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   Föredragningslista  Beslutsförslag

 
1. Sammanträdets öppnande   - 
 
2. Närvaro - 
 
3. Val av protokollsjusterare   1. Cecilia Kochan (S) 
 samt tid för protokollets justering  2. Jan-Åke Carlsson (S) 

  3. Elvira Löwenadler (M) 
   2019-12-19 
 
 
4. Nya och pågående Initiativärenden 
  
 Initiativärendet från 2019-11-27 redovisas under 6.3 
 
 
5. Fastställande av föredragningslista 
  
 - 
 
 
6 Information                                                                         
  
6.1    Info - Revidering energi- och klimatstrategi Till handlingarna 
 och koldioxidbudget     Peter Rydberg 
 
6.2  Information – Riktlinjer för resor, revidering  Till handlingarna 
  Peter Rydberg 
 
6.3    Info – Initiativärende: Miljöförvaltningens Till handlingarna  
 inspektion av lokalvård på skolor, fimpar mm. Mirjam Keskifrantti 
 
6.4    Månadsuppföljning november 2019, Till handlingarna 
 Samt attesträtt  Kristina Reinholdsson 
 
6.5  Information – Verksamhetsplan Verksamh.stöd -20 Till handlingarna  
    Niclas Björkström 
 
6.6  Information – Verksamhetsplan MSA 2020 Till handlingarna 
    Elin Johnsson 
 
6.7  Budgetförslag 2020:2  Till handlingarna  
    A Sander, K Reinholdsson 
 
6.8  Övrig information från förvaltningen inkl. Till handlingarna 
 personalärenden  Agneta Sander 
 

 
 
kl. 15.05 
 
 
 

kl. 15.15 
 
 
kl. 15.25 
 
 
kl. 15.35 
 
 
kl. 15.45 
 
 
kl. 15.55 
 
 
kl. 16.05 
 
 
kl. 16.15 
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7 Miljöbalkstillsyn 
 
7.1 Strandskyddsdispens, Halla 1:78 Godkänna med villkor 
 Ecos: 2019-3257 Linnea Åsedahl  
 
 
8 Livsmedelskontroll 
 
8.1 *Yttrande till förvaltningsrätten Godkänna 
   Ecos: 201 Livsmedelskontroll     

  Omedelbar justering! 
  
 
9 Alkohol & Tobak  
 
9.1  *Yttrande till Förvaltningsrätten gällande  Godkänna 
   Överklagande av beslut Tillståndsenheten 

  Dnr. 16-2019-00708 
   Omedelbar justering! 
 
 
10  Miljöstrategiska    
 
10.1 Revidering av riktlinjer för resor Godkänna 
 Ecos: 2019-2210 Peter Rydberg 
 
 
11 Naturvårdsfonden   
  
11.1 Ansökan bidrag naturvårdsfonden, Rydboholm 1:9 Godkänna 
 Ecos: 2019-2900 Linnea Åsedahl  
 
11.2 Ansökan bidrag naturvårdsfonden, Draered 2:14 Avslå 
 Ecos: 2019-2610 Linnea Åsedahl 
   
11.3 Ansökan avslutsbidrag naturvårdsfonden, Godkänna 
 Bogryd 1:23 Linnea Åsedahl  
 Ecos: 2019-1409 
 
 
12 Administration 
 
12.1 Månadsuppföljning november 2019 Godkänna 
 Ecos: 2019-519 Kristina Reinholdsson 
  
12.2  Attesträtt 2020 Godkänna 
 Ecos 2019-3625 Kristina Reinholdsson 
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12.3  Ny delegeringsordning Godkänna 
 Ecos: 2019-2024 Johanna Bäckström 
 Omedelbar justering! 
 
12.4  Gallring av information i Ecos 1 Godkänna 
 Ecos: 2019-3336 Andreas Zalewski 
 
12.5  Gallring av pappershandlingar efter scanning Godkänna 
 Till ärendehanteringssystemet Ecos2 Andreas Zalewski 
 Ecos: 2019-3336 
 
12.6  Remiss – Digital strategi 2020 Godkänna 
 Ecos: 2019- Niclas Björkström 
 
  
13  Kurser och konferenser etc. 
 
Presidiedagar SKR 23-24 mars 2020 
Presidiedagar 7härads-kommunerna 2020-03-27 samt 2020-09-25 
 
 
14 Anmälningsärenden 
  
14.1 Delegeringsbeslut november 2019 Till handlingarna  
 
14.2  Inkomna skrivelser Till handlingarna 
 Ökad förståelse om företagande 
 



Datum: den 4 december 2019 11:43:21
Bilagor: Insp rapport 2017-10-17 SE gymn Rökfria miljöer.DOCX

Insp rapport 2017-10-17 SE gymn Rökfria miljöer Foton.DOCX
Insp rapport 2017-10-17 SE gymn Rökfria miljöer Checklista.DOCX

Hej!
Jag blev naturligtvis bekymrad över frågan som uppkommit att det uppfattas som att
miljöinspektörer upplyser om vite vid inspektionerna.
Och jag har pratat med mina medarbetare och läst våra inspektionsrapporter som rör sakfrågan.
Ingenstans står det något om viten eller att vi heller upplyser våra verksamhetsutövare om vite.
Om ni också minns, utökades tobakslagen under sommaren till att även gälla offentliga platser,
perronger etc. Så jag funderade på om det blivit en konstig vinkling via media och tv, för det har
ju hänt förr. Så för att förstå frågan bättre ringde jag Katrine Berglund på gymnasieskolan för att
höra efter hur bilden/frågan uppkommit.
 
Jag hade ett bra samtal med K.B och det som framkom ur vårt samtal var att hon inte träffade
någon av våra inspektörer, utan att uppgiften om vite skulle härröra från vårt
inspektionskort/rapport. Jag informerade att det inte står något om vite i inspektionsrapporten.
Och jag meddelade också att vi i ytterst sällsynta fall meddelar viten (max 1-2 ggr per år). Jag
pratade också om den problematik jag upplever med gymnasieskolans område - att det är öppet
i en 360 gradersvinkel åt alla håll och att det inte är lätt att tillämpa tobakslagen då allmänhet
har fri tillträde till området iom närhet till Resecentrum. Hon kände sig ändå lättad över att vi
inte kommer meddela något vite, då hon varit bekymrad för frågan. Rektorn fick också beröm för
deras skyltar om rökförbud som de satt upp.
 
Min fråga till er är, vill ni jag drar något om detta på nämnden 17/12?
 
Bifogar inspektionshändelser och foto från det senaste besöket från inspektionen i fråga. Så får
man en bild av läget.
 
Ha det gott!
 
Med Vänliga Hälsningar
 
Mirjam Keskifrantti

Avdelningschef Miljötillsyn
-----------------------------------------------------------------------------
Borås Stad - Miljöförvaltningen - Miljötillsyn
Besöksadress: Sturegatan 42
Postadress: Miljöförvaltningen, 501 80 Borås
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		Sven Eriksonsgymnasiet

Sven Eriksonsplatsen 1

503 38 Borås





Tillsyn av rökfria miljöer

Miljöförvaltningen kommer under hösten 2017 att kontrollera rökförbudet på skolgårdar och förskolegårdar inom Borås Stad. 



Det innebär att ni ska fylla i bifogad blankett och skicka in till Miljöförvaltningen senast den 31 oktober 2017. 



Det innebär även att en inspektör kan komma att besöka er skolgård/förskolegård under hösten för att kontrollera bland annat att det finns tydlig markering om rökförbud. Kontrollerna kommer att ske stickprovsvis. Inspektören kommer att utföra inspektionen på egen hand utan att någon från er personal behöver vara med.  



Vänligen sprid denna information vidare till er personal. 



Har ni frågor om tillsynen är ni välkomna att kontakta oss på Miljöförvaltningen. 

MILJÖFÖRVALTNINGEN
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Information om tobakslagen 

Kommunen är enligt 19 a § 2.a) tobakslagen (1993:581) tillsynsmyndighet över förbudet mot rökning på skolgårdar och motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem.



Vad innebär rökförbudet?

Rökförbudet omfattar alla som befinner sig på skolgårdar och motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem, det vill säga även personal, föräldrar, besökare och studenter vid samlokaliserad vuxenundervisning.



Rökförbudet gäller på skolgårdar och på sådana utomhusplatser inom barnomsorgen som kan jämställas med skolgårdar (2 § 1 p tobakslagen).  

Ett särskilt iordningställt och vanligen inhägnat område som klart uppfattas som att tillhöra en förskola eller ett fritidshem kan jämställas med skolgårdar. Reglerna innebär bland annat att så kallade rökrutor inte får förekomma (prop. 1993/94:98, s. 12 och 26).  



Vem är ansvarig?

Det är ägaren eller den som förfogar över en lokal eller ett område utomhus som omfattas av rökförbud som är ansvarig för att reglerna följs. När det gäller rökförbudet på skolgårdar eller motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem, är det i praktiken oftast en kommunal förvaltning eller annan ägare som bedriver verksamhet på platsen som är ansvarig.



I första hand innebär det ett ansvar att det finns en tydlig markering om rökförbudet, till exempel genom skyltning. Den ansvarige, eller företrädare för denne, måste också övervaka att reglerna inte överträds och ska vid behov ingripa med information och tillsägelser. Om någon trots tillsägelse fortsätter att röka där rökning inte är tillåten, får personen avvisas.



Mer information

Det finns bra information att läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida. Där finns även skyltar och dekaler för beställning, se Folkhälsomyndighetens webbplats: https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/tobak/tobaksreglering/rokfria-miljoer/skyltar-och-dekaler/
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Anvisningar för observationsprotokollet

· Observationsprotokollet är framtagen för att kunna genomföra tillsyn på utbildningslokaler utifrån tobakslagen med avseende på rökfri miljö. Protokollet är indelat i tre avsnitt vägleder vid inspektion för att bedöma om skolan efterlever gällande lagar och regler. 



· Varje fråga besvaras genom att minst fylla i någon av kryssrutorna i vänstra kolumnen. Därutöver finns det möjlighet att göra noteringar i högra kolumnen. Det är särskilt lämpligt att göra extra noteringar vid följdfrågor, till exempel i fråga nr 6, där följdfrågan är ”Hur?”



· En rödmarkerad fråga med (CCP) indikerar att frågan är en så kallad ”Critical control point”. Denna måste skolan uppfylla som en minimi-nivå för att inspektionen ska kunna bli godkänd utan några krav på åtgärder.



Allmänna uppgifter 

Fyll i innan inspektionen. Om checklistan används som ett komplement till ordinarie miljöbalkstillsyn behöver bara allmänna uppgifter anges i en checklista.

		Datum för inspektion

2017-10-17



		Skolans fullständiga namn

Sven Eriksonsgymnasiet



		Fastighet

Tekniska Elementarskolan 2



		Namn på miljöinspektör

Ahmad Hallak Hanash



		Eventuell representant från skolan










Skolgården

Alla frågor utgår från det som noteras vid inspektionstillfället. Ta gärna bilder och bifoga observationsprotokollet!



		Nr

		Observationspunkter

		Notering



		1. 

		Är det tydligt var gränsen för skolgården går?

☐ Ja	☒ Nej	☐ Vet ej



		



		2. 

		Syns personer som röker? 

☐ Ja	☒ Nej	☐ E-cigarett



		



		3. 

		Ser du fimpar eller känner röklukt? Ta bild!

☒ Ja	☐ Nej	☐ Vet ej



		Fimpar



		4. 

		Kan du se rökrutor, rökbås eller askkoppar? (CCP) Ta bild!

☐ Ja	☒ Nej	☐ Vet ej



		



		5. 

		Finns rökförbudsskyltar? (CCP) Ta bild!

☒ Ja	☐ Nej	☐ Vet ej



		



		6. 

		Finns andra skyltar som gäller rökning? Ta bild!

☐ Ja	☒ Nej	☐ Vet ej

		










Sammanfattande bedömning

Beskrivande text till avsnittet



		Nr

		Frågeställningar

		Kommentera gärna ert svar här



		7. 

		Hur är förutsättningarna för rökfri miljö på skolgården?

☐ Bra	☒ Varken bra eller dåliga

☐ Dåliga	☐ Vet ej



		



		8. 

		Sammanfattningsvis, hur är förutsättningarna för alla att vistas i rökfri miljö på skolan på en skala 1-5?

☐ 1	☒ 2	☐ 3	☐ 4 	☐ 5

Bra				Dåliga

		



		9. 

		Togs fotografier i samband med inspektion som bifogas detta protokoll?

☒ Ja, bifogas	☐ Nej
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Från: Per Månsson <per.mansson@politiker.boras.se> 
 

 
 

Ämne: Re: Sven Eriksonsgymnasiet
 
Hej igen !
Jo, den 5 nov genomförde delar av gymnasienämnden ett verksamhetsbesök på Sven Eriksson
Gymnasiet . Då ställdes frågan om det var något man ville att vi politiker skulle ta med sig. Då
berättade gymnasiechefen Katrine Berglund att man vid inspektion av Miljöförvaltningen sagt att
man riskerade att få vite om det låg cigarettfimpar på skolområdet. Hon meddela då att
skolområdet även innefattade där allmänheten vistades. Dom var dock alla överens om att det
lät orimligt och mest borde vara ett tomt hot, hoppades dom. Men de närvarande politikerna,
förutom min allianskollega även en från centern skulle ta med sig frågan vilket jag gjort med mitt
initiativärende.
Detta kanske ger lite med bakgrund till det hela.

Skickat från min iPad
Med vänlig hälsning
Per Månsson

 

 
 

  

mailto:per.mansson@politiker.boras.se
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 Sven Eriksonsgymnasiet 

Sven Eriksonsplatsen 1 
503 38 Borås 

Tillsyn av rökfria miljöer 
Miljöförvaltningen kommer under hösten 2017 att kontrollera rökförbudet på 
skolgårdar och förskolegårdar inom Borås Stad.  
 
Det innebär att ni ska fylla i bifogad blankett och skicka in till Miljöförvaltningen 
senast den 31 oktober 2017.  
 
Det innebär även att en inspektör kan komma att besöka er skolgård/förskolegård 
under hösten för att kontrollera bland annat att det finns tydlig markering om 
rökförbud. Kontrollerna kommer att ske stickprovsvis. Inspektören kommer att 
utföra inspektionen på egen hand utan att någon från er personal behöver vara med.   
 
Vänligen sprid denna information vidare till er personal.  
 
Har ni frågor om tillsynen är ni välkomna att kontakta oss på Miljöförvaltningen.  

MILJÖFÖRVALTNINGEN 
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Information om tobakslagen  
Kommunen är enligt 19 a § 2.a) tobakslagen (1993:581) tillsynsmyndighet över 
förbudet mot rökning på skolgårdar och motsvarande områden utomhus vid 
förskolor och fritidshem. 
 
Vad innebär rökförbudet? 
Rökförbudet omfattar alla som befinner sig på skolgårdar och motsvarande områden 
utomhus vid förskolor och fritidshem, det vill säga även personal, föräldrar, besökare 
och studenter vid samlokaliserad vuxenundervisning. 
 
Rökförbudet gäller på skolgårdar och på sådana utomhusplatser inom barnomsorgen 
som kan jämställas med skolgårdar (2 § 1 p tobakslagen).   
Ett särskilt iordningställt och vanligen inhägnat område som klart uppfattas som att 
tillhöra en förskola eller ett fritidshem kan jämställas med skolgårdar. Reglerna 
innebär bland annat att så kallade rökrutor inte får förekomma (prop. 1993/94:98, s. 
12 och 26).   
 
Vem är ansvarig? 
Det är ägaren eller den som förfogar över en lokal eller ett område utomhus som 
omfattas av rökförbud som är ansvarig för att reglerna följs. När det gäller 
rökförbudet på skolgårdar eller motsvarande områden utomhus vid förskolor och 
fritidshem, är det i praktiken oftast en kommunal förvaltning eller annan ägare som 
bedriver verksamhet på platsen som är ansvarig. 
 
I första hand innebär det ett ansvar att det finns en tydlig markering om rökförbudet, 
till exempel genom skyltning. Den ansvarige, eller företrädare för denne, måste också 
övervaka att reglerna inte överträds och ska vid behov ingripa med information och 
tillsägelser. Om någon trots tillsägelse fortsätter att röka där rökning inte är tillåten, 
får personen avvisas. 
 
Mer information 
Det finns bra information att läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida. Där finns även 
skyltar och dekaler för beställning, se Folkhälsomyndighetens webbplats: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-
dopning-tobak-och-spel-andts/tobak/tobaksreglering/rokfria-miljoer/skyltar-och-
dekaler/ 
 
 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/tobak/tobaksreglering/rokfria-miljoer/skyltar-och-dekaler/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/tobak/tobaksreglering/rokfria-miljoer/skyltar-och-dekaler/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/tobak/tobaksreglering/rokfria-miljoer/skyltar-och-dekaler/


 



 

 
 

Anvisningar för observationsprotokollet 
 Observationsprotokollet är framtagen för att kunna genomföra tillsyn på utbildningslokaler 

utifrån tobakslagen med avseende på rökfri miljö. Protokollet är indelat i tre avsnitt vägleder 
vid inspektion för att bedöma om skolan efterlever gällande lagar och regler.  

 

 Varje fråga besvaras genom att minst fylla i någon av kryssrutorna i vänstra kolumnen. 
Därutöver finns det möjlighet att göra noteringar i högra kolumnen. Det är särskilt lämpligt 
att göra extra noteringar vid följdfrågor, till exempel i fråga nr 6, där följdfrågan är ”Hur?” 

 

 En rödmarkerad fråga med (CCP) indikerar att frågan är en så kallad ”Critical control point”. 
Denna måste skolan uppfylla som en minimi-nivå för att inspektionen ska kunna bli godkänd 
utan några krav på åtgärder. 

 

Allmänna uppgifter  
Fyll i innan inspektionen. Om checklistan används som ett komplement till ordinarie 
miljöbalkstillsyn behöver bara allmänna uppgifter anges i en checklista. 

Datum för inspektion 

2017-10-17 

Skolans fullständiga namn 

Sven Eriksonsgymnasiet 

Fastighet 

Tekniska Elementarskolan 2 

Namn på miljöinspektör 

Ahmad Hallak Hanash 

Eventuell representant från skolan 

 

  

 

OBSERVATIONSPROTOKOLL 
Sida 

1 

Dokumentversion 

1.0 
Datum 

2017-10-17 
Dnr 

2017-2579 
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Skolgården 
Alla frågor utgår från det som noteras vid inspektionstillfället. Ta gärna bilder och bifoga 
observationsprotokollet! 

 
Nr Observationspunkter Notering 

1.  Är det tydligt var gränsen för skolgården 
går? 

☐ Ja ☒ Nej ☐ Vet ej 

 

 

2.  Syns personer som röker?  

☐ Ja ☒ Nej ☐ E-cigarett 

 

 

3.  Ser du fimpar eller känner röklukt? Ta bild! 

☒ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

 

Fimpar 

4.  Kan du se rökrutor, rökbås eller askkoppar? 
(CCP) Ta bild! 

☐ Ja ☒ Nej ☐ Vet ej 

 

 

5.  Finns rökförbudsskyltar? (CCP) Ta bild! 

☒ Ja ☐ Nej ☐ Vet ej 

 

 

6.  Finns andra skyltar som gäller rökning? Ta 
bild! 

☐ Ja ☒ Nej ☐ Vet ej 
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Sammanfattande bedömning 
Beskrivande text till avsnittet 

 
Nr Frågeställningar Kommentera gärna ert svar här 

7.  Hur är förutsättningarna för rökfri miljö på 
skolgården? 

☐ Bra ☒ Varken bra eller dåliga 

☐ Dåliga ☐ Vet ej 
 

 

8.  Sammanfattningsvis, hur är 
förutsättningarna för alla att vistas i rökfri 
miljö på skolan på en skala 1-5? 

☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4  ☐ 5 

Bra    Dåliga 

 

9.  Togs fotografier i samband med inspektion 
som bifogas detta protokoll? 

☒ Ja, bifogas ☐ Nej 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens 
Sökande:  
Fastighet:  Halla 1:78 
 

Sammanfattning 
 har sökts dispens från strandskyddsbestämmelserna för en tillbyggnad på 

det befintliga bostadshuset samt för en befintlig komplementbyggnad på fastigheten 
Halla 1:73. Hela fastigheten bedöms utgöras av ianspråktagen tomtmark. 
Miljöförvaltningen bedömer därmed att både komplementbyggnaden och 
tillbyggnaden kommer vara placerade 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 enligt bilaga 2. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens för tillbyggnad, med måtten ca 6 x 8 
meter, samt för den befintliga komplementbyggnaden med måtten ca 7,5 x 4,5 meter 
på fastigheten Halla 1:78 vid Frisjön, Borås Stad. 
 
Hela fastigheten får tas i anspråk som tomtsplats. 
 
Villkor 

1. Tomtplatsen ska åt sydväst och 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 en befintlig 

komplementbyggnad med en area på ca 31 m2 som nyttjas för bland annat vedförråd, 
samt för en tillbyggnad med en area på ca 42 m2 på det befintliga bostadshuset på 
fastigheten Halla 1:78. Både tillbyggnaden och den befintliga komplementbyggnaden 
kommer vara placerade på gräsmatta och innanför tomtplatsavgränsning. 
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Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna samt situationsplan inkom 
2019-10-22. Ansökan kompletterades med information om att även inkludera det 
befintliga förrådet 2019-10-27. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Dispens från strandskyddsbestämmelserna 
Hela fastigheten ligger inom Frisjöns strandskyddsområde som är 200 meter från 
strandskyddslinjen. 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.  
 
Som särskilda skäl för dispens anger sökande att 
- Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

allemansrättslig tillgång och växt- och djurliv. 
 
Miljöförvaltningen bedömer att det särskilda skälet går att tillämpa för att bevilja 
dispens. Både tillbyggnaden och den befintliga komplementbyggnaden kommer att 
ligga helt inom ianspråktagen tomtplats där allmänheten inte har tillträde. På flygfoton 
kan man se att det funnits ett bostadshus och en komplementbyggnad på fastigheten 
sedan tidigt 1970-tal. 
 
För att säkerställa allmänhetens tillgång till strandområdet bedömer 
Miljöförvaltningen det skäligt att förena beslutet med villkor om att tomtplatsen ska 
markeras i sydväst och nordost i enlighet med bilaga 2. I och med markeringar kring 
tomtplatsen kommer varken tillbyggnaden eller den befintliga komplementbyggnaden 
utöka hemfridszonen. Miljöförvaltningen bedömer att tomtplatsen inte behöver 
markeras i nordväst eftersom den går parallellt med vägen som tydligt markerar var 
tomtplatsen går. I sydost markeras tomtplatsen av en nivåskillnad och enstaka träd, 
marken nedanför tomtplatsen är även väldigt sankt och allmänheten bedöms inte 
vistas där.  
 
På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Dispens är förenligt med 
strandskyddets syfte. Växt- och djurlivet bedöms inte påverkas och allmänhetens 
tillgång till strandområdet försämras inte av byggnationen. 
 
Miljöförvaltningen bedömer att det stämmer 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 de 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 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 
2017. 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. 
 

Agneta Sander Linnea Åsedahl 
Miljöchef Kommunbiolog 
 

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

 

Beslut skickas till 
 

Länsstyrelsen, vastragotaland@lansstyrelsen.se 
 

Kopia till  
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 



Halla 1:78, dnr 2019-3257
 

Bilaga 1. Översiktskarta

300m2001000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Halla 1:78, dnr 2019-3257 

Bilaga 2. Situationsplan 
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Handläggare Linnea Åsedahl 

Ärende Naturvård, ansökan om strandskyddsdispens 

Händelse Besök på Halla 1:78 

 
Platsbesök utfördes 2019-11-11 av Linnea Åsedahl. Den planerade tillbyggnaden är 
placerad på gräsmatta och ianspråktagen mark. Förrådet som de söker dispens för i 
efterhand används bland annat till vedförvaring och är också placerat på gräsmattan. 
Fastighetsgränsen är delvist markerad med häck och staket. 
 

 
Figur 1. Ena gaveln på bostadshuset där tillbyggnaden är planerad, samt en komplementbyggnad. 
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Figur 2. Gaveln på bostadshuset, den röda fyrkanten illustrerar tillbyggnaden. 
 

 
Figur 3. Gaveln med den planerade tillbyggnaden, foto taget med vy mot sjön. 
 

 
Figur 4. Det befintliga förrådet. 
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Figur 5. Det befintliga förrådet. 
 

 
Figur 6. Foto taget över fastigheten med sjön i ryggen. 
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Figur 7. Foto taget över fastigheten med sjön i ryggen. 
 

 
Figur 8. Sydöstra fastighetsgränsen. 
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Figur 9. Fastighetsgränsen som går parallellt med vägen markeras av en häck. 
 

 
Figur 10. Utanför norra fastighetsgränsen går en passage av blandskog ner till våtmarksområde/sjön. 
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Figur 11. Vy över trädgården. 
 

 
Figur 12. Fastighetsgränsen markeras delvist av staket. 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

 

Revidering av styrdokument ”Riktlinjer för resor” 
 
Förslag till beslut: Miljö- och konsumentnämnden skickar förvaltningens förslag på 
revidering som sitt förslag till kommunstyrelsen för beslut. Ändringarna i dokumentet 
är av sådan karaktär att det reviderade dokumentet inte behöver skickas på remiss. 
 
Bakgrund 
Styrdokumentet Riktlinjer för resor fastställdes av kommunfullmäktige år 2004 och 
har reviderats 2008, 2012 och 2016. I sin nuvarande version gäller dokumentet till och 
med året 2019. Riktlinjer är enligt stadens modell rekommenderande sätt att agera. 
Riktlinjer för resor har som mål att öka andelen hållbara, hälsofrämjande och 
kostnadseffektiva resor.  
 
Förslagna ändringar med motivering 
1. Definitionen för bonusbil är uppdaterad från:  
”I första hand ska biogas- och elfordon väljas, i andra hand fordon som drivs av 
andra förnybara bränslen, i tredje hand andra miljöfordon enligt regeringens 
definition. Om miljöfordon inte valts ska detta motiveras.”  
Till: 
” I första hand ska biogas- och elfordon väljas, i andra hand fordon som drivs av 
andra hållbara bränslen, i tredje hand andra miljöfordon enligt regeringens senaste 
definition. Om miljöfordon inte valts ska detta motiveras.” 
 
Motivering: Just nu finns det ingen aktuell definition för miljöbilar men den är under 
framtagande. För att vara förberedd på nya definitioner eller tider då ingen aktuell 
definition finns, väljer vi att gå på den senaste definitionen. Alternativet är att vi tar 
fram en egen definition vilket t.ex. Göteborg och Stockholm har gjort vid olika 
tillfällen. Vi bedömer att vi inte behöver göra det eftersom prioriteringen i våra 
riktlinjer redan styr mot rätt sorts fordon. Miljöbilsdefinitionen är därmed inte ensamt 
styrande över våra val av fordon som det kan vara i andra kommuner. 
 
2. Under ”Kortare resor” har en del av meningen tagits bort: I närområdet ska vi välja 
kollektivtrafik, cykel eller gång när detta är rimligt. 
 
Motivering: Redan ordet ”närområde” tillåter tolkning, att lägga till en 
rimlighetsbedömning gör det ännu mer otydligt. Vem avgör rimligheten? Det kan ses 
som en klarspråksåtgärd. Risken att någon känner sig tvungen att transportera tunga 
föremål med cykel på grund av riktlinjerna bedöms vara liten i förhållande till risken 
att många, som egentligen kan ta cykel eller gå, väljer bort det då riktlinjerna är för 
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otydliga och tillåter för mycket tolkning. Staden har fortfarande en stor potential kvar 
att ersätta bilresor med gång och cykelresor. 
 
3.Under ”Längre resor” är andra meningen är ändrad från: 
”Flyg ska användas endast om annat av tids- och kostnadsskäl inte är rimligt.” 
Till: 
”Flyg ska användas endast om andra alternativ, efter noggrann avvägning, bedöms 
orimliga”. 
 
Motivering: Den gamla formuleringen kan tolkas till att så fort t.ex. en tågresa tar mer 
tid eller kostar mer så kan flygresan väljas. Avvägningen behöver vara mer individuell 
och noggrann än så. Kan man jobba under tågresan behöver inte tidsaspekten vara 
lika avgörande. Utöver det är det mycket osäkert att det alltid har gjorts riktiga 
jämförelser utan att många bara utgår ifrån att tågresor tar lång tid och kostar mer än 
flygresan. Staden behöver bli bättre på att välja resor mer medvetet. 
 
4. Under ”Längre resor” är en mening tillagd: 
För resor till Danmark och Tyskland samt grannländer ska alltid tåg undersökas som 
första alternativ. Vid upphandling av resebyråtjänster ska höga krav ställas på kunskap 
och tekniska förutsättningar för att kunna boka långväga tågresor. 
 
Motivering: I budget för 2020 står det att ”Borås Stads Riktlinjer för resor ska vid den 
kommande revideringen utformas så att resor med flyg minimeras.” Meningen ska 
leda till att fler börjar undersöka möjligheten att ersätta flygresor med tågresor och att 
den praktiska sidan vid resebokningen kan svara upp mot behovet. 
 
5. Under ”Parkering” har följande mening lagts till: 
”I takt med att efterfrågan på elfordon ökar, ska det finnas möjlighet att ladda dessa 
vid strategiskt utvalda parkeringsplatser. Arbetet följer Borås Stads plan för 
laddinfrastruktur för elfordon.” 
 
Motivering: En del förvaltningar upplever att ansvaret ligger enbart hos dem att ställa 
om till elbilar men de saknar möjlighet att ladda bilarna. Riktlinjerna förtydligar 
härmed att Staden har ett samlat ansvar att se till att förutsättningar finns för att 
kunna ställa om till eldrift. 
 
 
Bilaga: Utkast på reviderad version av styrdokumentet ”Riktlinjer för resor”. 

Agneta Sander Peter Krahl Rydberg 
Miljöchef Energisamordnare 
 
 
 
 
 



Riktlinjer för resor 
Fyra principer 
1. Pröva om resan kan ersättas med andra mötesformer. 
2. Gå, cykla eller åk kollektivt. 
3. Undvik resor med privat bil i tjänsten. 
4. Föredra biogas- och elfordon vid inköp. 
 
Mål 
Vi reser bara när det är nödvändigt och samordnar våra resor. Alla resor ska vara trafiksäkra. An-
delen fossilbränslefria resor ska öka. Det ska vara enkelt att delta i och arrangera resfria möten. 
Det ska vara enkelt att välja alternativ som gynnar miljön, hälsan och ekonomin.  
 
Ansvar 
Varje medarbetare ansvarar för att de egna resorna i tjänsten sker trafiksäkert, miljöanpassat 
och ekonomiskt. Förvaltnings- och bolagscheferna ansvarar för att riktlinjerna för resor 
ingår i introduktionen av nyanställda, och att verksamheter med regelbundna resor ruttplanerar 
dessa. 
 
Fordon 
 
Busskort och cyklar 
Alla förvaltningar och bolag ska erbjuda busskort, tjänstecyklar och CE-märkt hjälm. Även 
Tekniska förvaltningens bilpool ska erbjuda tjänstecyklar. 
 
Personbilar 
Tekniska förvaltningen upphandlar alla kommunens personbilar. Servicekontoret beställer 
och förvaltar bilarna, och leasar dem till förvaltningar och bolag. Upphandling av fordon ska ske 
med hänsyn till Trafikverkets och Arbetsmiljöverkets krav på trafiksäkerhet. I första hand ska 
biogas- och elfordon väljas, i andra hand fordon som drivs av andra hållbara bränslen, i tredje 
hand andra miljöfordon enligt regeringens senaste definition. Om miljöfordon inte valts ska detta 
motiveras. 
 
Bränsle 
Vid tankning ska det mest hållbara bränslet väljas om alternativ finns. Oftast är biobaserade 
bränslen ett bra val, skulle rekommendationen ändras meddelas det via lämpliga kanaler. 
 
Privata fordon i tjänsten 
Vi ska undvika att använda privata fordon i tjänsten, och anställda har ingen skyldighet att 
använda sin egen bil. Milersättning för privat bil i tjänsten betalas bara om kommunägd bil 
inte finns att tillgå. Användning av privat bil i tjänsten ska godkännas av närmaste chef. 
 
Planera resan 
Vi ska eftersträva samåkning och att samordna ärenden. 
 
Kortare resor 
I närområdet ska vi välja kollektivtrafik, cykel eller gång. 
För resor med bil ska bilpoolsbilar användas i första hand. I andra hand ska andra kommunägda 
bilar användas före taxi, hyrd bil och privat fordon. 
 



 
Längre resor 
Längre resor ska i första hand ske med tåg eller buss. Flyg ska användas endast om andra alterna-
tiv, efter noggrann avvägning, bedöms orimliga. Flygresor med slutdestination Stockholm, samt 
andra flygresor av motsvarande längd, görs endast i nödfall. För resor till Danmark och Tyskland 
samt grannländer ska alltid tåg undersökas som första alternativ. Vid upphandling av resebyrå-
tjänster ska höga krav ställas på kunskap och tekniska förutsättningar för att kunna boka långväga 
tågresor. 
 
Alla resor beställs hos den resebyrå kommunen har avtal med. Beställning ska ske i god tid 
eftersom det kan ge lägre pris.  
 
Längre resor med bil ska ske endast i undantagsfall. I första hand ska kommunens fordon använ-
das. 
 
Alternativ till resor 
Alla ska sträva efter att minska antalet körda mil genom att ersätta resor med till exempel 
telefonsamtal, telefonmöten, videokonferenser och chattkonferenser. 
 
Egna möten 
Den som organiserar ett möte ska i möjligaste mån anpassa tid och plats för att underlätta 
för deltagare att resa kollektivt. Inbjudan bör både informera om hur man tar sig till mötet 
med kollektivtrafik och uppmuntra till samåkning. 
 
 
Ekonomi och arbetsmiljö 
 
Trafiksäkerhet 
Förare av minibussar ska ha utbildning i trafiksäkerhet. Alkolås ska finnas i alla fordon. 
 
Parkering 
Parkeringsplats med uttag för motorvärmare ska finnas för Borås Stads fordon, alternativt 
motorvärmare som drivs av bilens batteri. I takt med att efterfrågan på elfordon ökar, ska det 
finnas möjlighet att ladda dessa vid strategiskt utvalda parkeringsplatser. Arbetet följer Borås 
Stads plan för laddinfrastruktur för elfordon. 
 
Sparsam körning 
Anställda och förtroendevalda som kör över 100 mil per år i tjänsten ska utbildas i sparsam 
körning och trafiksäkerhet. Även övriga anställda bör erbjudas utbildningen. 
 
Uppföljning 
Riktlinjerna ska följas upp tillsammans med miljömål och klimatkompensation. Förvaltningarna 
och bolagen ska analysera sina resor och transporter för ständiga förbättringar. 
Miljöförvaltningen ska sammanställa uppföljningen. 
Följande ska redovisas: 
- Flygresor 
- Antal mil som körts med kommunägda bilar. 
- Resor med privat bil i tjänsten. 
- Servicekontoret ska visa antal skador på fordon och skadekostnader för respektive förvaltning. 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

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

Sammanfattning 
 har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för 

biodling på fastigheten Rydboholm 1:9.  ansöker om ett bidrag på 7 
000 kronor. Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och 
konsumentnämnden att bevilja ansökan med 7 000 kronor eftersom bidraget ska ses 
som ett startbidrag och liknande ansökningar har fått motsvarande summa. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beviljar  ansökan med 7 000 
kronor för uppstart av biodling.  
 
Projektet ska utföras i enlighet med ansökan. Åtgärderna ska påbörjas inom två år och 
avslutas inom fem år. Biodlingen ska finnas kvar och skötas i minst fem år efter 
avslutat projekt. Återbetalningsskyldighet föreligger om åtgärderna inte utförs enligt 
detta beslut.  
 
Av bidraget betalas 3 500 kronor ut på angivet konto efter meddelande om 
projektstart och 3 500 kronor efter slutbesiktning av projektet. Anmäl projektstart 
och projektslut till miljöförvaltningen. 
 

Ärendet 
 har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för 

biodling på fastigheten Rydboholm 1:9.  söker bidrag på 7 000 
kronor för inköp av material till bikupa, bin, skyddsutrustning, honungsslungare och 
andra tillbehör.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Projektet uppfyller syftet och kraven för användning av medel ur naturvårdsfonden. 
Bidraget går till enskild och omfattar naturvårdsåtgärder.  
 
Projektet bidrar till att uppfylla de nationella miljömålen Ett rikt odlingslandskap och 
Rik biologisk mångfald samt det lokala miljömålet Hållbar natur.  
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Bidrag för biodling är att ses som startbidrag för att komma igång med verksamheten. 
 
Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden 
att bevilja ansökan med ett reducerat belopp om 7 000 kronor för uppstart av 
biodling.  
 
Upplysningar 

Tänk på att du måste anmäla uppställningsplats av bisamhällen till Länsstyrelsen. 

Agneta Sander Linnea Åsedahl 
Miljöchef Kommunbiolog 
 

Bilaga 
1. Översiktskarta 
2. Detaljkarta 

 

Beslut skickas till 
 

Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 



 

Bilaga 1. Översiktskarta

600m4002000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:20000
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Bilaga 2. Detaljkarta

30m20100

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:1000
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond 
Sökande:  
Fastighet:  Draered 2:14 
 

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

på fastigheten Draered 2:14. Projektet är redan påbörjat genom inköp av två bikupor 
och ett bisamhälle. Ansökan inkom 30 juli 2019. Arbetsgruppen för naturvårdsfonden 
rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden att avslå ansökan då bidrag inte kan 
lämnas för redan genomförda åtgärder. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om bidrag för uppstart av biodling. 
Enligt reglerna för Naturvårdsfonden kan bidrag inte lämnas till redan genomförda 
åtgärder.  
 

Ärendet 
 har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för biodling 

på fastigheten Draered 2:14.  söker bidrag för inköp av två bikupor och 
ett bisamhälle. Ansökan inkom 30 juli 2019. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Ansökan gäller uppstart av biodling med inköp av kupor och bisamhälle. Ansökan 
om bidrag inkom 30 juli 2019. Av ansökan och via telefonsamtal med sökande 18 
november 2019 framgick det att inköp av kupor och bisamhälle redan har utförts. 
 
Då åtgärderna redan är genomförda kan bidrag, enligt reglerna för Naturvårdsfonden, 
inte lämnas. Arbetsgruppen för Naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och 
konsumentnämnden att avslå ansökan. 

Agneta Sander Linnea Åsedahl 
Miljöchef Kommunbiolog 
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1. Översiktskarta 
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Draered 2:14, dnr 2019-2610
 

Tomtsplats ska åt nordost och sydväst markeras med staket, häck, mur eller motsvarande

Bilaga 1. Översiktskarta

300m2001000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond 
Verksamhetsutövare:  
Fastighet:  Bogryd 1:23 
 

Sammanfattning 
 har beviljats bidrag på 10 000 kronor ur naturvårdsfonden 

för biodling på fastigheten Bogryd 1:23. Åtgärderna är nu genomförda och projektet 
avslutat.  
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet 
avslutas och innestående bidrag på 5 000 kronor betalas ut på angivet konto.  
Biodlingen ska finnas kvar och skötas i minst fem år efter avslutat projekt. 
 

Ärendet 
 har beviljats bidrag på 10 000 kronor ur naturvårdsfonden 

för biodling på fastigheten Bogryd 1:23. Åtgärderna är nu genomförda och projektet 
avslutat. Slutbesiktning av åtgärderna genomfördes av Linnea Åsedahl den  
20 november 2019. Naturvårdsfondens arbetsgrupp har godkänt slutredovisningen. 
 

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

Bisamhällen och två bikupor har köpts in, iordningställande av uppställningsplats för 
kuporna är klart. Sökande har redan kunnat ta honung i år. Den sena tiden på året 
medförde att det inte var någon hög aktivitet på bina vid besöket men vi kunde både 
se och höra bina i kuporna. 

Agneta Sander Linnea Åsedahl 
Miljöchef Kommunbiolog 
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Handläggare Linnea Åsedahl 

Ärende Naturvård, ansökan om bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond 

Händelse Besök för slutbesiktning av projekt 

 
2019-11-20 besökte Linnea Åsedahl fastigheten för att göra slutbesiktning av  

biodling.  visade sina två kupor med samhällen som hon införskaffat i 
april/maj i år och berättade att hon kunnat ta honung redan i år. Man kunde höra 
bina i båda kuporna och ena kunde vi även se bin i. 
 

 
                 Figur 1.  Bin i ena bikupan. 
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Figur 2.  De två bikuporna. 
 

 
Figur 3.  De två bikuporna. 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Månadsuppföljning november 2019 

Ärendet 
Miljöförvaltningen upprättar varje månad en budgetuppföljning med helårsprognos och 
redovisar denna för nämnden.  
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner månadsuppföljningen för november 2019 
med helårsprognos.  
 

Agneta Sander Kristina Reinholdsson  
Miljöchef Förvaltningscontroller 

 
Bilaga 
Månadsuppföljning november 2019 
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Ekonomisk redovisning 

  2018 2019     

 
Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Avvikelse Prognos
avvikelse 

Miljö- och konsumentnämnden 761 1 040 953 826 127 0 

Förvaltningsledning 1 910 1 862 1 944 2 359 -415 -650 

Verksamhetsstöd 4 594 6 625 6 073 4 876 1 197 1 150 

Livsmedelskontroll 1 567 637 584 134 450 200 

Miljötillsyn 5 295 3 571 3 274 4 775 -1 501 -1 800 

Miljökstrategiska inkl. energi- och 
konsumentrådgivning 

6 200 8 492 7 785 6 285 1 500 1 100 

Budget- och skuldrådgivning 3 062 3 388 3 106 2 966 140 100 

Buffert  260     

Klimatkompensationsfond    -89 89 -460 

Verksamhetens nettokostnader 23 389 25 875 23 719 22 132 1 587 -360 

Kommunbidrag       

Resultat jfr med kommunbidrag -23 389 -25 875 -23 719 -22 132  -360 

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat      460 

Godkända "öronmärkta" projekt      750 

Resultat jfr med tillgängliga medel -23 389   -22 132  850 

Verksamhetsmått 

Miljöförvaltningen gemensamt 

Verksamhetsmått Utfall Nov 2018 Budget 2019 Utfall Okt 2019 Utfall Nov 2019 

Antal ärenden 3 384  3 314 3 596 

Antal händelser (Ecos) 15 475  15 798 17 241 

Antal delegationsbeslut. 806  1 054 1 133 

Livsmedelskontroll 

Verksamhetsmått Utfall Nov 2018 Budget 2019 Utfall Okt 2019 Utfall Nov 2019 

Antal livsmedelsverksamheter 790 790 790 790 

Antal inspektioner 700 800 665 787 

Antal revisioner 61 100 74 78 

Antal delegationsbeslut 257 200 275 302 

Klagomål 67 60 88 91 

Registrering 98 100 88 100 

Miljötillsyn 

Verksamhetsmått Utfall Nov 2018 Budget 2019 Utfall Okt 2019 Utfall Nov 2019 

Antal delegationsbeslut 513 700 732 783 

Antal inspektioner och personliga möten miljötillsyn 265 200 165 194 

Antal inspektioner och personliga möten enskilda avlopp 178 200 177 210 

Antal inspektioner och personliga möten hälsoskydd 238 200 164 177 

Antal kundkontakter miljötillsyn 4 530 5 000 5 109 5 493 

Antal kundkontakter enskilda avlopp 2 329 2 500 2 258 2 485 

Antal kundkontakter hälsoskydd 2 076 2 000 1 967 2 081 

Miljöstrategiska 

Verksamhetsmått Utfall Nov 2018 Budget 2019 Utfall Okt 2019 Utfall Nov 2019 

Konsumentkontakter 2 972    
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Verksamhetsmått Utfall Nov 2018 Budget 2019 Utfall Okt 2019 Utfall Nov 2019 

Informationsaktiviteter. 99    

Rådgivningsärenden, konsumentsrättslig  1 200 859 1 078 

Föreläsningar och informationstillfällen  50 13 14 

Naturvårds- och hållbarhetsprojekt  5 5 5 

Antal deltagande timmar i stadens planering  4 900 1 876 2 177 

Strandskyddsärenden  40 55 55 

Deltagare i miljöutbildning  500 552 888 

Rådgivningsärenden, energi- och klimatrådgivning 111 135 124 134 

Evenemang  5 7 7 

Budget- och skuldrådgivning 

Verksamhetsmått Utfall Nov 2018 Budget 2019 Utfall Okt 2019 Utfall Nov 2019 

Klientkontakter 2 572    

Rådgivningsärenden 485 500 530 593 

Föreläsningar och informationstillfällen 51 50 31 35 

Kommentarer 

Prognos för helåret  

Resultat 

Till och med november månad redovisar nämnden ett positivt resultat på 1 587 tkr jämfört med periodens budget. 
Förvaltningen har fortsatt en hög personalomsättning och sjukfrånvaro. Flera avdelningar har eller har haft vakanta tjänster 
samt korttidsfrånvaro vilket gör att personalkostnaderna är lägre än förväntat. Det är svårt att rekrytera vikarier till 
verksamheterna vilket påverkar möjligheterna till att komma ifatt både vad gäller verksamheten och ekonomin. Prognosen 
har förbättras med +550 tkr sedan 10-dagars oktober vilket främst beror på att avdelningen Verksamhetsstöd inte kommer 
att belastas med konsult-kostnader, för att hantera gammal data från verksamhetssystemet Ecos, på den nivå som tidigare 
befarandes. Miljötillsyn har haft lite lägre personalkostnader under november men ändå lyckats debitera lite mer jämfört 
med tidigare prognos. Livsmedel har lite lägre personalkostnader p.g.a. sjukskriven personal men bedömer ändå att de 
kommer att klara lite fler handläggningar jämfört med vad bedömningen var i senaste prognosen. 

Prognos 

Bedömningen, som är något osäker, pekar på ett positivt resultat på 850 tkr vilket är 550 tkr högre jämfört med föregående 
prognos. I dagsläget finns inget beslut om buffertens användning. Fattas inte något sådant beslut under året så kommer 
bufferten att öka på det positiva resultatet ytterligare. 

I och med inrättandet av en stab under förvaltningschefen så har personal flyttats från verksamhetsstöd och miljöstrategiska. 
Budgeten ändras i samband med årsskiftet vilket gör att prognoserna avviker kraftigt från budgeten för såväl 
verksamhetsstöd som förvaltningsledningen. Tillsammans lämnar de ett överskott (500 tkr) inom personalkostnader då HR 
och förvaltningscontroller inte var på plats förrän efter sommaren samt att juristtjänsten varit vakant. Sammantaget bedöms 
avdelningen göra ett överskott på 500 tkr 

Livsmedelsavdelningen inklusive tillståndsenheten lämnar ett överskott (200 tkr) som är förknippat med den nya 
lagstiftningen om tobakstillstånd. Bedömningen är att avdelningen kommer att klara att handlägga hälften av de ansökningar 
som har inkommit gällande tobakstillstånd. Det är lite lägre personalkostnader p.g.a. sjukfrånvaro. Endast en ny handläggare 
har rekryterats eftersom befintlig personal också handlägger dessa ärenden. Det medför också lägre personalkostnader. 

Miljötillsyn kommer att ha svårt att klara budgeterade intäktsnivåer. Intäktsbudgeten höjdes för 2019 samtidigt som 
avdelningen fick mer personella resurser för att fokusera på att öka tillsynen. Avdelningen har inte mäktat med att rekrytera 
in all personal och ta in fler anställda i en redan ansträngd personalsituation med för lite chefstid per medarbetare. Således är 
det svårt att klara målet att öka intäkterna i den omfattningen som var tänkt. Överskottet på personalsidan mildrar 
underskottet på intäktssidan något. Arbete pågår med att se över avdelningens struktur och årets planering av tillsyn. Detta 
arbete sker på avdelningen tillsammans med förvaltningens controller. Avdelningen disponerar 550 tkr i byggbonus. 
Sammantaget bedöms avdelningen göra ett underskott på -1 800 tkr exklusive byggbonusen. Planen är att dela upp 
avdelningen i två avdelningar samt tillsätta ytterligare en chef under 2020. 

Miljöstrategiska avdelningen beräknas lämna ett överskott på 1 100tkr inom personalkostnader på grund av vakanta tjänster 
och sjukfrånvaro. Till del kommer dessa medel att användas för att tillfälligt förstärka avdelningen. Avdelningen beräknas ha 
kostnader som täcks av byggbonusmedel motsvarande 200 tkr. Sammantaget bedöms avdelningen göra ett överskott på 
1 100 tkr exklusive byggbonusen. I avdelningen redovisas än så länge konsumentrådgivningen trots att denna sedan någon 
månad tillhör budget- och skuldrådgivningen. 
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Budget- och skuldrådgivningen bedöms ha ett överskott på 100 tkr beroende på minskade personalkostnader utifrån 
sjukskrivningar. 

Av klimatkompensationsfonden har 460 tkr delats ut till Stadsledningskansliet för genomförandet av digitala möten. Årets 
fakturering uppgår till 550 tkr och avser förvaltningar och bolag som inte kompenserat för sina klimatavgifter. Om dessa 
medel inte används till åtgärder under 2019 kommer dessa medel att kunna användas kommande år. 



 

Kristina Reinholdsson, 033-35 31 60 
kristina.reinholdsson@boras.se 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Attesträtt 2020 
 
Enligt Borås Stads attestreglemente § 7 ska respektive nämnd utse besluts- och 
behörighetsattestanter. Attesträtten knyts till person eller befattning med angivande 
av eventuella begränsningar. Varje nämnd svarar för att upprätthålla aktuella 
förteckningar över av nämnden utsedda attestanter. Nämnd får till förvaltningschef 
delegera rätten att utse besluts- och behörighetsattestanter och att upprätthålla 
aktuella förteckningar över utsedda attestanter. Sådana beslut av förvaltningschefen 
skall anmälas i nämnden. 
 

Förslag till beslut 
 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att ordföranden och vice ordförandena var 
för sig utses till attestanter för samtliga ansvarsområden.  
 
Miljöförvaltningens förvaltningschef utses till attestant för förvaltningens 
ansvarsområde. Till förvaltningschefen delegeras rätten att utse övriga attestanter 
enligt kommunens attestreglemente samt att upprätthålla aktuella förteckningar över 
utsedda attestanter. 
 
Beslutsattestanter för förvaltningens ansvarsområde har följande begränsningar: 
 
- Förvaltningschef kan attestera upp till sex basbelopp 
- Avdelningschef kan attestera upp till fyra basbelopp. 
- Förvaltningscontroller kan attestera för obegränsat belopp   
 
 
Bilagor 
Attesträtt 2020 
 
 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningschef 
Avdelningschefer 
Revisionen 
  
 



Attesträtt 2020

Verksamhet/avdelning Attesträtt Namn Förändring
Miljö- och konsumentnämnd Attesträtt upp till 6 basbelopp Agneta Sander
Miljö- och konsumentnämnd Attesträtt obegränsat belopp Kristina Reinholdsson Förvaltningscontroller har tillkommit

Förvaltningsledning Attesträtt upp till 0 basbelopp Anette Bergqvist
Förvaltningsledning Attesträtt upp till 6 basbelopp Agneta Sander
Förvaltningsledning Attesträtt obegränsat belopp Kristina Reinholdsson Förvaltningscontroller har tillkommit

Miljöstab Attesträtt upp till 0 basbelopp Anette Bergqvist Nytt ansvar/avdelning
Miljöstab Attesträtt upp till 6 basbelopp Agneta Sander Nytt ansvar/avdelning
Miljöstab Attesträtt obegränsat belopp Kristina Reinholdsson Förvaltningscontroller har tillkommit

Verksamhetsstöd Attesträtt upp till 0 basbelopp Anette Bergqvist
Verksamhetsstöd Attesträtt upp till 4 basbelopp Niclas Björkström
Verksamhetsstöd Attesträtt upp till 6 basbelopp Agneta Sander
Verksamhetsstöd Attesträtt obegränsat belopp Kristina Reinholdsson Förvaltningscontroller har tillkommit

Tillstånd- och Livsmedelskontroll Attesträtt upp till 0 basbelopp Anette Bergqvist Ny benämning på avdelning
Tillstånd- och Livsmedelskontroll Attesträtt upp till 4 basbelopp Zygmunt Cieslak Ny benämning på avdelning
Tillstånd- och Livsmedelskontroll Attesträtt upp till 6 basbelopp Agneta Sander Ny benämning på avdelning
Tillstånd- och Livsmedelskontroll Attesträtt obegränsat belopp Kristina Reinholdsson Förvaltningscontroller har tillkommit

Miljötillsyn avdelning  Röd Attesträtt upp till 0 basbelopp Anette Bergqvist Nytt ansvar, Miljötillsyn blir 2 avdelningar
Miljötillsyn avdelning  Röd Attesträtt upp till 4 basbelopp Mirjam Keskifrantti Nytt ansvar, Miljötillsyn blir 2 avdelningar
Miljötillsyn avdelning  Röd Attesträtt upp till 6 basbelopp Agneta Sander Nytt ansvar, Miljötillsyn blir 2 avdelningar
Miljötillsyn avdelning  Röd Attesträtt obegränsat belopp Kristina Reinholdsson Förvaltningscontroller har tillkommit

Miljötillsyn avdelning Blå Attesträtt upp till 0 basbelopp Anette Bergqvist Nytt ansvar, Miljötillsyn blir 2 avdelningar
Miljötillsyn avdelning Blå Attesträtt upp till 4 basbelopp Mirjam Keskifrantti Nytt ansvar, Miljötillsyn blir 2 avdelningar
Miljötillsyn avdelning Blå Attesträtt upp till 6 basbelopp Agneta Sander Nytt ansvar, Miljötillsyn blir 2 avdelningar
Miljötillsyn avdelning Blå Attesträtt obegränsat belopp Kristina Reinholdsson Förvaltningscontroller har tillkommit



Miljöstrategisk avdelning Attesträtt upp till 0 basbelopp Anette Bergqvist
Miljöstrategisk avdelning Attesträtt upp till 4 basbelopp Elin Johnsson
Miljöstrategisk avdelning Attesträtt upp till 6 basbelopp Agneta Sander
Miljöstrategisk avdelning Attesträtt obegränsat belopp Kristina Reinholdsson Förvaltningscontroller har tillkommit

Konsument Borås Attesträtt upp till 0 basbelopp Anette Bergqvist Ny benämning på avdelning
Konsument Borås Attesträtt upp till 4 basbelopp Annelie Johansson Ny benämning på avdelning
Konsument Borås Attesträtt obegränsat belopp Agneta Sander Ny benämning på avdelning



 

 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00 

FAX 
033-35 30 25 

 

 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2019-11-29 

Dnr 
2019-2024 

  

 
 Miljö- och konsumentnämnden 

Förslag till revidering av Miljö- och konsumentnämndens 
delegeringsordning  
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till 
revidering av Miljö- och konsumentnämndens delegeringsordning som ska gälla från 
och med den 18 december 2019.  
 

Ärendet 
Miljöförvaltningen har upprättat ett förslag till revidering av Miljö- och 
konsumentnämndens delegeringsordning med anledning av den nya EU-
förordningen 2017/625 som ersätter den tidigare kontrollförordningen (EG) 
882/2004 om offentlig kontroll. Den nya förordningen träder i kraft 14 december 
2019.  
 
Det föreslås också att Miljö- och konsumentnämnden delegerar möjligheten att 
besluta att förordna att ett beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas. 
 

Föreslagna förändringar  
 
Ny lagstiftning  
 
Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 i kraft. 
Den nya förordningen innehåller ett antal nya begrepp, till exempel införs begreppet 
annan offentlig verksamhet och begreppet extra offentlig kontroll försvinner. 
 
De åtgärder som i dagsläget omfattas av extra offentlig kontroll kommer istället att 
omfattas av begreppet offentlig kontroll. 
 
Det nya begreppet annan offentlig verksamhet omfattar tillsynsmyndighetens övriga 
kontrollåtgärder, som till exempel registrering, godkännande, utfärdande av intyg, 
föreläggande med mera. 
 
Ordet livsmedel har också bytts ut, i ett flertal artiklar, mot ordet varor för att omfatta 
fler produkter än tidigare.   
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Med anledning av den nya lagstiftningen har delegeringsordningen uppdaterats. 
Förvaltningen önskar att nämnden godkänner de ändringar som gjorts i 
delegeringsordningen för att anpassa den till den nya kontrollförordningen, se bilaga 
1. Ändringarna är gulmarkerade i förslaget och närmare förklaringar har skrivits med 
rött.  
 
Besluta att förordna att ett beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas  
 
I samband med att Miljöförvaltningen fattar beslut finns möjligheten att förordna att 
ett beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas. Sådana beslut ska inte fattas 
rutinartat utan det ska finnas skäl till varför det är viktigt att beslutet gäller direkt. I 
beslutet ska skälen framgå. Både vid ärenden gällande livsmedel och beträffande 
miljöbalken uppstår situationer där det är viktigt att kunna fatta beslut som gäller 
direkt för att kunna skydda både miljö och hälsa. Förvaltningen önskar därav att 
nämnden beslutar att ge förvaltningen delegation att fatta sådana beslut.   

Agneta Sander Johanna Bäckström 
Miljöchef Förvaltningsjurist 
 
 

Bilaga 
1. Förslag på reviderad delegeringsordning 2019-11-29 med markerade 

ändringar. 
2. Förslag på reviderad delegeringsordning 2019-11-29. 
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2 Principer för beslut med stöd av delegeringsbestämmelser 
2.1 Innebörd och vidaredelegering 
Miljö-och konsumentnämndens beslutanderätt har på vissa punkter delegerats till 
förvaltningschefen, dessa punkter tas upp i miljö-och konsumentnämndens 
delegeringsordning. Nämndens delegeringsuppdrag till förvaltningschefen har 
kompletterats med rätt för denne att i sin tur överlåta uppdraget till annan anställd. 
Förvaltningschefens beslut om att vidaredelegera vissa uppgifter specificeras i 
miljöförvaltningens delegeringsförteckning. Att fatta beslut med stöd av 
delegeringsordningen och enligt delegeringsförteckningen innebär att besluta på uppdrag 
av miljö- och konsumentnämnden. Ärendet är därmed avgjort och kan endast ändras av 
högre instans efter överklagande, eller under vissa förutsättningar genom 37, 38, 39 §§ 
förvaltningslag (2017:900). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
- Att lämna ett yttrande över ett överklagat delegeringsbeslut är ett 

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

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

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

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

 

3 Delegeringsbestämmelser för miljö- och 
konsumentnämnden 

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

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

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

 

 

3.2 Offentlighet och sekretess 
 

 

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

Nr Delegerade uppgifter 

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

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

Nr Delegerade uppgifter 

3 Bemyndigande att vidaredelegera beslutanderätt. 

Nr Delegerade uppgifter 

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

Nr Delegerade uppgifter 

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

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

7 Besluta om föreläggande och förbud utan vite 

8 Ansöka om utdömande av vite 

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

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

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

12 Uppdra åt anställd på annan kommuns miljöförvaltning att besluta på miljö- och konsumentnämndens vägnar i ett ärende 
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3.4 Tillsyn och kontroll inom miljö- och hälsoskydd 

                                                   
1 Gäller inte försäljningsförbud för folköl samt avslagsbeslut för serveringstillstånd, 
tobakstillstånd samt strandskyddsdispens. Se vad som gäller för dem under respektive 
avsnitt i delegeringsordningen.  

 Besluta att förordna att ett beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas.  

13 Ompröva och ändra ett delegeringsbeslut 

14 Avvisa ett överklagande som inkommit för sent 

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

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

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

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

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

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

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

22 Lämna yttranden i enskilda ärenden som är vanligt förekommande. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nr Delegerade uppgifter 
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3.4.1 Allmänna hänsynsregler m.m. 

 

 

3.4.2 Miljöbedömningar och annat beslutsunderlag  

3.4.3 Skydd av områden 

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

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

34 Besluta i tillsynsärende angående vidtagande av åtgärder inom miljöriskområde 

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

Nr Delegerade uppgifter 

36 Besluta i tillsynsärende gällande tillämpningen av de allmänna hänsynsreglerna. 

Nr Delegerade uppgifter 

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

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

39 Avge yttrande till verksamhetsutövare i undersökningssamråd vid specifik miljöbedömning. 

40 Avge yttrande till verksamhetsutövare i avgränsningssamråd vid specifik miljöbedömning. 

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

Nr Delegerade uppgifter 

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

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

44 Besluta i ärenden om tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter. 

45 Besluta om undantag (dispens) från vattenskyddsföreskrifter. 
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3.4.4 Miljöfarlig  verksamhet och hälsoskydd 

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

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

Nr Delegerade uppgifter 

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

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

50 Besluta i ärende om anmälan av miljöfarlig verksamhet. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.4.6 Vattenverksamhet 

3.4.7 Jordbruk och annan verksamhet 

 

 

3.4.8 Kemiska produkter och biotekniska organismer 

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

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

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

68 Besluta i tillsynsärende avseende miljöer där rökning inte är tillåten 

Nr Delegerade uppgifter 

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

70 Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av allvarlig miljöskada. 

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

Nr Delegerade uppgifter 

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

Nr Delegerade uppgifter 

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

Nr Delegerade uppgifter 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Nr Delegerade uppgifter 

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

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

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

86 Besluta om undantag vad avser latrin. 

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

88 Besluta om undantag vad avser slam. 

89 Besluta om utökat slamsugningsintervall. 

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

91 Besluta om gemensam sopbehållare. 

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

93 Besluta om undantag vad avser egen behandling av hushållsavfall. 

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

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

 

 

3.4.11 Tillstånds giltighet, omprövning m.m. 

 

 

3.4.12 Tillträde m.m. 

3.4.13 Miljösanktionsavgift 

Nr Delegerade uppgifter 

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

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

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

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

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

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

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

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

Nr Delegerade uppgifter 

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

Nr Delegerade uppgifter 

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

Nr Delegerade uppgifter 
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3.5 Tillsyn och kontroll enligt livsmedelslagstiftningen 
samt livsmedelsförordningen  

 

 

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

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

 
 

 

106 Besluta om miljösanktionsavgift upp till 50 000 kr. 

107 Besluta om miljösanktionsavgift upp till 5000 kr. 

Nr Delegerade uppgifter 

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

109 Besluta om återkallande eller tillfälligt upphävande av godkännande av livsmedelsanläggning. (Hela 109 tas bort, 
Livsmedelsverket fattar dessa beslut)  

Nr Delegerade uppgifter 

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

111 Besluta om avgift för godkännande och registrering. (Gulmarkerade orden tas bort pga att Livsmedelsverket fattar dessa 
beslut) 

112 Besluta om avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål som föranleds av bristande efterlevnad av regelverket. 
(Nytt beslut som stämmer överens med nya kontrollförordningen, ersätter det som tidigare hette ”extra offentlig kontroll”) 

Nr Delegerade uppgifter 

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

 

 Besluta om avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål som föranleds av bristande efterlevnad av regelverket. 
(Nytt beslut som stämmer överens med nya kontrollförordningen, ersätter det som tidigare hette ”extra offentlig kontroll”) 
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3.5.3 EU-förordning 2017/625 om offentlig  kontroll och annan 
offentlig  verksamhet (Ny rubrik) 

Nr Delegerade uppgifter 

114 Besluta i ärende om registrering av livsmedelsanläggning. 

115 Besluta i ärende om godkännande av livsmedelsanläggning. (Hela 115 tas bort, Livsmedelsverket fattar dessa beslut) 

116 Beslut om villkorat godkännande av livsmedelsanläggning samt om förlängning av sådant godkännande. (Hela 116 tas bort, 
Livsmedelsverket fattar dessa beslut) 

117 Besluta om att omhänderta en sändning av livsmedel till dess kontrollmyndigheten erhållit resultat av offentlig kontroll vid 
misstanke om bristande efterlevnad m.m. (Hela 117 tas bort, omfattas av övriga punkter i delegationsordningen) 

118 Beslut om omhändertagande av livsmedel från tredjeländer som inte överensstämmer med bestämmelserna i 
livsmedelslagstiftningen samt besluta om att livsmedlet destrueras, blir föremål för särskild behandling i enlighet med art. 20 
eller återsänds utanför gemenskapen i enlighet med art. 21 eller vidtagande av andra lämpliga åtgärder. 

Beträffande livsmedel som redan släppts ut på marknaden, förordna om att livsmedlet återkallas eller dras tillbaka från 
marknaden innan någon av de åtgärder som anges i punkt a) vidtas. (Hela 118 tas bort, omfattas av övriga punkter i 
delegationsordningen) 

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

120 Besluta om sanering, särskild behandling eller andra åtgärder som anses vara nödvändiga för att se till att varor är säkra eller att 
livsmedelslagstiftningen följs. (”Särskild behandling” läggs till, ordet livsmedel ändras till varor för att stämma överens med 
nya kontrollförordningen. Samma på alla ställen där ordet varor är gulmarkerat) 

 Besluta om att varor ska behandlas, att märkning ska ändras eller att korrigerande information ska förmedlas till 
konsumenterna.(Nytt beslut som stämmer överens med nya kontrollförordningen) 

121 Besluta om att begränsa eller förbjuda utsläppande av varor på marknaden, förflyttning av livsmedel, import eller export av 
livsmedel samt förbjuda att de återsänds till den avsändande staten eller beordra att de återsänds till den avsändande staten.  

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

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

124 Besluta att avbryta driften av, stänga eller isolera hela eller delar av det berörda företaget under en lämplig tidsperiod. (Ordet 



 

17 

 

DELEGERINGSORDNING 
DNR: 2019-2024 

SID 17(20) 

 

 

3.5.4 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten 

 

 

3.6 Tillstånd, tillsyn och kontroll inom området alkohol 
 

isolera läggs till för att stämma överens med nya kontrollförordningen) 

 Besluta att hela eller delar av den berörda aktörens verksamhet och de webbplatser som aktören driver eller använder, läggs ner 
under en lämplig tidsperiod. (Nytt beslut som stämmer överens med nya kontrollförordningen) 

125 Besluta om att tillfälligt återkalla en livsmedelsanläggnings godkännande. (Hela 125 tas bort, Livsmedelsverket fattar dessa 
beslut) 

126 Besluta om permanent upphävande av godkännande av livsmedelsanläggning när verksamheten upphört. (Hela 126 tas bort, 
Livsmedelsverket fattar dessa beslut) 

 Besluta att aktören ska öka egenkontrollernas frekvens. (Nytt beslut som stämmer överens med den nya kontrollförordningen) 

Nr Delegerade uppgifter 

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

Nr Delegerade uppgifter 

128 Vid bifall, besluta om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap 

129 Vid bifall, besluta om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 

130 Vid bifall, besluta om tillfälligt utökad serveringstid enligt  gällande riktlinjer för alkoholservering. 

131 Vid bifall, besluta om tillfälligt utökad serveringsyta 

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

133 Besluta om tillfälligt serveringstillstånd efter ansökan från konkursbo 

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

135 Besluta om avgift för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet för serveringstillstånd.  

410 Beslut om erinran 
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3.7 Tillstånd, tillsyn och kontroll inom området tobak, 

receptfria läkemedel samt elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare 

 

3.8 Spelinspektionen 

 

 

3.9 Övrig tillsyn och kontroll 

141 Beslut om varning 

Nr Delegerade uppgifter 

142 Vid bifall, besluta om tobakstillstånd 

143 Vid bifall, besluta om tillfälligt tobakstillstånd 

144 Besluta om tillfälligt tobakstillstånd efter ansökan från konkursbo 

145 Återkalla ett försäljningstillstånd som inte längre utnyttjas 

146 Beslut om varning 

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

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

149 Besluta om avgift för prövningen av ansökan om försäljningstillstånd 

150 Besluta om avgift för tillsyn av den som bedriver tillståndspliktigt försäljning enligt 5 kap. 1 § lag om tobak och likande 
produkter (LTLP) och av den som bedriver anmälningspliktigt försäljning enligt 5 kap. 15 § (LTLP) 

Nr Delegerade uppgifter 

151 Yttrande till Spelinspektionen över ansökan om spel 

Nr Delegerade uppgifter 

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

153 Avge yttrande till polismyndighet i ärende om allmänna sammankomster, offentliga tillställningar, bullrande verksamheter och 
liknande verksamheter. 
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3.10 övriga ärenden  
 

 

3.11 Dataskyddsförordningen 

 

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

Nr Delegerade uppgifter 

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

 

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

• Standardförfarande 

• Begränsat standardförfarande 

• Förenklat förfarande vid förlängning av genomförandetiden 

Förenklat standardförfarande vid upphävande av detaljplan 

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

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

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

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

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

Nr Delegerade uppgifter 

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

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

164 Ansvar för registerförteckning 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
- Att lämna ett yttrande över ett överklagat delegeringsbeslut är ett 

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

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

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

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

 

3 Delegeringsbestämmelser för miljö- och 
konsumentnämnden 

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

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

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

 

 

3.2 Offentlighet och sekretess 
 

 

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

Nr Delegerade uppgifter 

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

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

Nr Delegerade uppgifter 

3 Bemyndigande att vidaredelegera beslutanderätt. 

Nr Delegerade uppgifter 

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

Nr Delegerade uppgifter 

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

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

7 Besluta om föreläggande och förbud utan vite 

8 Ansöka om utdömande av vite 

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

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

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

12 Uppdra åt anställd på annan kommuns miljöförvaltning att besluta på miljö- och konsumentnämndens vägnar i ett ärende 
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1 Gäller inte försäljningsförbud för folköl samt avslagsbeslut för serveringstillstånd, 
tobakstillstånd samt strandskyddsdispens. Se vad som gäller för dem under respektive 
avsnitt i delegeringsordningen.  

13 Besluta att förordna att ett beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas.  

14 Ompröva och ändra ett delegeringsbeslut 

15 Avvisa ett överklagande som inkommit för sent 

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

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

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

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

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

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

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

23 Lämna yttranden i enskilda ärenden som är vanligt förekommande. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.4.1 Allmänna hänsynsregler m.m. 

 

 

3.4.2 Miljöbedömningar och annat beslutsunderlag  

3.4.3 Skydd av områden 

Nr Delegerade uppgifter 

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

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

35 Besluta i tillsynsärende angående vidtagande av åtgärder inom miljöriskområde 

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

Nr Delegerade uppgifter 

37 Besluta i tillsynsärende gällande tillämpningen av de allmänna hänsynsreglerna. 

Nr Delegerade uppgifter 

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

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

40 Avge yttrande till verksamhetsutövare i undersökningssamråd vid specifik miljöbedömning. 

41 Avge yttrande till verksamhetsutövare i avgränsningssamråd vid specifik miljöbedömning. 

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

Nr Delegerade uppgifter 

43 Avge yttrande i ärende om naturminne, biotopskyddsområde samt djur- och växtskyddsområde. 
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3.4.4 Miljöfarlig  verksamhet och hälsoskydd 

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

45 Besluta i ärenden om tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter. 

46 Besluta om undantag (dispens) från vattenskyddsföreskrifter. 

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

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

Nr Delegerade uppgifter 

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

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

51 Besluta i ärende om anmälan av miljöfarlig verksamhet. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

63 Besluta i ärende om anmälan om att driva eller arrangera viss verksamhet enligt 38 § FMH. 
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3.4.5 Verksamheter som orsakar miljöskador 

3.4.6 Vattenverksamhet 

3.4.7 Jordbruk och annan verksamhet 

 

 

3.4.8 Kemiska produkter och biotekniska organismer 

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

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

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

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

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

69 Besluta i tillsynsärende avseende miljöer där rökning inte är tillåten 

Nr Delegerade uppgifter 

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

71 Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av allvarlig miljöskada. 

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

Nr Delegerade uppgifter 

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

Nr Delegerade uppgifter 

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

Nr Delegerade uppgifter 
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3.4.9 Avfall och producentansvar 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nr Delegerade uppgifter 

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

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

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

87 Besluta om undantag vad avser latrin. 

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

89 Besluta om undantag vad avser slam. 

90 Besluta om utökat slamsugningsintervall. 

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

92 Besluta om gemensam sopbehållare. 

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

94 Besluta om undantag vad avser egen behandling av hushållsavfall. 

95 Besluta om undantag från renhållningsordningens föreskrifter om synnerliga skäl föreligger. 
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3.4.10 Tillsyn 

 

 

3.4.11 Tillstånds giltighet, omprövning m.m. 

 

 

3.4.12 Tillträde m.m. 

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

Nr Delegerade uppgifter 

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

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

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

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

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

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

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

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

Nr Delegerade uppgifter 

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

Nr Delegerade uppgifter 

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

 

3.5 Tillsyn och kontroll enligt livsmedelslagstiftningen 
samt livsmedelsförordningen  

 

 

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

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

Nr Delegerade uppgifter 

107 Besluta om miljösanktionsavgift upp till 50 000 kr. 

108 Besluta om miljösanktionsavgift upp till 5000 kr. 

Nr Delegerade uppgifter 

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

Nr Delegerade uppgifter 

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

111 Besluta om avgift för registrering. 

112 Besluta om avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål som föranleds av bristande efterlevnad av regelverket.  

Nr Delegerade uppgifter 

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

 

114 Besluta om avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål som föranleds av bristande efterlevnad av regelverket.  
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3.5.3 EU-förordning 2017/625 om offentlig  kontroll och annan 
offentlig  verksamhet  

 

 

3.5.4 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten 

Nr Delegerade uppgifter 

115 Besluta i ärende om registrering av livsmedelsanläggning. 

116 Besluta om sanering, särskild behandling eller andra åtgärder som anses vara nödvändiga för att se till att varor är säkra eller att 
livsmedelslagstiftningen följs.  

117 Besluta om att varor ska behandlas, att märkning ska ändras eller att korrigerande information ska förmedlas till 
konsumenterna. 

118 Besluta om att begränsa eller förbjuda utsläppande av varor på marknaden, förflyttning av livsmedel, import eller export av 
livsmedel samt förbjuda att de återsänds till den avsändande staten eller beordra att de återsänds till den avsändande staten.  

119 Besluta att beordra att varor omhändertas, återkallas, dras tillbaka från marknaden och/eller destrueras. 

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

121 Besluta att avbryta driften av, stänga eller isolera hela eller delar av det berörda företaget under en lämplig tidsperiod.  

122 Besluta att hela eller delar av den berörda aktörens verksamhet och de webbplatser som aktören driver eller använder, läggs ner 
under en lämplig tidsperiod.  

123 Besluta att aktören ska öka egenkontrollernas frekvens.  

Nr Delegerade uppgifter 

124 Besluta om fastställande av faroanalys och besluta om fastställande av undersökningsprogram med dess parametrar, 
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3.6 Tillstånd, tillsyn och kontroll inom området alkohol 
 

 
 
3.7 Tillstånd, tillsyn och kontroll inom området tobak, 

receptfria läkemedel samt elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare 

provtagningspunkter och frekvens av normal respektive utvidgad undersökning.  

Nr Delegerade uppgifter 

125 Vid bifall, besluta om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap 

126 Vid bifall, besluta om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 

127 Vid bifall, besluta om tillfälligt utökad serveringstid enligt  gällande riktlinjer för alkoholservering. 

128 Vid bifall, besluta om tillfälligt utökad serveringsyta 

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

130 Besluta om tillfälligt serveringstillstånd efter ansökan från konkursbo 

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

132 Besluta om avgift för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet för serveringstillstånd.  

133 Beslut om erinran 

134 Beslut om varning 

Nr Delegerade uppgifter 

135 Vid bifall, besluta om tobakstillstånd 

136 Vid bifall, besluta om tillfälligt tobakstillstånd 

137 Besluta om tillfälligt tobakstillstånd efter ansökan från konkursbo 

138 Återkalla ett försäljningstillstånd som inte längre utnyttjas 

139 Beslut om varning 

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

 

 

 

 

3.9 Övrig tillsyn och kontroll 
 

 
3.10 övriga ärenden  

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

142 Besluta om avgift för prövningen av ansökan om försäljningstillstånd 

143 Besluta om avgift för tillsyn av den som bedriver tillståndspliktigt försäljning enligt 5 kap. 1 § lag om tobak och likande 
produkter (LTLP) och av den som bedriver anmälningspliktigt försäljning enligt 5 kap. 15 § (LTLP) 

Nr Delegerade uppgifter 

144 Yttrande till Spelinspektionen över ansökan om spel 

Nr Delegerade uppgifter 

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

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

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

Nr Delegerade uppgifter 

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

 

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

• Standardförfarande 

• Begränsat standardförfarande 
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3.11 Dataskyddsförordningen 

 

  

• Förenklat förfarande vid förlängning av genomförandetiden 

Förenklat standardförfarande vid upphävande av detaljplan 

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

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

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

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

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

Nr Delegerade uppgifter 

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

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

157 Ansvar för registerförteckning 

158 Teckna personuppgiftsbiträdesavtal 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Gallring av pappershandlingar efter skanning till 
ärendehanteringssystemet Ecos2 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att:  
 
Att inkommande pappershandlingar, som tillhör ett ärende i ärendehanteringssystemet 
Ecos2, skannas för att därefter gallras. Innan gallringen kan verkställas ska 
Miljöförvaltningen ha säkerställt att  
 

− Skanning har gjorts till ett filformat som är godkänt för bevarande enligt 
Stadsarkivets anvisningar.  

− Kontroll har gjorts för att garantera att gallringen inte medför förlust av 
betydelsebärande information eller möjligheten att fastställa autenticiteten.  

− Gallringen inte möter hinder i lagstiftning eller påverkar informationens 
bevisvärde.  

 
Gallringsbeslutet gäller inte retroaktivt och avser pappershandlingar som inkommit till 
myndigheten från det att ärendehanteringssystemet Ecos2 gått i skarp drift. 

Bakgrund 
2020 kommer Miljöförvaltningen att avveckla det diarie- och ärendehanteringssystemet 
Ecos1 och ersätta det med det nyligen upphandlade IT-systemet Ecos2. I samband med 
att Ecos2 implementeras kommer det inte längre finnas möjlighet att ha Ecos1 i drift och 
därför måste det fattas beslut om hur man ska hantera information som finns i IT-
systemet idag. Det är Miljö- och konsumentnämnden, i dess roll som ansvarig för IT-
systemet, som beslutar om bevarande och gallring i Ecos1. Miljöförvaltningen har 
genomfört en informationsvärdering av innehållet i IT-systemet som underlag för Miljö- 
och konsumentnämndens beslut. Förslaget till gallringsbeslut har lämnats för samråd till 
Stadsarkivet. 
 
För att effektivisera och kvalitetssäkra informationshanteringen är avsikten att i det nya 
IT-systemet ska ha en helt digital ärendehanteringsprocess, från det att ett ärende 
initierats till att det arkiveras. Även om Miljöförvaltningens handläggning till största del 
redan idag är digital inkommer handlingar från privatpersoner, myndigheter, 
organisationer och företag i pappersform. För att kunna få en standardiserad 
ärendehanteringsprocess som är helt digital kommer Miljö- och konsumentnämnden att 
skanna inkommande pappershandlingar och ersätta dem med en digital handling i Ecos2. 



 
Sida 
2(3) 

Datum 
2019-10-31 

Dnr 
2019-3710 

 
 
Förutsättningar 
Allmänna handlingar ska bevaras i ursprungligt skick. Det betyder att de normalt bevaras 
och hanteras i det format de inkommer eller upprättas i. Pappershandlingar bevaras i 
pappersform och elektroniska handlingar i elektroniskt skick. Överföring till annat 
medium, där den ursprungliga handlingen förstörs, som medför informationsförlust, 
förlust av möjliga sammanställnings- och sökmöjligheter samt förlust av möjligheterna att 
fastställa handlingens äkthet är i juridisk mening gallring vilket kräver ett myndighets-
beslut om att gallring får ske. 
 

Krav för att få gallra inkommande  handlingar  
Förutsättningarna för att kunna bevara information digitalt styrs i hög grad av hur 
informationen hanteras i källsystemet. Då Miljö- och konsumentnämnden avser att 
arkivera handlingarna i Ecos2 digitalt krävs att man, utöver den digitalt upprättade 
informationen, också standardiserar och kvalitetssäkrar skanningen av inkomna 
pappershandlingar.  
 
För att en kommunal myndighet, efter skanning och import av digital handling i Ecos2, 
ska få gallra inkommen pappershandling krävs att nedanstående kriterier är uppfyllda: 
 

− Skanning har gjorts till ett filformat som är godkänt för bevarande.  
Det valda filformatet följer Stadsarkivets anvisningar för bevarandeformat. 
Det är myndighetens eget ansvar att kontinuerligt bevaka om det sker föränd-
ringar i vilka format som anses godkända för digitalt bevarande.  
 

− Kontroll har gjorts för att garantera att gallringen inte medför förlust av 
betydelsebärande information eller möjligheten att fastställa  
autenticiteten.  
Myndigheten har etablerade rutiner och kontroller för att säkerställa att den 
skannade versionen är likalydande med ursprungshandlingen, att all informat-
ion i handlingen finns med och går att tyda samt att myndigheten i övrigt 
följer Stadsarkivets anvisningar och tekniska krav för ersättningsskanning.  
 

− Gallringen möter inte hinder i lagstiftning eller påverkar 
informationens bevisvärde.  
Myndigheten har säkerställt att gallringen inte bryter mot gällande lagstiftning 
eller påverkar handlingens bevisvärde och möjlighet att kunna styrka ett legalt 
förhållande. 

 
 

Agneta Sander Andreas Zalewski 
Miljöchef Kvalitets- och IT-samordnare 
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Bilagor 
-Gallring av information i Ecos1, 2019-10-31 
-Stadsarkivets anvisningar för ersättningsskanning, 2017-10-24 

Beslut skickas till 
Stadsarkivet 
 



 

 

Stadsledningskansliet 

Postadress 

Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 

Sparregatan 20 
Hemsida 

boras.se/stadsarkivet 
E-post 

stadsarkivet@boras.se 
Telefon 

033-35 33 00 vx 
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Borås Stad 
Datum 

2017-10-24 
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Version Datum Namn  Beskrivning/förändring 

1.0 2017-10-24 Viktor Lundberg Dokumentet upprättat 

och fastställt. 

 

 

Bakgrund och förutsättningar 

Som ett led i arbetet med att få helt digitala arbetsprocesser väljer allt fler av 

kommunens verksamheter att skanna pappershandlingar till elektroniska 

handlingar. Vid så kallad ersättningsskanning, där de elektroniska handlingar som 

är resultatet av skanningen ska bevaras istället för pappersoriginalen, måste 

myndigheten standardisera och kvalitetssäkra skanningen så att de elektroniska 

handlingarna håller tillräcklig kvalitet för att kunna ersätta pappersoriginalen 

och för att kunna bevaras i digital form i kommunens e-arkiv. Det är 

myndigheten, i dess roll som informationsägare, som ansvarar för att utreda och 

vidta de åtgärder som krävs för att garantera de elektroniska handlingarnas 

kvalitet och för att säkerställa att ersättningsskanningen är förenlig med gällande 

lagstiftning. Stadsarkivets anvisningar och tekniska krav redogör för det arbete 

myndigheten måste genomföra innan ersättningsskanning och gallring kan 

genomföras. Processens olika steg illustreras i figuren nedan. 

 

 
1. Utred förutsättningar för ersättningsskanning  

Innan ersättningsskanning kan ske måste myndigheten utreda om 

pappersoriginalet kan ersättas med elektronisk handling. Den planerade 

skanningen får inte möta hinder i lagstiftning, påverka handlingarnas bevisvärde 

eller möjligheten att fastställa informationens autenticitet. Handlingar som på 

grund av format, grafiska element, färg eller andra liknande egenskaper  inte 

tillfredsställande kan bevaras enbart som skannad bild får inte heller 

ersättningsskannas.  

 

Även om det i många fall inte finns några juridiska hinder för att genomföra 

ersättningsskanning kan det för att garantera möjligheten att styrka ett legalt 

förhållande vara lämpligt att, för vissa handlingar, bevara pappersoriginalet 

också en tid efter själva skanningen. Exempel på sådana handlingar är avtal, 

överenskommelser och kontrakt där pappershandlingen bör finnas kvar 

avtalstiden ut.   

1. Utred 
förutsättningar för 

ersättningsskanning

2. Besluta om 
tekniska krav

3. Planera och 
kvalitetssäkra

4. Fatta 
gallringsbeslut 

5. Kontrollera 
skanningsresultatet
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2. Besluta om tekniska krav för de elektroniska handlingarna 

När myndigheten kommit fram till vilka handlingar som kan ersättningsskannas 

måste man besluta om handlingarnas tekniska kvalitet. Stadsarkivets tekniska 

krav vid ersättningsskanning ska alltid följas och framgår av tabellen nedan. De 

framtagna kraven är dock minimikrav, i vissa fall kan högre upplösning behövas 

för att den elektroniska handlingen ska vara läsbar och för att all 

betydelsebärande information i eventuella bilder, figurer och grafik ska komma 

med vid överföringen. Myndigheten ansvarar själv för att anpassa de tekniska 

kraven till en fullgod nivå för varje specifik handlingstyp som ska 

ersättningsskannas. 

 

I och med att den elektroniska handlingen kommer att utgöra arkivexemplar 

ska ersättningsskanningen alltid göras till ett filformat som är lämpligt för 

digitalt bevarande, ett så kallat bevarandeformat. Stadsarkivet ansvarar för att, 

på arkivmyndighetens uppdrag, kontinuerligt bevaka och uppdatera vilka 

filformat som kan anses som godkända digitala bevarandeformat för 

elektroniska handlingar i Borås Stad. För mer information kring vilka 

bevarandeformat som ska användas vid skanning hänvisas till Stadsarkivets 

anvisningar för digitala bevarandeformat.        

 

Stadsarkivets tekniska krav vid ersättningsskanning 

Filformat I första hand PDF/a-1 eller PDF/a-21  

Upplösning Minst 300 dpi  

Färg Ja  

Färgrymd sRGB (rekommenderas) 

Komprimering Ingen 

OCR Ja, om möjlighet finns ska OCR-tolkning 

användas för att göra texten sökbar. 

 

3. Planera och kvalitetssäkra informationen och skanningsprocessen 

En del i myndighetens förberedande arbete med ersättningsskanning är att ta 

fram styrdokument och arbetssätt för att standardisera och kvalitetssäkra både 

informationen och själva skanningsprocessen. Det är viktigt att man här ser till 

hela kedjan och alla de delar som den innefattar, såsom hårdvara, mjukvara och 

användarrutiner. Med hjälp av dokumenterade rutiner och checklistor ska 

myndigheten bland annat precisera hur skanningen ska gå till, vilka inställningar 

som ska användas och vilka kontroller som ska göras på det skannade 

materialet. Om möjlighet finns kan man med fördel använda sig av 

förprogrammerade inställningar på skanner eller skrivare för att effektivisera 

processen, garantera enhetlighet och undvika misstag. Myndigheten bör också i 

sina styrdokument ange vilken metadata filerna ska märkas med, hur eventuell 

                                                      
1 Se Stadsarkivets anvisningar för digitala bevarandeformat. 
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import till aktuellt verksamhetssystem ska genomföras samt regler för filnamn 

osv. 

    

4. Fatta gallringsbeslut för pappershandlingarna 

Allmänna handlingar ska bevaras i ursprungligt skick. Det betyder att de 

normalt bevaras och hanteras i det format de inkommer eller upprättas i. 

Pappershandlingar bevaras i pappersform och elektroniska handlingar i 

elektroniskt skick. Överföring till annat medium, där den ursprungliga 

handlingen förstörs, som medför informationsförlust, förlust av möjliga 

sammanställnings- och sökmöjligheter samt förlust av möjligheterna att 

fastställa handlingens äkthet är i juridisk mening gallring, vilket kräver ett 

myndighetsbeslut om att gallring får ske. All ersättningsskanning måste således föregås 

av ett gallringsbeslut. Gallringsbeslutet fattas av den egna nämnden efter samråd 

med arkivmyndigheten och ska, utöver information om vilka handlingar som 

omfattas av beslutet, innehålla villkor om att gallring endast får ske under 

förutsättning att: 

 

 Skanning har gjorts till ett filformat som är godkänt för bevarande.  

 Kontroll har gjorts för att garantera att gallringen inte medför förlust av 
betydelsebärande information eller möjligheten att fastställa 
autenticiteten.  

 Gallringen inte möter hinder i lagstiftning eller påverkar informationens 
bevisvärde. 

 

Det är först efter att gallringsbeslutet är fattat som myndigheten kan påbörja 

ersättningsskanningen. Om gallringen fastställs som ett separat nämndbeslut ska 

myndighetens dokumenthanteringsplan uppdateras med information om vilka 

handlingar som omfattas av ersättningsskanningen och under vilka premisser 

skanningen ska ske.  

 

5. Kontrollera skanningsresultatet 

Innan gallringen av pappersoriginalet verkställs måste resultatet av skanningen 

alltid kontrolleras noga. I kontrollprocessen, som ska vara tydligt dokumenterad 

i myndighetens rutiner, måste myndigheten bland annat säkerställa att: 

 

 Resultatet överensstämmer med originalet. 

 All information har kommit med. 

 Texten är rak, tydlig och går lätt att läsa. 

 Figurer, bilder och diagram håller sådan kvalitet att de går att uttolka.  

 De tekniska kraven är uppfyllda (rätt filformat, upplösning etc.)  
 

Följ upp och utveckla arbetssätt  

När myndigheten kommit igång med ersättningsskanningen är det, precis som 

vid myndighetens ordinarie arbete med sin informationshantering, viktigt att 

man fortsätter att kontinuerligt se över sina arbetssätt och rutiner för att 

säkerställa de elektroniska handlingarnas kvalitet över tid. Har det skett 
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förändringar i lagstiftningen som påverkar möjligheten att genomföra 

ersättningsskanning? Använder vi oss av tillräckligt hög upplösning när vi 

skannar pappershandlingarna? Finns det sätt att effektivisera skanningen och 

minska risken för handhavandefel? Behöver vi göra ytterligare kontroller av 

skanningsresultatet? Och så vidare. Genom att ha en tjänsteman som utpekat 

ansvarig för utveckling, uppföljning och utvärdering av arbetet med 

ersättningsskanning minskar myndigheten risken betydligt för kvalitetsbrister 

och informationsförluster.    

 

Camilla Brodin 

Stadsarkivarie 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Yttrande över remiss: Digital strategi 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker remissen om digital strategi. 

 
Sammanfattning 
Borås Stad ska vara en hållbar kommun med människa och miljö i centrum. 
Digitala tjänster förbättrar förutsättningar för de som bor, verkar och vistas här. 
Utbyggt bredband och digitala lösningar inom offentlig förvaltning ger oss nya 
förutsättningar att vara en levande och attraktiv kommun. 
 
Likt övriga kommuner i landet står Borås Stad inför stora utmaningar i form av 
pensionsavgångar kombinerat med en ökad befolkningsandel i åldersgrupperna 
0–19 och 80+. Detta resulterar i färre personer på arbetsmarknaden. I Borås 
ska digitaliseringen användas för att frigöra personal till mer kvalificerade 
uppgifter nära dem vi finns till för. 
 
Digitalisering handlar framför allt om verksamhets- och kvalitetsutveckling och 
är inte en isolerad IT-fråga. 
 
Miljö- och konsumentnämnden ser positivt på förslag till digital strategi och anser att 
den är användbar för nämndens arbete kring digitalisering. Det hade varit önskvärt 
om strategin kunde konkretiseras i en handlingsplan. 

Agneta Sander Andreas Zalewski 
Miljöchef Kvalitets- och IT-samordnare 
 

Bilaga 
Borås Stads digitala strategi 



 
Sida 
2(2) 

Datum 
2019-12-06 

Dnr 
2019-3513 

 
 
 
Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen   



• Strategi

Program

Plan

Policy

Riktlinjer

 Regler

Borås Stads

Digitala strategi 



2 Borås Stad  |  Digital strategi

Fastställd av Kommunfullmäktige

Datum: xx

För uppföljning och revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Gäller för: Alla nämnder och bolag

Dnr: xx

Gäller till och med : 2023

Borås Stads 
styrdokument
Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav



Borås Stad  |  Digital strategi            3

Digital strategi 

Inledning
Ett vykort från framtiden

Borås Stad ska vara en hållbar kommun med människa och miljö i centrum. Vi vill möta 
framtiden och få tekniken att tjäna människorna och samhället, utan att vi för den skull 
går miste om de kvaliteter vi värnar om. Digitala tjänster förbättrar förutsättningar för de 
som bor, verkar och vistas här. Utbyggt bredband och digitala lösningar inom vård och 
omsorg, kultur, utbildning, näringsliv och offentlig förvaltning ger oss nya förutsättningar 
att vara en levande och attraktiv kommun.

Vykort från framtiden, Ida Brogren
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Framtida utmaningar
Likt övriga kommuner i landet står Borås Stad inför stora utmaningar i form av 
pensionsavgångar kombinerat med en ökad befolkningsandel i åldersgrupperna 0–19 och 
80+. Detta resulterar i färre personer på arbetsmarknaden. Svårighet att rekrytera kan 
resultera i personalbrist, med tillhörande svårigheter att erbjuda bibehållen service. Kraven 
på oss att vara konkurrenskraftiga och innovativa ökar, samtidigt som vår klimatpåverkan 
måste minska. Detta skapar nya samhällsutmaningar för kommunen. Digitaliseringen av 
samhället ger samtidigt nya verktyg att möta dessa utmaningar.

I Borås ska digitaliseringen användas för att frigöra personal till mer kvalificerade 
uppgifter nära dem vi finns till för.

Digitalisering handlar framför allt om verksamhets- och kvalitetsutveckling och är inte 
en isolerad IT-fråga. 

– Varje verksamhet och förvaltning i Borås Stad ska fortlöpande initiera nya projekt
samt ta initiativ i syfte att effektivisera och förbättra. 

– Det digitala perspektivet ska belysas i all verksamhetsutveckling och nya digitala
tjänster ska utifrån kostnad och nytta analyseras före beslut.

Vårt uppdrag är att underlätta och 
förbättra människors vardag 
De som bor, verkar och vistas i Borås Stad ska på ett enkelt och säkert sätt få kontakt med 
kommunen, ta del av information och sköta sina ärenden. Kommunens tjänster ska vara 
tillgängliga för alla. Invånare och företag ska kunna använda digitala tjänster/kanaler för att 
kommunicera med berörda tjänstemän, utföra kommunala ärenden och enkelt kunna 
följa sina ärendens gång. En väl utbyggd IT-infrastruktur och tillgång till digitala 
tjänster gör att ärenden kan skötas när som helst på dygnet. För att förenkla kontakten 
med kommunen ska flera kontaktytor erbjudas. De digitala tjänsterna ska vara lätta att 
hitta och användarvänliga. Med rätt utformade tjänster kortas processen och tid frigörs för 
både invånare och kommun. 
– Genom att i första hand erbjuda digitala tjänster, frigörs tid som istället kan användas
för förbättrad eller utökad personlig service.

En öppen förvaltning
Kommunens information ska finnas tillgänglig digitalt, vilket skapar möjligheter för 
privatpersoner, företag och organisationer att skapa innovativa tjänster. Den personliga 
integriteten ska garanteras och skapar tillit till en öppen förvaltning som erbjuder 
insyn, dialog och delaktighet. Fler deltar i värdeskapandet och samhällets samlade 
utvecklingsförmåga tas tillvara. Med ökad öppenhet och transparens kan invånare och 
företag jämföra service som underlag för egna beslut och eget agerande. Lätt tillgänglig 
information är en viktig förutsättning för att enskilda ska kunna göra medvetna val vid 
byte av utförare av offentligt finansierade tjänster. 

– Gränssnitt för öppna data ska erbjudas för att möjliggöra utveckling av smarta och
värdeskapande tjänster i samhället.
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Hög kvalitet och effektiv verksamhet
Digitalisering bidrar till att kommunen ses som en modern och attraktiv arbetsgivare. 
Genom att se digitala verktyg som en förutsättning kan verksamheter ägna sig mindre åt 
rutinärenden och mer åt kvalificerat arbete, vilket i sin tur medför en förbättrad arbetsmiljö. 
Risken för fel minskar, kvaliteten och effektiviteten ökar i verksamheterna när rätt person 
enkelt får tillgång till rätt information i rätt tid. Digitalisering möjliggör en mer enhetlig 
ärendehantering. Borås Stad blir därigenom en utvecklande arbetsplats där förmedlande av 
kunskap ges stort utrymme och mer och mer av monotona administrativa sysslor bearbetas 
digitalt.

– Arbete bör ersättas genom automatisering

De som bor, verkar och vistas i borås är fokus
Kommunens service och tjänster ska utgå från behovet hos de vi är till för, ge förutsättningar 
för dialog och god möjlighet till påverkan och delaktighet. Det innebär att vi måste arbeta 
systematiskt med att analysera behov och användning av tjänster. Användarna ska uppleva 
att det är enkelt, tryggt och säkert att använda sig av kommunens digitala tjänster. 

– Borås Stad ska erbjuda enkla, trygga och säkra tjänster

Införandet av digitala tjänster innebär att kommunen ska ge fortsatt god service för alla, 
även för de som inte har tillgång till digital utrustning. 
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NOVEMBERDelegationslista
Datum Beslut Ärende Sökande/objekt FastighetDnr Handläggare

2019-003102 20191101 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Rydboholm 1:467 Roger Johansson

2019-003291 20191104 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Holma 1:4 Jennie Schürer von Waldheim

2019-003283 20191104 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Holma 1:14 Jennie Schürer von Waldheim

2019-003282 20191104  Tillstånd för WC till minireningsverk Avlopp, ansökan WC Krökling 1:24 Jennie Schürer von Waldheim

2019-003046 20191104  Tillstånd för WC till minireningsverk Avlopp, anmälan/ansökan BDT Eskilsryd 1:14 Sofia Törnqvist

2019-003361 20191105 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Brämhult 2:8 Roger Johansson

2019-002740 20191106  Tillstånd för WC till markbädd Avlopp, ansökan WC Arås 1:37 Sevil Selimov

2019-003238 20191106 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Roppered 1:19 Roger Johansson

2019-002706 20191106  Tillstånd för WC till markbädd Avlopp, ansökan WC Hulabäckskärr 2:7 Sanna Olsson

2019-003387 20191106 Förbud  att hantera oförpackade livsmedel Livsmedelskontroll, inspektion Lundby 1:1 Laila Bador

2019-003323 20191108 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Morfeus 3 Linda Karlsson

2019-003387 20191108 Upphävande av beslut om förbud Livsmedelskontroll, inspektion Lundby 1:1 Laila Bador

2019-003241 20191108 Beslut gällande nya avfallsslag Miljötillsyn, anmälan om tillägg av 
avfallskoder

Viared 7:2 Johannes Stolt

2016-003566 20191108 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Grimman 2 Annelie Gustafsson

2019-003108 20191111 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av tillfällig 
verksamhet

 Honungsskivlingen 4 Annelie Gustafsson

2019-003415 20191111 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Brämhults-Ön 2:2 Roger Johansson

2018-003441 20191111 Inklassning av verksamhet Hälsoskydd, beslut om inklassning av 
verksamhet

 Ärlan 8 Karin Görjevik

2019-003324 20191111 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

 Skruven 3 Annelie Gustafsson

2019-003360 20191111 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Hedared 1:28 Karin Görjevik

2019-003239 20191111 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation  Dannike-Rölle 1:18 Roger Johansson

2019-000372 20191112 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Getängen 22 Eva Gustafsson

2019-003314 20191113  Tillstånd för WC till minireningsverk Avlopp, ansökan WC Viared 8:106 Karin Görjevik

2019-002921 20191113 Beslut om extra avgift Livsmedelskontroll, revision  Skruven 3 Thomas Vidholm
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Datum Beslut Ärende Sökande/objekt FastighetDnr Handläggare

2019-002347 20191114 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Hultahus 5 Christina Källberg

2019-002912 20191114 Beslut om att avsluta ärende Hälsoskydd, klagomål på buller, fukt, drag 
m.m

Betslet 2 Sevil Selimov

2019-003257 20191115 Tjänsteskrivelse Naturvård, ansökan om 
strandskyddsdispens

Halla 1:78 Linnea Åsedahl

2019-003459 20191115 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Lundby 1:1 Annelie Gustafsson

2019-002818 20191115 Föreläggande om rengöring Livsmedelskontroll, inspektion, bageriet Sik 1:163 Christina Källberg

2019-003466 20191115 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Telfern 2 Annelie Gustafsson

2019-001593 20191115 Miljösanktionsavgift Köldmedia, årsrapport 2018 Senåsa 4:6 Alexander Thorén

2019-003453 20191115 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Grävlingen 1 Annelie Gustafsson

2019-001465 20191118 Beslut om miljösanktionsavgift Köldmedia, årsrapport 2018 Vattnet 4 Alexander Thorén

2019-003456 20191118 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Räveskalla 1:513 Roger Johansson

2019-003385 20191118 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Gässlösa 5:85 Roger Johansson

2019-003369 20191118 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Bygården 2:13 Roger Johansson

2019-003259 20191119 Föreläggande om att koppla på sig på 
kommunalt spillvatten

Avlopp, tillsyn inventering Rångedala 1:10 Karin Görjevik

2019-002511 20191119 Beslut om miljösanktionsavgift Köldmedia, årsrapport 2018 Ålgården 1 Alexander Thorén

2019-003225 20191119 Föreläggande om allergena ingredienser Livsmedelskontroll, inspektion Remus 5 Linda Karlsson

2019-003490 20191119 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Myrås 1:61 Roger Johansson

2019-002787 20191120 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Duvan 7 Laila Bador

2019-003403 20191120 Inklassning Miljötillsyn, beslut om inklassning Gulmåran 9 Mirelle Kervatin

2019-003292 20191120 Inklassning av verksamhet Hälsoskydd, beslut om inklassning av 
verksamhet

Juno 10 Karin Görjevik

2019-003284 20191120 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion fisk Filtret 6 Henrik Nygren

2019-002818 20191120 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion, bageriet Sik 1:163 Christina Källberg

2019-003255 20191120 Beslut om miljösanktionsavgift Köldmedia, årsrapport 2018  Fristads Hed 1:54 Alexander Thorén

2019-001177 20191120 Beslut om miljösanktionsavgift Köldmedia, årsrapport 2018  Pantängen 17 Alexander Thorén
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2019-003293 20191120 Inklassning av verksamhet Hälsoskydd, beslut om inklassning av 
verksamhet

Viared 6:2 Karin Görjevik

2019-003402 20191122 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Tallstekeln 3 Laila Bador

2019-001465 20191125 Beslut om miljösanktionsavgift Köldmedia, årsrapport 2018 Vattnet 4 Alexander Thorén

2019-003418 20191125 Beslut om debitering Miljötillsyn, klagomål på eldning av 
byggavfall

Viared 10:54 Sofia Törnqvist

2019-002586 20191126 Beslut om miljösanktionsavgift Köldmedia, årsrapport 2018 Orion 8 Alexander Thorén

2017-000707 20191126 Upphävande av beslut om förbud Avlopp, tillsyn inventering 2017 Röl 1:15 Sofia Törnqvist

2019-003435 20191126 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Storemad 1:2 Jennie Schürer von Waldheim

2018-003660 20191128 Avgift för timdebiterad tillsyn Miljötillsyn, ansökan om tillstånd inom 
Öresjö vattenskyddsområde

Fristads Hed 1:69 Sofie Bengtsson

2019-003024 20191128 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Ormåsa 3:1 Sanna Olsson

2019-002413 20191129 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Spinnaren 10 Christina Källberg

2019-003622 20191129 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Justitia 1 Annelie Gustafsson
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Beslutstyp Datum Objekt Ärendetyp Diarienr
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap, bifall 2019-11-11 Tillfälligt tillstånd slutet sällskap - e-tjänst 53-2019-00720
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap, bifall 2019-11-11 Tillfälligt tillstånd slutet sällskap - e-tjänst 53-2019-00698
Stadigvarande tillst allmänheten, bifall m villkor 2019-11-28 Nytt tillstånd - e-tjänst 50-2019-00606
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Svar på initiativärende: Öka förståelsen om 
företagandet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner föreslagen utbildningsinsats för att öka 
förståelsen om företagande. 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) förslag, se bilaga. 

Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) mot 
beslutet.  

Sammanfattning  
Borås Stad har en vision om att bli en av de främsta kommunerna att bedriva 
företag i. Som en del av de mätningarna som gjorts inom ramen för insikt visar 
mätningar på att tjänstemännens bemötande kan vara en av de bidragande 
faktorerna till att resultatet av mätningarna varit lägre än önskat. Som en del i 
arbetet med att förbättra resultatet i mätningarna har vi utformat en 
utbildningsplan för en kommunikationsutbildning som berör både arbetet utåt 
och inåt i organisationen.  
 
Vår uppfattning är att bemötandet är en stor del av helhetsuppfattningen när en 
företagare har ett ärende inne hos kommunen. Bra bemötande uppfattar vi som 
en nyckel för att den som har ärenden inne ska uppfatta hela processen som 
positiv. Bemötande låg i mätningarna relativt högt i jämförelse med resterande 
delområden men uppfattningen finns ändå att bemötande är en viktig 
grundpelare i flera delområden.  
               

Ärendet i sin helhet 
Inledning 
 
Borås Stad har en vision om att bli en av de främsta kommunerna att bedriva 
företag i. Som en del av de mätningarna som gjorts inom ramen för insikt visar 
mätningar på att tjänstemännens bemötande kan vara en av de bidragande 
faktorerna till att resultatet av mätningarna varit lägre än önskat. Som en del i 
arbetet med att förbättra resultatet i mätningarna har vi utformat en 
utbildningsplan för en kommunikationsutbildning som berör både arbetet utåt 
och inåt i organisationen.  
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Vår uppfattning är att bemötandet är en stor del av helhetsuppfattningen när en 
företagare har ett ärende inne hos kommunen. Bra bemötande uppfattar vi som 
en nyckel för att den som har ärenden inne ska uppfatta hela processen som 
positiv. Bemötande låg i mätningarna relativt högt i jämförelse med resterande 
delområden men uppfattningen finns ändå att bemötande är en viktig 
grundpelare i flera delområden.  
 
Innehåll 
 
Utbildningen är planerad att beröra delarna av bemötande och kommunikation 
vad gäller internt mellan berörda förvaltningar i Staden och organisationer samt 
extern kommunikation till de företag som har ärenden hos berörda 
förvaltningar. Den delas upp i två delar där första del är mot media och vikten 
av god kommunikation och bemötande till media och vad man kan vinna på 
detta. Andra delen handlar om bemötandet mellan tjänstemän internt samt 
bemötande mellan handläggare och den företagare som har ett ärende inne.  
 
Vilka ska utbildas 
 
Samtliga tjänstemän/handläggare som handlägger ärenden för företagare och 
därmed berörs av Insikts-arbetet. De förvaltningar inom Borås Stad som berörs 
är Tekniska förvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljöförvaltningen. 
Utanför organisationen berörs även Södra Älvsborgs Räddningsförbund.  
 
En uppskattad sammanställning  
Samhällsbyggnad: 26 
Tekniska: 2 
Miljö: 33 
SÄRF: 15  
Totalt: 76 
 
Utformning 
 
Utbildningen är planerad att genomföras på en heldag där två-tre timmar berör 
bemötande till media och 4 timmar berör bemötande till företagaren som 
kommer in med ett ärende samt det interna bemötandet. Vi beräknar att 
genomföra 4 stycken tillfällen med cirka 20 personer på respektive utbildning, 
respektive handläggare medverkar på en dag var.  
 
Vad är målet med utbildningen? 
 
Målet är att utveckla tjänstemännens bemötande för att utöka relationen med 
Borås företagare både i den direkta kontakten men också i den indirekta som 
kan ske via media. Att alla handläggare stävar mot samma mål och delar samma 
uppfattning i grunden och arbetar med detta för ett ännu bättre företagsklimat i 
Borås. Det långsiktiga målet är att resultatet i Insikts-mätningarna höjs för ett 
förbättrat företagsklimat. Genom att erbjuda samma utbildningsform för olika 
avdelningar hoppas vi kunna erbjuda en utbildning som känns relevant för alla. 
Som skapar en gemensam förståelse om hur vi ska handla i bemötandet av våra 
kunder. 
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Beslutsunderlag 
1. Utbildningsplan Insikt 
2. Initiativärendet   
 

Beslutet expedieras till 
1. Tekniska förvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljöförvaltningen. 
Utanför organisationen berörs även Södra Älvsborgs Räddningsförbund.  
 
 

 

Ulf Olsson 
Kommunalråd 

Anders Glemfelt 
Avdelningschef 

 



Inledning 
 
Borås Stad har en vision om att bli en av de främsta kommunerna att bedriva företag i. Som en del av 
de mätningarna som gjorts inom ramen för insikt visar mätningar på att tjänstemännens bemötande 
kan vara en av de bidragande faktorerna till att resultatet av mätningarna varit lägre än önskat. Som 
en del i arbetet med att förbättra resultatet i mätningarna har vi utformat en utbildningsplan för en 
kommunikationsutbildning som berör både arbetet utåt och inåt i organisationen.  
 
Vår uppfattning är att bemötandet är en stor del av helhetsuppfattningen när en företagare har ett 
ärende inne hos kommunen. Bra bemötande uppfattar vi som en nyckel för att den som har ärenden 
inne ska uppfatta hela processen som positiv. Bemötande låg i mätningarna relativt högt i jämförelse 
med resterande delområden men uppfattningen finns ändå att bemötande är en viktig grundpelare i 
flera delområden.  
 
Innehåll 
 
Utbildningen är planerad att beröra delarna av bemötande och kommunikation vad gäller internt 
mellan berörda förvaltningar i Staden och organisationer samt extern kommunikation till de företag 
som har ärenden hos berörda förvaltningar. Den delas upp i två delar där första del är mot media och 
vikten av god kommunikation och bemötande till media och vad man kan vinna på detta. Andra 
delen handlar om bemötandet mellan tjänstemän internt samt bemötande mellan handläggare och 
den företagare som har ett ärende inne.  
 
Vilka ska utbildas 
 
Samtliga tjänstemän/handläggare som handlägger ärenden för företagare och därmed berörs av 
Insikts-arbetet. De förvaltningar inom Borås Stad som berörs är Tekniska förvaltningen, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljöförvaltningen. Utanför organisationen berörs även Södra 
Älvsborgs Räddningsförbund.  
 
En uppskattad sammanställning  
Samhällsbyggnad: 26 
Tekniska: 2 
Miljö: 33 
SÄRF: 15  
Totalt: 76 
 
Utformning 
 
Utbildningen är planerad att genomföras på en heldag där två-tre timmar berör bemötande till 
media och 4 timmar berör bemötande till företagaren som kommer in med ett ärende samt det 
interna bemötandet. Vi beräknar att genomföra 4 stycken tillfällen med cirka 20 personer på 
respektive utbildning, respektive handläggare medverkar på en dag var.  
 
Vad är målet med utbildningen? 
 
Målet är att utveckla tjänstemännens bemötande för att utöka relationen med Borås företagare 
både i den direkta kontakten men också i den indirekta som kan ske via media. Att alla handläggare 
stävar mot samma mål och delar samma uppfattning i grunden och arbetar med detta för ett ännu 
bättre företagsklimat i Borås. Det långsiktiga målet är att resultatet i Insikts-mätningarna höjs för ett 



förbättrat företagsklimat. Genom att erbjuda samma utbildningsform för olika avdelningar hoppas vi 
kunna erbjuda en utbildning som känns relevant för alla. Som skapar en gemensam förståelse om hur 
vi ska handla i bemötandet av våra kunder. 

Budgetförslag 
 
Utbildning: 15.000 kr x 4 tillfällen 

Lunch: 6.000 kr   

För- och eftermiddagsfika:  2.000 kr  
_______________________________ 
Totalt: 68.000 kr 
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§ 475 Dnr KS 2018-00752 3.4.1.0 

Svar på initiativärende av Niklas Arvidsson (KD) och 
Annette Carlson (M): Öka förståelsen om företagandet 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar med 8 röster mot 5: 
 
Kommunstyrelsen godkänner föreslagen utbildningsinsats för att öka 
förståelsen om företagande.    
 
Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande. 
 
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) mot 
beslutet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Borås Stad har en vision om att bli en av de främsta kommunerna att bedriva 
företag i. Som en del av de mätningarna som gjorts inom ramen för insikt visar 
mätningar på att tjänstemännens bemötande kan vara en av de bidragande 
faktorerna till att resultatet av mätningarna varit lägre än önskat. Som en del i 
arbetet med att förbättra resultatet i mätningarna har vi utformat en 
utbildningsplan för en kommunikationsutbildning som berör både arbetet utåt 
och inåt i organisationen.  
 
Vår uppfattning är att bemötandet är en stor del av helhetsuppfattningen när en 
företagare har ett ärende inne hos kommunen. Bra bemötande uppfattar vi som 
en nyckel för att den som har ärenden inne ska uppfatta hela processen som 
positiv. Bemötande låg i mätningarna relativt högt i jämförelse med resterande 
delområden men uppfattningen finns ändå att bemötande är en viktig grund-
pelare i flera delområden.                 
 
Beslutsunderlag 
1. Utbildningsplan Insikt 
2. Initiativärendet   
 
Förslag och yrkanden 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att 
Kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen godkänner föreslagen 
utbildningsinsats för att öka förståelsen om företagande. 
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Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson 
(KD) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen godkänner 
föreslagen utbildningsinsats för att öka förståelsen om företagande. 
Utbildningsinsatsen ska även ges till Sociala omsorgsförvaltningen, Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen samt Vård- och äldreförvaltningen. 
Stadsledningskansliet återkommer med ytterligare förslag till utbildning om 
förutsättningarna för att driva företag riktad till alla berörda nämnder. Först 
därefter kan initiativärendet anses vara behandlat i sin helhet, se bilaga. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande och finner först-
nämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller 
ordförandens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunstyrelsen beslutat enligt Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande”.  
 
Omröstning 
Vid omröstningen röstas ja av Mohamed Farah (S), Therése Björklund (S), 
Anna Svalander (L), Per Carlsson (S), Tom Andersson (MP), Ida Legnemark 
(V), Kerstin Hermansson (C) och Ulf Olsson (S) samt nej av Niklas Arvidsson 
(KD), Andreas Exner (SD), Kristian Silbvers (SD), Oliver Öberg (M) och 
Annette Carlson (M). 
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