engström

2018-003646

20190116

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Semele 5

Annelie Gustafsson
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Dnr

Datum

Beslut

Ärende

2018-003648

20190116

Fastställande av årsavgift

2018-003642

20190116

2018-003641

Sökande/objekt

Fastighet

Handläggare

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Pollux 8

Annelie Gustafsson

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Maskinisten 3

Annelie Gustafsson

20190116

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Minerva 1

Annelie Gustafsson

2019-000189

20190116

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Samariten 11

Christina Källberg

2018-003645

20190117

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Yngve 1

Annelie Gustafsson

2018-003647

20190117

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Luna 7

Annelie Gustafsson

2018-003314

20190117

Föreläggande om skyddsåtgärder

Miljötillsyn, anmälan om ny verksamhet
(fordonstvätt)

Pallas 1

Mirelle Hedström

2018-003030

20190117

Avgift för timdebiterad tillsyn

Strålskydd, projekt solarier 2018

Bromsen 3

Karin Görjevik

2019-000218

20190117

Avgift för timdebiterad tillsyn

Miljötillsyn, beslut om avgift för
timdebitering

Katrinedal 11

David von Sydow

2019-000195

20190117

Föreläggande om skyddsåtgärder

Miljötillsyn, anmälan om ny verksamhet
(fordonstvätt)

Katrinedal 11

David von Sydow

2019-000199

20190117

Inklassning av verksamhet

Miljötillsyn, beslut om inklassning av
verksamhet

Katrinedal 11

David von Sydow

2018-001953

20190117

Avgift för timdebiterad tillsyn

Strålskydd, projekt Solarier 2018

Musköten 9

Karin Görjevik

2019-000230

20190118

Inklassning av verksamhet

Miljötillsyn, beslut om inklassning

Pallas 1

Mirelle Hedström

2018-003463

20190118

Avgift för extra offentlig kontroll

Livsmedelskontroll, inspektion

Balder 6

Henrik Nygren

2019-000155

20190118

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Sandhults-Rydet 1:206 Roger Johansson

2019-000021

20190121

Beslut om förbud av fordons- och
maskintvätt

Miljötillsyn, klagomål på biltvätt utan
spolplatta och oljeavskiljare

Slätthult 14:4

David von Sydow

2018-003594

20190121

Fastställande av årsavgift

Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift

Kilsund 4

Thomas Vidholm

2018-003683

20190121

Omklassning av verksamhet

Miljötillsyn, beslut om omklassning av
verksamhet

Borgstena 3:100

Johannes Stolt

2018-003061

20190121

Omklassning av verksamhet

Miljötillsyn, beslut om omklassning

Virveln 2

Mirelle Hedström

2018-003109

20190122

Omklassning av verksamhet

Miljötillsyn, beslut om omklassning

Vindrosen 6

Mirelle Hedström

2018-003505

20190122

Omklassning av verksamhet

Miljötillsyn, beslut om omklassning av
verksamhet

Gånghester 35:1

Peter Engström

2018-003521

20190122

Inklassning av verksamhet

Miljötillsyn, beslut om inklassning av
verksamhet

Gårda 1:93

Peter Engström

2018-003669

20190122

Föreläggande om skyddsåtgärder

Avlopp, ansökan WC

Vemmenhult 4:2

Sofia Törnqvist
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Dnr

Datum

Beslut

Ärende

2018-003524

20190122

Inklassning av verksamhet

2018-003669

20190122

2018-001957

Sökande/objekt

Fastighet

Handläggare

Miljötillsyn, beslut om inklassning av
verksamhet

Dannike 1:21

Peter Engström

Tillstånd för WC till sluten tank

Avlopp, ansökan WC

Vemmenhult 4:2

Sofia Törnqvist

20190122

Avgift för timdebiterad tillsyn

Strålskydd, projekt Solarier 2018

Mars 10

Carin Christensen

2019-000081

20190122

Strandskyddsdispens

Naturvård, ansökan om
strandskyddsdispens

Viared 16:76

Anna Karlsson

2018-003644

20190123

Omklassning av verksamhet

Miljötillsyn, beslut om omklassning av
verksamhet

Gässlösa 5:1

Peter Engström

2018-003659

20190123

Omklassning av verksamhet

Miljötillsyn, beslut om omklassning av
verksamhet

Holmens Gård 2

Peter Engström

2018-003659

20190124

Omklassning av verksamhet

Miljötillsyn, beslut om omklassning av
verksamhet

Holmens Gård 2

Peter Engström

2016-002539

20190124

Beslut om förbud

Miljötillsyn, anmälan om användning av
massor eller avfall för anläggningsändamål

Borgstena 5:56

Johannes Stolt

2018-003488

20190124

Omklassning av verksamhet

Miljötillsyn, beslut om omklassning

Falskog 3:3

Maria Steinmetz

2018-003541

20190124

Omklassning av verksamhet

Miljötillsyn, beslut om omklassning

Bulten 7

Mirelle Hedström

2018-003389

20190125

Avgift för extra offentlig kontroll

Livsmedelskontroll, inspektion

Bråthult 1:55

Christina Källberg

2018-002910

20190125

Föreläggande om faroanalys

Livsmedelskontroll, revision

Juno 10

Christina Källberg

2018-002723

20190125

Avgift för timdebiterad tillsyn

Miljötillsyn, anmälan om sanering av
kvicksilverförorenade avloppsrör

Galatea 9

Karin Görjevik

2018-003570

20190125

Omklassning av verksamhet

Miljötillsyn, beslut om omklassning av
verksamhet

Viared 7:2

Johannes Stolt

2018-003721

20190125

Omklassning av verksamhet

Miljötillsyn, beslut om omklassning av
verksamhet

Guldbaggen 10

Peter Engström

2018-003724

20190125

Avgift för extra offentlig kontroll

Livsmedelskontroll, klagomål på skadedjur

Karon 1

Thomas Vidholm

2018-003705

20190125

Omklassning av verksamhet

Miljötillsyn, beslut om omklassning av
verksamhet

Fjästered 1:47

Peter Engström

2019-000213

20190125

Tillstånd för WC till infiltration

Avlopp, ansökan WC

Götsered 1:9

Maria Steinmetz

2018-003703

20190125

Omklassning av verksamhet

Miljötillsyn, beslut om omklassning av
verksamhet

Hagtornen 10

Peter Engström

2018-003671

20190125

Omklassning, upphävande av årsavgift

Miljötillsyn, beslut om omklassning av
verksamhet, upphörande av årsavgift

Sexdalern 5

Peter Engström

2018-003720

20190125

Omklassning, upphörande årlig avgift

Miljötillsyn, beslut om omklassning av
verksamhet

Strävsoppen 1

Peter Engström

2019-000240

20190128

Tillstånd för WC till infiltration

Avlopp, ansökan WC

Arås 1:40

Karin Görjevik
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Dnr

Datum

Beslut

Ärende

2018-003380

20190128

Tillstånd för WC till minireningsverk

2019-000242

20190128

2018-001958

Sökande/objekt

Fastighet

Handläggare

Avlopp, ansökan WC

Halla 1:74

Karin Görjevik

Tillstånd för WC till infiltration

Avlopp, ansökan WC

Viared 9:14

Karin Görjevik

20190128

Avgift för timdebiterad tillsyn

Strålskydd, projekt Solarier 2018

Solrosen 1

Carin Christensen

2018-003420

20190128

Avgift för extra offentlig kontroll

Livsmedelskontroll, inspektion, SLV mål
15 ägg

Spinnaren 10

Christina Källberg

2018-003690

20190128

Avgift för timdebiterad tillsyn

Miljötillsyn, debitering utöver årsavgift
2018

Rydboholm 1:451

Lisa Bindgård

2019-000357

20190129

Beslut om omklassning

Miljötillsyn, beslut om omklassning av
verksamhet

Sexstyvern 4

Mirelle Hedström

(

2019-000321

20190129

Avgift för extra offentlig kontroll

Livsmedelskontroll, klagomål misstänkt
matförgiftning

Halleberg 13

Christina Källberg

2018-002910

20190129

Föreläggande om märkning och spårbarhet
av kött

Livsmedelskontroll, revision

Juno 10

Christina Källberg

2018-003106

20190129

Beslut om förbud med vite mot rökning i
offentlig lokal

Hälsoskydd, inspektion Rökfria miljöer

Vävaren 8

Naida Granov

2018-003667

20190130

Tillstånd för WC till modulinfiltration

Avlopp, ansökan WC

Vralen 1:42

Maria Steinmetz

2018-001959

20190130

Avgift för timdebiterad tillsyn

Strålskydd, projekt Solarier 2018

Eko 10

Carin Christensen

2018-003143

20190130

Föreläggande om skyddsåtgärder (BDTavlopp)

Avlopp, anmälan/ansökan BDT

Viared 8:102

Peter Engström

2017-002222

20190131

Föreläggande om skyddsåtgärder

Miljötillsyn, klagomål på schaktmassor

Rångedala-Gravryd
1:17

Johannes Stolt

2019-000302

20190131

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Karon 7

Annelie Gustafsson

2019-000225

20190131

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Trucken 2

Annelie Gustafsson

2018-003741

20190131

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Frigga 6

Annelie Gustafsson

2018-003260

20190131

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Kråkhult 1:61

Annelie Gustafsson

2018-003009

20190131

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

2018-003008

20190131

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Filtret 6

Annelie Gustafsson

2018-002469

20190131

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Kråkered 2:11

Annelie Gustafsson

Annelie Gustafsson
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Beslutstyp
Återkallelse 9 kap. 18 § p. 1
Återkallelse 9 kap. 18 § p. 1
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap, bifall
Avskrivning
Stadigvarande tillst allmänheten, bifall
Remissvar till Spelinspektionen
Remissvar till Spelinspektionen
Remissvar till Spelinspektionen
Remissvar till Spelinspektionen
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap, bifall
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap, bifall
Återkallelse 9 kap. 18 § p. 1

Datum
Objekt
2019-01-03
2019-01-07
2019-01-10
2019-01-10
2019-01-11
2019-01-18
2019-01-18
2019-01-18
2019-01-18
2019-01-18
2019-01-18
2019-01-25

Ärendetyp
Anmälan om upphörande - e-tjänst
Anmälan om upphörande av servering
Tillfälligt tillstånd allmänheten - e-tjänst
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap
Stadigvarande tillstånd allmänheten
Remiss från Spelinspektionen
Remiss från Spelinspektionen
Remiss från Spelinspektionen
Remiss från Spelinspektionen
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap - e-tjänst
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap - e-tjänst
Återkallelse av serveringstillstånd

Diarienr
60-2018-00793
38-2018-00815
52-2018-00840
06-2018-00843
01-2018-00780
73-2019-00029
73-2019-00031
73-2019-00028
73-2019-00030
53-2018-00839
53-2019-00025
15-2019-00038

