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Miljö- och konsumentnämnden

Riskanalys för Miljö- och konsumentnämnden
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden godkänner förslaget att arbeta med riskanalys för
Miljö- och konsumentnämnden under en workshop vid sammanträdet i januari 2018.
Ärendet
Enligt Borås Stads regler för intern kontroll skall nämnden öka sin delaktighet i
framtagandet av riskanalys samt intern kontrollplan för att säkerställa sin roll som
kontrollfunktion. Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys
görs. Riskanalysen ska ge en kartläggning av nämndens största riskområden.
Miljö- och konsumentnämnden föreslås arbeta med riskanalysen under en workshop
vid sammanträdet i januari 2018. Bakgrundsmaterial om intern kontrollen och
riksanalysen bifogas i dokumenten uppföljning av intern kontroll 2016 samt riskanalys för
Miljö- och konsumentnämnden.

Agneta Sander
Miljöchef

Niclas Björkström
Avdelningschef

Bilaga
Uppföljning av intern kontroll 2016
Riskanalys för Miljö- och konsumentnämnden
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Riskanalys för
Miljö- och konsumentnämnden
2017-12-05

Inledning
Intern kontroll omfattar en struktur av policys, processer, rutiner och organisation. Dessa skall
bidra till att verksamheten uppnår sina mål så kostnadseffektivt som möjligt, att tillgångar skyddas
och oönskade händelser och effekter undviks. Kommunallagen anger att nämnderna skall tillse
att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt i
enlighet med gällande föreskrifter som gäller i övrigt.
I tillämpningsanvisningarna som är knutna till Borås Stads regler för intern kontroll (KF 2014-0320) anges att nämnderna och bolagen har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom
respektive verksamhetsområde. Vidare skall varje nämnd och bolag upprätta en organisation för
sin interna kontroll, och anta regler och anvisningar för denna.
Risk- och väsentlighetsanalys

Eftersom det krävs mycket tid och resurser för att granska alla rutiner och system måste vissa
kontrollmoment väljas ut. Riskanalysen är viktig för att kartlägga nämndens största riskområden.
Själva kartläggningen kan genomföras på olika sätt. Riskanalysen kan börja med frågan: ”vilka
rutiner eller processer får inte gå fel?”.
När riskerna är identifierade ska en riskbedömning göras. Arbetet med intern kontroll bör prioritera områden där det finns risk för fel med stora konsekvenser. För att göra en samlad bedömning genomförs uppskattningar av två faktorer: konsekvenser (väsentlighet) och sannolikhet
(risk), som graderas på skalan 1-4 enligt följande riskmatris:
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Risker ska identifieras och värderas utifrån:
• Verksamhets, medborgar- och ett politiskt/demokratiskt perspektiv.
• Ekonomiska, politiska, verksamhetsmässiga och förtroenderelaterade parametrar.
Intern kontrollplan

•

•

Utifrån konsekvens- och sannolikhetsbedömningen utarbetas en intern kontrollplan. Det
är de konkreta åtgärder som ska vidtas för att motverka, minimera eller i vissa fall eliminera identifierade risker. I planen specificeras riskbilden, vad som skall kontrolleras, hur
och när kontrollerna ska göras.
Intern kontrollplan för kommande år beslutas av nämnden.
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Nämndens bedömning av risker
Enligt Borås Stads regler för intern kontroll skall nämnden öka sin delaktighet i framtagandet av
riskanalys samt intern kontrollplan för att säkerställa sin roll som kontrollfunktion. Nedan följer
fyra olika generella ansvarsområden där potentiella risker kan uppstå i det fortlöpande arbetet.
Till er hjälp bifogas uppföljningen av den interna kontrollen 2016 som genomförts i enlighet med
kontrollplanen.
Styrning och ledning

Nämndens uppdrag syftar till att på olika sätt skydda människors hälsa och miljön. Nämnden är
lokal tillsynsmyndighet med uppgift att kontrollera att miljöbalken och lagstiftningarna för livsmedel, smittskydd, alkohol, tobak, receptfria läkemedel och strålskydd efterlevs. I nämndens
uppdrag ingår också att leda och samordna stadens miljöstrategiska arbete, miljötillsyn, miljöövervakning samt rådgivning inom energi, klimat, konsumenträtt samt budget- och skuldrådgivning. Vilka potentiella risker kan ni identifiera i nämndens organisation?
Nämnden ansvarar för förvaltningen och därmed förvaltningschef, avdelningschefer samt andra
roller inom verksamheten. Utövande av delegation och säkerställande av en god arbetsmiljö är två
frågor som finns inom arbetsområdet. Vilka potentiella risker kan ni identifiera inom området?
Personal

Inom personal återfinns förvaltningens tjänstemän, anställningar, rekrytering, personalkostnader,
kunskapshöjande åtgärder. Vilka potentiella risker kan uppstå inom personalverksamheten? Hur
kan dessa risker påverka verksamhet och kvalitet i det dagliga arbetet och i ett långsiktigt perspektiv?
Ekonomi

Under ekonomiansvaret hanteras bland annat leverantörsfakturor, representationskostnader,
kundreskontra, upphandling och interna fakturor. I processen deltar främst chefer, ekonom,
bokhållare samt beställare för att tillgodose att verksamheten fortlöpande hanteras ändamålsenligt. Vilka potentiella risker kan ni identifiera inom ekonomiansvaret? Vilka områden anser ni kan
utvecklas mer, och mindre?
Egen verksamhet

Inom nämndens ansvarsområde återfinns totalt 21 målområden som förvaltningen aktivt skall
arbeta efter. Vilka potentiella risker kan ni identifiera i de olika målområden nämnden ansvarar
för? Vilka potentiella risker finns för att målområdena inte ska uppnås?
Uppdrag 2018

Vilka potentiella risker kan ni identifiera för att följande uppdrag inte blir genomförda?
•

•

Miljö- och konsumentnämnden ger miljöförvaltningen i uppdrag att under 2018 initiera arbetet
med mål för Borås Stad inom miljö- och hälsoskyddsområdet efter 2020. Nationella miljö- och
folkhälsomål samt Agenda 2030 ska vägas in.
Miljö- och konsumentnämnden får i uppdrag att öka inslaget av uppsökande verksamhet när det
gäller Fairtrade City, internt i Borås Stad och externt mot medborgare och företag
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•

•

När staden arrangerar konferenser, bokar hotell och köper mat ska Svanen-, Krav- och Fairtrademärkning liksom närproducerade livsmedel efterfrågas och målnivå/indikatornivå för andel
ekologiskt/närproducerat tillämpas.
Miljö- och Konsumentnämnden uppdras i samverkan med Borås Energi och Miljö utreda ett system för enkel insamling av textilier för återvinning
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Uppföljning Intern kontroll 2016
Miljö- och konsumentnämnden

1 Inledning
2 Styrning och ledning
Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod

Slutsats

Delegation

Kontroll att delegationsordningen efterlevs.
Stickprov 25 ärenden.

Analys
Av 25 ärenden var det 4 där lagstödet som angivits ej varit delegerat till delegaten. Utöver
detta hittades några ärenden där vissa lagstöd kändes onödiga eller helt fel.
Åtgärd
Förtydliga vad var och en har delegation att göra och inte göra.

Inventarier

Att inventarier registrerats i Borås Stads
inventariesystem, att stöldskyddsmärkning sker.
Inventering 1 gång/år.

Analys
Inventering genomförd mars 2017 och Regitwise är uppdaterat.
Åtgärd
Ingen åtgärd.

3 Personal
Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod

Slutsats

Personal- och
lönekontroller

Kontroll att lönerapportering sker enligt
föreskrifter avseende såsom
övertid/mertidsersättning, användning av bil i
tjänsten samt utlägg i tjänsten Intern kontrollförfrågan skickas till Löneservice
Fyll i blankett som finns bifogad, finns också att hämta
på intranätet.

Analys
Intern kontroll av löner utförda av Löneservice. Kontrollerade personer: 9. En anställd hade
inte inlöst övertid inlagt i Heroma trots att det stod det på anställningsunderlaget. Löneservice
har ändrat så nu är det korrekt enligt underlaget från oss. I övrigt inga avvikelser.

Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod

Slutsats

Leverantörsfakturor

Korrekt leverantörsfaktura, utgiften tillhör
verksamheten, YY-kod korrekt finns på fakturan,
F-skatt, ej egen attest. Stickprov 50 fakturor

Analys
50 leverantörsfakturor kontrollerades. På 5 fakturor finns ingen uppgift om att leverantören har
F-skatt och tre fakturor saknade eller hade felaktig YY-kod. I övrigt ok.

Åtgärd
Inga åtgärder.

4 Ekonomi

Åtgärd
Kontakta företagen som vi har avtal med och påtala att det bör stå på fakturan att de har F-
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Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod

Slutsats
skatt. Information till alla anställda om att YY-koden är viktig.

Representation-utbildning

Kundfakturoravgiftsdebitering

Upphandling

Att deltagarförteckning, att syfte framgår , samt
att program bifogas, för kostnader avseende
representation, utbildningar m.m. Att kostnader
för representation följer skattelagstiftning samt
Borås Stads riktlinjer. Stickprov av konto 471x ,
4772, (614x, 616x)

Analys
Underlag saknas vid ett par tillfällen, i övrigt ok.

Kontroll av rätt fakturering, korrekta
inkomstuppgifter
(äldreomsorg/funktionshinderverksamhet).
Stickprov 150 fakturor

Analys
Av 150 kontrollerade fakturor hittades inga avvikelser.

Att Borås Stads direktupphandlingsregler
efterlevs. Stickprov på leverantörers sammanlagda
belopp över gällande direktupphandlingens
prisbasbeloppsgränser.

Analys
Det förekom ingen avvikelse vad gäller beloppsgränser.

Att inköp följer ramavtal. Stickprov av vissa konton
enligt upplagd Agresso Exceleratorfrågor.

Analys
Tio leverantörer valdes slumpmässigt av de som, enligt utskrift från Agresso, inte ingår i något
ramavtal. Inga alternativ till inköpen finns inom ramavtalen.

Åtgärd
Fortsätta påminna alla anställda att lämna in underlag (kursinbjudan, deltagarförteckning) till
ekonomifunktionen, som i sin tur kommer att kontrollera att underlagen finns.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Åtgärd
Ingen åtgärd.

Åtgärd
Vi ska så långt det går följa upphandlingsavtal.
Uppföljning budget
månadsvis

Uppföljning av ekonomiskt utfall gentemot budget
ska ske månadsvis och lämpliga åtgärder ska
vidtagas om så behövs. Genomgång av 10-dagarsoch tertialrapporter i Stratsys.

Analys
Uppföljning av ekonomin gentemot budget genomförs på avdelnings- och förvaltningsnivå
varje månad.
Åtgärd
Inga åtgärder.

5 Egen verksamhet
Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod
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Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod

Slutsats

Posthantering/Diarieförin
g

Rätt datum, inlagt i register, avslutade ärenden,
arkiverat. Stickprov 50 ärenden.

Analys
Av 50 kontrollerade ärenden konstaterades följande:
- oklart om datum i Ecos överensstämmer med skrivelsen eftersom skrivelsen ej
datumstämplats (8 st)
- bekräftelse har ej skickats, troligtvis rör det sig om snabba ärenden där bekräftelse ej
behöver skickas (16 st)
- vissa ärenden är ej avslutade (15 st)
- förvaring är ej ifyllt (6 st)
- ingen intressent kopplad till ärendet (9 st)
- ingen intressent på objektet som är kopplat till ärendet (2 st)
Åtgärd
Tydligare rutiner när nya ärenden läggs in i Ecos:
- måste skrivelser stämplas innan inscanning ska detta göras
- i vilka ärenden måste bekräftelse skickas ut?
- fyll i förvaring när ärendet arkiveras
- var tydlig med att intressentuppgifter ska finnas på både ärendet och kopplat objekt
- handläggare får starta nya ärenden själva, vilket innebär att det är viktigt att det finns tydliga
rutiner hur man ska göra och att detta ingår i introduktionen för nyanställda.

Delegationsbeslut,
skrivelser

Kontroll att rätta lagar, förordningar m.m. har
angetts. Stickprov 50 ärenden

Analys
Av 50 granskade ärenden hittades inga avvikelser.
Åtgärd
Ett förslag är att man istället för att granska delegationsbeslut granskar mallarna i Ecos så att
de är korrekta.

Utskick av svarskort

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

Analys
Svarskort/bekräftelse saknas på 1 av 50 ansökningar/anmälningar.
Åtgärd
Påminnelse om rutinen för utskick av bekräftelser till alla berörda handläggare.

Inspektionsresultat

Resultatet av en inspektion ska meddelas inom 20
arbetsdagar. Stickprov 25 ärenden.

Analys
Av 25 st kontrollerade inspektioner har resultat meddelats inom 20 dagar.
Åtgärd
Ingen åtgärd.

Delegationsbeslut

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

Analys
Av 25 st slumpmässigt utvalda anmälningar/ansökningar på Miljötillsyn (19 st) och
Livsmedelskontroll (6 st), var 4 ärenden över gränsen på 20 dagar.
Åtgärd
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Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod

Slutsats
Fortsatt bättre kontroll på ärenden vid frånvaro.

Besked om åtgärd

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

Analys
Av 34 st verksamhetsutövare som lämnat miljörapport 2015, har 10 st fått svar före den 30/6, 6
st efter den 30/6 och 18 st har inte fått svar alls.
Åtgärd
Tidigare förslag på åtgärd om en projektvecka i mitten på maj varje år där uppgifterna delas ut
till berörda handläggare har inte varit möjlig på grund av resursbrist. Ett tillfälligt förslag på
åtgärd är att flytta fram datumet tills vi har full bemanning på plats.

Pågående ärenden i
ECOS

Kontroll att ärenden avslutas korrekt i ECOS
Stickprov 50 ärenden

Analys
Ett stickprov på 50 stycken pågående ärenden har gjorts. 26 stycken bör vara avslutade. 6
stycken ärenden hade som handläggare personer som antingen slutat sin anställning på
Miljöförvaltningen eller gått på föräldraledighet eller längre sjukskrivning.
Åtgärd
- Alla kollar ”sina” pågående ärenden och ser om de bör avslutas. Görs regelbundet, minst en
gång i kvartalet.
- Avdelningschefer ser till att ärenden fördelas när personal slutar eller blir långtidssjukskrivna.
- Ecos-ansvarig ser till att alla anställda kan söka fram sina pågående ärenden.

Dokumenthanteringsplan

Kontroll att upprättad dokumenthanteringsplan är
aktuell och följs. Genomgång av aktuell
dokumenthanteringsplan.

Analys
Miljöförvaltningen följer den förvaltningsgemensamma dokumenthanteringsplanen som
upprättades 2013. En äldre anpassad dokumenthanteringsplan för Miljö- och
konsumennämnden finns men behöver uppdateras.
Åtgärd
Uppdatera Miljö- och konsumentnämndens dokumenthanteringsplan utifrån den
förvaltningsspecifika dokumenthanteringsplanen.
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Annelie Johansson, 033-35 75 76
Annelie2.johansson@boras.se

Miljö- och konsumentnämnden

Månadsuppföljning november 2017
Miljöförvaltningen prognostiserar en negativ avvikelse mot årsbudget på 250 tkr vilket är
samma prognos som lämnades senast.´
Månadsuppföljningen är Miljö- och konsumentnämndens egen uppföljning medan 10dagarsrapporten går vidare till Kommunstyrelsen.

Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden antecknar informationen till protokollet.

Agneta Sander
Miljöchef

Bilagor
Månadsuppföljning november 2017
10-dagars november 2017

Månadsuppföljning, november
2017
Miljö- och konsumentnämnden

Innehållsförteckning
1 Miljö- och konsumentnämnden................................................................3
1.1 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys ............................................................... 3
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1 Miljö- och konsumentnämnden
1.1 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys
Verksamheternas nettokostnader
Tkr

Nämndbudget

Periodiserad
nettobudget

Nettoutfall

Avvikelse/
utfall

Prognosavvikelse för
helåret

Politisk
verksamhet

1 018

933

789

144

50

Versamhetsstö
d

6 733

6 172

6 311

-139

150

Livsmedelskont
roll

1 285

1 178

698

480

300

Miljötillsyn

3 560

3 263

2 144

1 119

500

Miljöstrategiska

5 782

5 300

6 656

-1 356

-1 400

Orangeriet

1 353

1 240

797

443

0

Buget- och
skuldrådgivning

3 219

2 951

3 032

-81

150

22 950

21 037

20 427

610

-250

Totalt

Miljö- och konsumentnämnden redovisar en positiv avvikelse på cirka 600 tkr efter november månad.
Såväl kostnader som intäkter understiger periodens budget och prognostiseras även göra det vid årets
slut. Nämnden prognostiserar en negativ avvikelse mot årsbudget på 250 tkr vilket är samma prognos
som lämnades senast. .

1.1.1 Politisk verksamhet
Verksamheternas nettokostnader
Tkr
Intäkter

Nämndbudget

Periodiserad
nettobudget

Prognosavvikelse för
helåret

Avvikelse/
utfall

Nettoutfall

0

0

0

0

0

Kostnader

-1 018

-933

-789

144

50

Resultat

-1 018

-933

-789

144

50

Utfallet till och med oktober månad är ett positivt resultat på närmare 150 tkr.
Nämndverksamheten prognostiseras lämna ett mindre överskott.
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1.1.2 Verksamhetsstöd
Verksamhetens nettokostnader
Tkr

Nämndbudget

Intäkter

Periodiserad
nettobudget

Nettoutfall

Avvikelse/
utfall

Prognosavvikelse för
helåret

235

215

96

-119

-100

Kostnader

-6 969

-6 388

-6 406

-18

250

Resultat

-6 734

-6 173

-6 310

-137

150

Förvaltningsledningen och verksamhetsstöd redovisar en negativ avvikelse på drygt 100 tkr till och med
november månad.
Förvaltningen har genomfört två förvaltningsgemensamma utvecklingsdagar med visionsarbete i
november samt ytterligare satsningar på medarbetarna i form av hälsoundersökning och
teambuildningsaktiviteter, ledarutveckling samt en del inventarieinköp.

1.1.3 Livsmedelskontroll
Verksamheternas nettokostnader
Periodiserad
nettobudget

6 895

6 320

6 377

57

-100

Kostnader

-8 180

-7 498

-7 076

422

400

Resultat

-1 285

-1 178

-699

479

300

Intäkter

Nettoutfall

Avvikelse/
utfall

Prognosavvikelse för
helåret

Nämndbudg
et

Tkr

Livsmedelskontroll inkl tillståndsenheten redovisar en positiv avvikelse på ca 500 tkr jämfört med
periodiserad budget.
Livsmedels årsintäkter har inte periodiserats fullt ut vilket gör att intäkterna är något för höga för
perioden. På årsbasis bedöms intäkterna inom livsmedelsverksamheten överskrida budget medan
intäkterna inom alkohol, tobak och receptfria läkemedel inte kommer att nå upp till budgeterade
volymer. Avvikelsen inom tillståndsenhetens intäkter bedöms till cirka 400 tkr.
Bedömningen är att avdelningen trots avvikelsena på intäktsisdan kommer att göra ett positivt resultat
då några vakanta tjänster medfört ett överskott inom personalbudgeten samt att intäkterna inom
livsmedelskontrollen beräknas bli högre än budgeterat.
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1.1.4 Miljötillsyn
Verksamheternas nettokostnader
Tkr

Nämndbudget

Intäkter
Kostnader
Resultat

Periodiserad
nettobudget

Nettoutfall

Avvikelse/
utfall

Prognosavvikelse för
helåret

7 400

6 783

5 490

-1 293

-1 600

-10 960

-10 047

-7 634

2 413

2 100

-3 560

-3 264

-2 144

1 120

500

Miljötillsyn uppvisar en positiv avvikelse mot periodiserad budget på drygt 1 100 tkr efter november
månad. Avvikelserna finns på såväl intäktssidan som kostnadssidan.
Avdelningen har haft en hög personalomsättning de senaste åren och har haft svårt att rekrytera
miljöinspektörer till vakanta tjänster vilket gör att avdelningen prognostiserar ett överskott inom
personalbudgeten. Bemanningsproblematiken medför även svårigheter att klara av att utföra tillsyn och
inspektioner i den omfattning som krävs för att klara budgeterade intäkter utöver årsavgifter.
Avdelningen fokuserar på verksamheter med störst risk och årlig tillsynsavgift för att uppnå målen i sin
myndighetsutövning. I år täcks det stora intäktsbortfallet upp av en större budgetavvikelse på
personalsidan. För budgetåret 2017 prognostiseras således ett överskott men för kommande år har
nämnden i sitt budgetförslag äskat medel för att komma tillrätta med avdelningens resursbrist både vad
gäller medel för mer personal och medel för att justera den alltför högt satta intäktsbudgeten.
Avdelningen har i år fått del av stadens byggbonus (totalt 750 tkr) och kommer i samband med bokslut
att få begära att flytta över till nästa år, de medel som inte nyttjas, ca 450 tkr.
Under de två senaste åren har flera erfarna handläggare slutat eller gått i pension. Att återbesätta
tjänsterna har varit svårt då det dels har varit få sökanden och dels har flera av de få sökande inte haft
rätt eller komplett utbildning. De nya handläggarna som anställts har stora behov av introducering och
av att lära sig inspektionsmetodik från de erfarna handläggarna. Den höga personalomsättningen har
medfört hård prioritering bland tillsynsobjekten. Följden av prioriteringar och bortprioriteringar
avspeglar sig i antal ärenden och har i vissa fall medfört längre handläggningstider samt ökad risk för att
inte hinna agera i tid.
En viktigt prioritering under 2017 är att fokusera på de verksamheter som är årsbetalande. Vi har
prioriterat tillsyn av inomhusmiljön på förskolor, för att skydda hälsan hos barn och unga.

1.1.5 Miljöstrategiska
Verksamheternas nettokostnader
Tkr
Intäkter

Nämndbudget

Periodiserad
nettobudget

Nettoutfall

Avvikelse/
utfall

Prognosavvikelse för
helåret

2 988

2 739

1 473

-1 266

-1 200

Kostnader

-8 770

-8 039

-8 129

-90

-200

Resultat

-5 782

-5 300

-6 656

-1 356

-1 400

Miljöstrategiska uppvisar för perioden en stor avvikelse mellan budgeterade intäkter och faktiskt utfall.
Avvikelsen omfattar i olika grad all intäktsgenererande verksamhet. Intäkterna för
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konsumentvägledning till andra kommuner når inte budget trots att prisjustering av avtalet är gjord och
genomfört vid halvårsksiftet. Övriga intäkter avser bidrag från bl.a. Länsstyrelsen, Boråsregionen,
Energimyndigheten och EU. Projektbidragen från Boråsregionen och EU bedöms inte hålla budget i år
men intäkterna bedöms öka till nästa år. Förvaltningen har en pågående diskussion med
Samhällsbyggnadsförvaltningen för att få ersättning för nedlagd tid i arbetet med framtagandet av
diverse planer. Hitintills har inga intäkter utgått för detta arbete.

1.1.6 Orangeriet
Verksamhetens nettokostnader
Tkr

Nämndbudget

Intäkter

Periodiserad
nettobudget

Prognosavvikelse för
helåret

Avvikelse/
utfall

Nettoutfall

0

0

0

0

0

Kostnader

-1 353

-1 240

-797

443

0

Resultat

-1 353

-1 240

-797

443

0

Under hösten kommer Orangeriets kapitalkostnader att analyseras och kvarvarande medel användas för
att göra de nedskrivningar som kan och behöver göras. Det är dagsläget svårt att avgöra i vilken
omfattning de kommer att uppgå till.

1.1.7 Budget- och skuldrådgivning
Tkr
Intäkter

Nämndbudget

Periodiserad
nettobudget

Nettoutfall

Avvikelse/
utfall

Prognosavvikelse för
helåret

1 335

1 224

925

-299

0

Kostnader

-4 554

-4 174

-3 956

218

150

Resultat

-3 219

-2 950

-3 031

-81

150

Budget- och skuldrådgivningen redovisar i princip ingen avvikelse mot periodiserad budget.
Avvikelserna på intäktssidan beror på att avgifterna till kranskommuner debiteras kvartalsvis.
Avdelningen har under året förhandlat om avtalen med samtliga kommuner vilket genererat betydligt
högre intäkter än föregående år men i nivå med budget.
Avdelningen redovisar en positiv avvikelse inom övriga kostnader.
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10-dagars, november 2017
Miljö- och konsumentnämnden

Ekonomisk redovisning
2016

2017

Nettoutfall
jan-aktuell
månad

Nämndbudget

Miljö- och konsumentnämnden

Periodiserad
nettobudget

Nettoutfall
jan-aktuell
månad

Avvikelse

Prognos
avvikelse

772

1 018

933

789

144

50

7 350

6 483

5 942

6 311

-369

-100

Livsmedelskontroll

190

1 285

1 178

698

480

300

Miljötillsyn

Verksamhetsstöd

755

3 560

3 263

2 144

1 119

500

Miljökstrategiska inkl. energi- och
konsumentrådgivning

3 748

5 782

5 300

6 656

-1 356

-1 400

Orangeriet

4 220

1 353

1 240

797

443

0

Budget- och skuldrådgivning

2 798

3 219

2 951

3 032

-81

150

250

230

0

230

250

610

-250

Buffert
Verksamhetens nettokostnader

19 833

22 950

21 037

20 427

Kommunbidrag

22 250

22 950

21 037

21 037

2 417

0

0

610

Resultat jfr med kommunbidrag

-250

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat
Resultat jfr med tillgängliga medel

0

Jämförelse på avdelningsnivå mellan åren blir till del missvisande då en del kostnader såsom hyra och it-kostnader tidigare
låg på förvaltningen gemensamt men är från och med i år fördelade ut per avdelning.
Verksamhetsmått
Miljöförvaltningen gemensamt
Verksamhetsmått
Antal ärenden
Antal händelser (Ecos)
Antal delegationsbeslut.

Utfall Nov 2016

Budget 2017

Utfall Okt 2017

Utfall Nov 2017

3 264

2 902

3 098

14 452

13 214

14 337

988

755

829

Livsmedelskontroll
Verksamhetsmått

Utfall Nov 2016

Budget 2017

Utfall Okt 2017

Utfall Nov 2017

Antal livsmedelsverksamheter

738

770

790

790

Antal inspektioner

785

800

832

897

90

100

64

69

296

200

287

308

51

50

52

57

112

100

85

91

Utfall Nov 2016

Budget 2017

Utfall Okt 2017

Utfall Nov 2017

Antal delegationsbeslut

683

600

435

486

Antal inspektioner och personliga möten miljötillsyn

167

300

111

125

Antal inspektioner och personliga möten enskilda avlopp

201

150

182

182

Antal revisioner
Antal delegationsbeslut
Klagomål
Registrering

Miljötillsyn
Verksamhetsmått

Antal inspektioner och personliga möten hälsoskydd

29

50

142

170

Antal kundkontakter miljötillsyn

4 068

5 000

3 841

4 153

Antal kundkontakter enskilda avlopp

2 701

2 000

1 884

1 979

Antal kundkontakter hälsoskydd

1 489

1 500

1 377

1 580

Utfall Nov 2016

Budget 2017

Utfall Okt 2017

Utfall Nov 2017

2 229

3 000

2 808

3 011

Miljöstrategiska
Verksamhetsmått
Konsumentkontakter

10-dagars, november 2017
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Verksamhetsmått

Utfall Nov 2016

Budget 2017

Utfall Okt 2017

Utfall Nov 2017

Informationsaktiviteter.

44

100

55

62

Rådgivningskontakter

424

300

63

63

Utfall Nov 2016

Budget 2017

Utfall Okt 2017

Utfall Nov 2017

1 850

3 000

1 899

2 078

Förhandlingsärenden

456

490

395

436

Informationsaktiviteter

44

50

43

49

Budget- och skuldrådgivning
Verksamhetsmått
Klientkontakter

Kommentarer
Prognos för helåret
För 2018 prognostiseras en negativ avvikelse mot årsbudget på 250 tkr för nämnden totalt sett.
Bufferten har inte delats ut utan nämnden har för avsikt att låta den hjälpa till att mildra det prognostiserade underskottet.
Nämnden (den politiska verksamheten) gör ett mindre överskott.
Förvaltningsgemensamma resurser (förvaltningsledning och verksamhetsstöd) bedöms göra ett mindre negativt resultat.
Livsmedelskontroll inklusive tillståndsenheten prognostiserar en positiv budgetavvikelse trots att intäkterna inom
alkohol, tobak och receptfria läkemedel avviker mot bugdet med 400 tkr. Intäktsbortfallet vägs till del upp av att
personalkostnaderna är lägre än budgeterat på grund av tillfälligt vakanta tjänster inom enheten under året. Tjänsterna har
tillsatts under november månad och inför 2018 har Fullmäktige beslutat om en ny taxa för verksamheten för att på så sätt
öka intäkterna och därmed självfinansieringsgraden. Livsmedelskontrollen har haft en ökning av den extra offentliga
kontrollen och det har genererat mer i intäkter än budgeterat då ärendena har varit fler och mer komplexa.
Miljötillsyn har haft en hög personalomsättning de senaste åren och har svårt att rekrytera miljöhandläggare till vakanta
tjänster vilket gör att avdelningen prognostiserar ett överskott inom personalbudgeten. Bemanningsproblematiken medför
även svårigheter att utföra tillsyn och inspektioner i den omfattning som krävs för att klara budgeterade intäkter utöver
årsavgifter. Verksamheten fokuserar på den lagstadgade verksamheten med fokus på årsdebiteringar för att uppnå målen i
sin myndighetsutövning. För kommande år har nämnden äskat medel för att dels öka bemanningen inom miljötillsynen för
att bättre klara av myndighetsuppdraget och dels för att komma tillrätta med de orimligt höga budgeterade intäkterna.
Avdelningen prognostiserar en negativ budgetavvikelse på intäktssidan med 1 500 tkr vilket i år täcks upp av en positiv
budgetavvikelse inom personalbudgeten vilket gör att prognosen totalt sett blir ett överskott på 500 tkr. Avdelningen har
fått del av stadens byggbonus och nämnden önskar i bokslutet få flytta över de pengar som inte används i år till nästa år,
ca 450 tkr. Dessa medel är inte med i prognosen.
Miljöstrategiska prognostiserar en negativ avvikelse på intäktssidan. Avvikelsen omfattar i olika grad all intäktsgenererande
verksamhet (såld konsumentvägledning till andra kommuner, Länsstyrelsen, Boråsregionen och EU). Projektbidragen från
Boråsregionen och EU bedöms inte hålla budget i år men intäkterna bedöms öka till nästa år. Förvaltningen har en
pågående diskussion med Samhällsbyggnadsförvaltningen för att få ersättning för nedlagd tid i arbetet med framtagandet av
diverse planer. Hitintills har inga intäkter utgått för detta arbete. Miljöstrategiska avdelningen prognostiserar en negativ
avvikelse mot årsbudget med - 1 400 tkr.
Budget- och skuldrådgivningen gör ett mindre överskott inom övriga kostnader.
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Anna Karlsson, 033-35 30 24
anna.ka.karlsson@boras.se

Miljö- och konsumentnämnden

Utfyllnad på fastigheten Viared 8:101 vid Viaredssjön i
Borås kommun
Sökande:

Lyckebovägen 74
518 40 SJÖMARKEN
Lyckebovägen 74
518 40 SJÖMARKEN

Sammanfattning
Miljöförvaltningen har fått kännedom om att utfyllnad gjorts i Viaredssjön på
fastigheten Viared 8:101 i Borås kommun. I samband med inspektion på platsen
lämnades ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna in i efterhand.
Miljöförvaltningen bedömer att utfyllnaden utvidgat hemfridszonen och har en
avhållande effekt på allmänhetens möjlighet att röra sig i vattenområdet.
Miljöförvaltningen anser inte att det finns särskilda skäl att ge dispens från
strandskyddsbestämmelserna för utfyllnaden. Åtgärden strider mot syftet med
strandskyddet då den har en avhållande effekt på allmänheten och försämrar
livsvillkoren för djur- och växtarter på platsen.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden avslår er ansökan om dispens från
strandskyddsbestämmelserna vid Viaredssjön på fastigheten Viared 8:101 i Borås
kommun.
Miljö- och konsumentnämnden förelägger, med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken
(MB) och hänvisning till strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. MB, Thomas
Bengtsson, 570722-4837, vid vite av 10 000 kr och Marianne Bengtsson, 5912139366, vid vite av 10 000 kr att utföra följande åtgärder på fastigheten Viared 8:101 i
Borås kommun (se även bifogad karta och fotodokumentation):
1. Ta bort utfyllnaden och återställa strandlinjen i område A enligt bilaga 4.
2. Ta bort utfyllnaden och återställa tidigare marknivå i område B enligt bilaga 4
Åtgärderna ska vara utförda senast tre månader efter det att beslutet vunnit laga kraft.
Åtgärderna ska utföras på ett sådant sätt att naturmiljön inte kommer till skada.

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Sturegatan 42

boras.se

miljo@boras.se

033-35 30 00

033-35 30 25
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Miljö- och konsumentnämnden beslutar, med stöd av 26 kap. 21 § MB, att Thomas
Bengtsson, 570722-4837, och Marianne Bengtsson, 591213-9366;
3. senast två veckor efter det att åtgärderna i punkt 1 och 2 ska vara färdiga, ska
skicka bilder till kommunen som styrker att föreläggandet utförts på ett
tillfredställande sätt.
Redogörelse för ärendet
Miljöförvaltningen har, via anmälan den 28 juni, fått kännedom om att utfyllnad
gjorts i Viaredssjön på fastigheten Viared 8:101 i Borås kommun. Kommunens
bygglovsinspektör besökte platsen den 3 juli 2017 och konstaterade att en stor mängd
sten och grus har använts för att göra utfyllnader i Viaredssjön. Han uppger även att
en grävmaskin arbetat i vattnet under fyra dagar.
Thomas Bengtsson har den 4 juli 2017 ring in till Miljöförvaltningen med förfrågan
om åtgärden var dispenspliktig/olovlig. Han har då uppgett att de fått några stenar
över vid byggnation av husen och att de hade lagt dem på en befintlig stenpir vid
vattnet.
Den 10 oktober 2017 besökte en representant för Miljöförvaltningen platsen. I
samband med besöket lämnades ansökan om dispens från
strandskyddsbestämmelserna in för att återställa och komplettera marknivån/piren på
en yta av ca 90 m2 vid vattenbrynet, på den aktuella fastigheten.
Miljöförvaltningen har den 31 oktober 2017 meddelat att man överväger att avslå
ansökan om dispens samt förelägga om återställande. Ni har den 13 november 2017,
via Göran Eriksson, inkommit med synpunkter. I ert yttrande skriver ni att den västra
utfyllnaden kommer fas bort. ”Piren” däremot är enligt er mening ett landområde
som tidigare nyttjats som tomtmark och för båtförtöjning. Ni hänvisar till 1 kap 6 §
Jordabalen, att om fastigheten blivit skild från angränsande vattenområde genom att
stranden förskjutits, har fastighetsens ägare rätt att nyttja området mellan fastigheten
och vattnet. Vidare hänvisar ni till 2 kap 7 § lagen (1998:812) med särskilda
bestämmelser om vattenverksamhet som säger att den som äger strand vid någon
annans vattenområde har rätt att för sin fastighets behov ha mindre brygga vid
stranden.
Miljöförvaltningens synpunkter
Bestämmelser

Vid Viaredssjön råder strandskydd intill 200 meter från strandlinjen, vilket gäller både
land- och vattenområdet. Inom detta får inte anläggningar utföras om de hindrar eller
avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas
fritt. Vidare får inte heller åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för
djur- eller växtarter (7 kap. 15 § MB). Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens
från förbuden enligt 7 kap. 18 b § MB. Förutsättningen för att kunna medge dispens
är att något av de särskilda skäl som finns angivna i 7 kap. 18 c § MB är tillämpbart
och att åtgärden inte motverkar syftet med strandskyddsbestämmelserna.
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Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv
och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur– och växtlivet (7 kap. 13 §
MB).
Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om dispens från strandskyddet får man
beakta endast om det område som dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg eller bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering
är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och
behovet inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan
genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte
kan tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. (7
kap 18 c § miljöbalken.)
I 26 kap. MB regleras hur tillsynen får bedrivas. Bland annat anges att
tillsynsmyndigheten ska kontrollera efterföljden av miljöbalken samt vidta de åtgärder
som behövs för att åstadkomma rättelse. Tillsynsmyndigheten får för detta ändamål
meddela de förelägganden och förbud som behövs för att miljöbalken, domar och
andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Tillsynsmyndigheten
får även förelägga den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd vilken det
finns bestämmelser om i miljöbalken, att lämna de uppgifter och handlingar som
behövs för tillsynen. Beslut om föreläggande får förenas med viten.
Motivering för beslut

Miljöförvaltningen konstaterar att utfyllningen som gjorts på fastigheten Viared 8:101
är utförd inom strandskyddat område. Den 10 oktober har Thomas Bengtsson skickat
in en ansökan om strandskyddsdispens i efterhand där han söker dispens för att
återställa och komplettera marknivån/piren vid vattenbrynet. Thomas Bengtsson
uppger att marken troligtvis hamnat under vatten med tiden, men att man har kunnat
se landformationer strax under vattenytan.
Som särskilda skäl för dispens anger Thomas Bengtsson att
- Området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften
2016 har Thomas Bengtsson ansökt om strandskyddsdispens för bostadshus och
komplementbyggnad (dnr 2016/KS0325). I samband med beslutet om dispens
fastställdes även en tomtplats enligt bilaga 5. Thomas Bengtsson har inte överklagat
beslutet om tomtplats. Länsstyrelsen däremot tog upp beslutet för överprövning för
att granska i vilken omfattning fastigheten är ianspråktagen som tomt. Efter
genomgång av ärendet och besök på platsen godkände Länsstyrelsen kommunens
beslut om dispens och tomtplats. Den nu aktuella udden och utfyllnaden ligger
utanför den beslutade tomtplatsen.
Enligt uppgifter från Thomas Bengtsson har marken hamnat under vatten och
utfyllnad är gjord i vattnet för att återställa marknivån. Allmänhetens rätt att röra sig
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på annans vattenområde anses vidsträckt och en hemfridszon kan normalt inte anses
sträcka sig ut i vattnet (jfr MÖD 2011:42).
Enligt äldre flygfoton har en mindre udde funnits på platsen i den östra delen
(område B enligt bilaga 4). Efter platsbesök kan dock konstateras att detta område
utvidgats och att nya kantstenar och makadam lagts dit. Enligt flygfoton från 2010
(bilaga 6) har området tidigare bestått av naturmark. Den nu uppgrusad yta har
förändrat förutsättningarna för växt- och djurlivet på platsen och ger enligt
Miljöförvaltningens bedömning ett mer privatiserande intryck.
Utefter ovan angivna skäl anser Miljöförvaltningen att mer mark tagits i anspråk än
vad som ingår i tomtplatsen och att utfyllnad gjorts på allemansrättsligt område.
Miljöförvaltningen bedömer att utfyllnaden utvidgat hemfridszonen och har en
avhållande effekt på allmänhetens möjlighet att röra sig i vattenområdet. Platsen kan
således inte anses vara ianspråktagen på så sätt att det saknar betydelse för
strandskyddets syften.
Miljöförvaltningen bedömer att åtgärden försämrar livsvillkoren för djur- och
växtarter på platsen och har en avhållande effekt på allmänheten. Åtgärden strider
därmed mot syftet med strandskyddsbestämmelserna.
Miljöförvaltningen anser inte att det finns särskilda skäl att ge dispens från
strandskyddsbestämmelserna för utfyllnaden.
Miljöförvaltningen bedömer att utfyllnaden inte är förenlig med kraven på en från
allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3
och 4 kap miljöbalken.
Upplysningar
Detta beslut har förenats med ett vite till ett sammanlagt värde av 20 000 kr. Vitet
döms ut efter särskild domstolsprövning och endast i de fall föreläggandet inte
uppfyllts inom angiven tid. Utdömda viten tillfaller staten.
Avgift
Avgiften för handläggning av ansökan om strandskyddsdispens är 6 510 kronor enligt
kommunens taxa för 2017. För handläggning av tillsyn i ärendet tas en avgift ut på
1085 kronor per timme enligt gällande Kommunfullmäktige fastställd taxa. Den totala
handläggningstiden sammanställs när ärendet avslutas, för närvarande uppgår
handläggningstiden för tillsyn till 2 timmar. Faktura skickas separat när ärendet är
avslutat. 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.
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Dnr

2017-11-21

2017-2723
2017-2117

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga 7.

Agneta Sander
Miljöchef

Anna Karlsson
Kommunbiolog

Bilaga
1. Översiktskarta
2. Detaljkarta
3. Fotodokumentation
4. Område för återställning
5. Tomtplatsavgränsning
6. Flygfoto från 2010
7. Hur man överklagar
Beslut med delgivning skickas till
Sökande
Kopia på beslut skickas till
Länsstyrelsen
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen
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Datum

Dnr

2017-11-28

2017-2109

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

Miljö- och konsumentnämnden

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond
Verksamhetsutövare:

Fastighet:

Drösphult 2:4

Sammanfattning
har ansökt om bidrag för naturvårdsåtgärder. Han vill beskära en lönn
på fastigheten Drösphult 2:4. Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar
Miljö- och konsumentnämnden att bevilja ansökan.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden beviljar ansökan om bidrag med upp till 10 000
kronor för naturvårdsåtgärder på fastigheten Drösphult 2:4. Som egen insats ska
sökande stå för 25 % av kostnaden.
Villkor
•
•
•

Naturvårdsåtgärderna ska omfatta en genomklättring av lönnen för att
bedöma vitalitet och ta ner döda grenar.
Åtgärderna ska utföras manuellt av en certifierad arborist under perioden juliseptember.
Åtgärden ska påbörjas inom två år och avslutas inom fem år.

Anmälan om projektstart och projektslut lämnas till miljöförvaltningen. I anmälan om
projektstart ska anlitad firma och offert skickas in till miljöförvaltningen. Av bidraget
betalas halva summan ut i samband med projektstart och resterande belopp efter
slutbesiktning av projektet. I samband med slutbesiktning ska erhållna kostnader
redovisas. Återbetalningsskyldighet föreligger om åtgärden inte utförs enligt beslutet.
Ärendet
Sökande har ansökt om bidrag för naturvårdsåtgärder. Han vill beskära en lönn på
fastigheten Drösphult 2:4. Genom att plocka bort döda partier vill han ge trädet
bättre förutsättningar att utvecklas.
Miljöförvaltningens synpunkter
Utmed väg 1663 finns tre lönnar på fastigheten Drösphult 2:4. Samtliga tre är
inventerade 2008 och utpekade som skyddsvärda träd. I träden finns dokumenterade
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2017-11-28

2017-2109

fynd av lunglav och grynig filtlav, två rödlistade arter som är klassade som nära hotad
(NT). Ansökt åtgärd syftar till att i begränsad omfattning beskära trädet för att öka
trädets vitalitet och livslängd och därmed bevara den biologiska mångfalden och
livsmiljön för rödlistade arter.
Projektet uppfyller syfte och krav för användning av medel ur naturvårdsfonden.
Bidraget går till enskild och omfattar naturvårdsåtgärder. Projektet bidrar även till att
uppfylla det nationella miljömåler Ett rikt växt- och djurliv. Arbetsgruppen för
naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden att bevilja ansökan
om bidrag.

Agneta Sander
Miljöchef
Bilaga
1. Karta
2. Foton
Beslut skickas till
Sökande

Anna Karlsson
Kommunbiolog

Bilaga 1. Översiktskarta

Drösphult 2:4
Dnr 2017-2109

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000
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Bilaga 2. Aktuellt träd
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Datum

Dnr

2017-11-24

2017-2968

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

Miljö- och konsumentnämnden

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond
Verksamhetsutövare:
Fastighet:

Bertilshult 7, 518 90 SANDARED
Götsered 3:1

Sammanfattning
Sandhults hembygdsförening har ansökt om bidrag för naturvårdsåtgärder.
Hembygdsföreningen vill återställa betesmark vid den gamla hembygdsstugan på
fastigheten Götsered 3:1 och söker ett bidrag på 15 800 kronor. Arbetsgruppen för
naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden att bevilja
ansökan.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden beviljar Sandhults hembygdsförenings ansökan om
bidrag med beloppet 15 800 kronor för naturvårdsåtgärder på fastigheten Götsered
3:1.
Projektet ska utföras i enlighet med ansökan. Åtgärderna måste påbörjas inom två år
och vara avslutade inom fem år. Återbetalningsskyldighet föreligger om åtgärderna
inte utförs.
Betesmarken ska finnas kvar och skötas i minst fem år. Anmälan om projektstart och
projektslut lämnas till Miljöförvaltningen. Av bidraget utbetalas 10 000 kronor på
angivet konto vid projektets start och 5 800 kronor efter slutbesiktning.
Ärendet
Sandhults hembygdsförening har ansökt om bidrag för naturvårdsåtgärder.
Hembygdsföreningen vill återställa betesmark vid den gamla hembygdsstugan på
fastigheten Götsered 3:1. Betesmarken består idag av tät undervegetation och olika
äldre lövträd. Totalt kommer ca 3000 m2 röjas från sly. En gallringsskördare kommer
att anlitas för att ta ner de större träden och ris och virke kommer köras ut för
flisning. Hembygdsföreningen söker för detta ett bidrag på 15 800 kronor.
Betesmarken kommer sedan hållas öppen med årliga slåttergillen.
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Miljöförvaltningens synpunkter
Det aktuella området är med i Borås Stads naturdatabas med klass 3, högt naturvärde
(gränsfall mot klass 4). Ur beskrivningen framgår att det vid Varvhult finns ett antal
större och mindre lövbestånd som i huvudsak består av björk och asp. Bestånden har
sannolikt vuxit upp på gammal åker- och ängsmark och är idag tämligen täta.
Hembygdsföreningen vill röja bort sly för att återställa betesmarken vid gamla
hembygdsstugan för att framöver ha årliga slåttergillen. Värdefulla lövträd och hassel
kommer att sparas. Att öppna upp markerna och återinföra slåtter är mycket positivt
då det ökar den biologiska mångfalden i takt med att markerna återfår sin ängsflora.
Projektet bidrar till att uppfylla det nationella miljömålet Ett rikt odlingslandskap och
Ett rikt växt- och djurliv.
Projektet uppfyller syftet och kraven för användning av medel ur naturvårdsfonden
för naturvårdsåtgärder. Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljöoch konsumentnämnden att bevilja ansökan med 15 800 kronor för att återställa
betesmarken vid hembygdsstugen.

Agneta Sander
Miljöchef
Bilaga
1. Karta
Beslut skickas till
Sandhults Hembygdsförening

Anna Karlsson
Kommunbiolog

Bilaga 1. Översiktskarta

Götsered 3:1
Dnr 2017-2968

Copyright Borås Stad
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Bilaga 2. Detaljkarta
Dnr 2017-2968

Delegationslista NOVEMBER
Dnr

Datum

Beslut

Ärende

2017-002908

20171101

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

2017-002858

20171101

2017-002906

Sökande/objekt

Fastighet

Handläggare

Värmepump, installation

Kinnarumma-Hulu
1:22

Roger Johansson

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Örnen 5

Roger Johansson

20171101

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Sandared 1:597

Roger Johansson

2017-002815

20171101

Föreläggande om skyddsåtgärder

Värmepump, installation

Gunnarp 1:7

Roger Johansson

2017-002838

20171101

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Öndered 1:97

Roger Johansson

2017-002343

20171102

Tillstånd för WC till infiltration

Avlopp, ansökan WC

Arta 3:21

Jennie Schürer von Waldheim

2017-002934

20171103

Tillstånd och dispenser inom Dalsjöfors
vattenskyddsområde

Miljötillsyn, ansökan om tillstånd inom
Dalsjöfors VSO

Toarp 2:1

Johannes Stolt

2017-002376

20171103

Tillstånd för WC till markbädd

Avlopp, ansökan WC

Roppered 1:24

Sevil Selimov

2017-002587

20171106

Beslut om mindre ändring

Miljötillsyn, anmälan om mindreändring,
gällande utsläppspunkt

Rydboholm 1:451

Sofia Lindvall

2017-001827

20171106

Yttrande till Länsstyrelsen

Miljötillsyn, användning av schaktmassor

Gässlösa 5:1

Johannes Stolt

2017-002667

20171106

Tillstånd för WC till infiltration

Avlopp, ansökan WC

Kobacka 1:21

Karin Görjevik

2017-002529

20171106

Beslut om miljösanktionsavgift

Hälsoskydd, anmälan lokal

Norrmalm 1:1

Anthoula Papakosta

2017-002934

20171106

Avgift för timdebiterad tillsyn

Miljötillsyn, ansökan om tillstånd inom
Dalsjöfors VSO

Toarp 2:1

Johannes Stolt

2015-001856

20171108

Avgift för timdebiterad tillsyn

Miljötillsyn, inspektion av tandvårdsklinik

Embla 6

Frida Strand

2017-002932

20171108

Tillstånd för WC till infiltration

Avlopp, ansökan WC

Bredareds-Segerstorp
1:35

Karin Görjevik

2017-002970

20171109

Beslut om årlig tillsynsavgift

Miljötillsyn, beslut om årlig avgift

Gässlösa 5:123

Sofia Lindvall

2017-002931

20171113

Tillstånd för WC till infiltration

Avlopp, ansökan WC

Sandhults-Ingeshult
1:1

Karin Görjevik

2017-002955

20171113

Föreläggande om skyddsåtgärder

Värmepump, installation

Öndered 5:2

Roger Johansson

2017-002618

20171113

Tillstånd för WC till minireningsverk

Avlopp, ansökan WC

Lövaskog 2:12

Maria Steinmetz

2017-002957

20171113

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Målsryd 1:83

Roger Johansson

2017-002967

20171113

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Kerstinsgärde 1:172

Roger Johansson

2017-002839

20171113

Tillstånd för WC till infiltration

Avlopp, ansökan WC

Kypered 1:8

Jennie Schürer von Waldheim
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Beslut

Ärende

2017-002611

20171113

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

2017-002635

20171114

2017-001964

Sökande/objekt

Fastighet

Handläggare

Värmepump, installation

Klämmestorp 1:18

Roger Johansson

Tillstånd för WC till infiltration

Avlopp, ansökan WC

Dannike-Berg 1:14

Sevil Selimov

20171114

Tillstånd för WC till infiltration

Avlopp, ansökan WC

Gunnarp 2:8

Sevil Selimov

2017-002140

20171115

Föreläggande om skyddsåtgärder

Miljötillsyn, inspektion på biltvätt och
bilverkstad

Strävsoppen 1

David von Sydow

2017-001862

20171115

Föreläggande om skyddsåtgärder

Bygglov, remiss + miljöundersökning
mark_byggn

Järnvägen 4:2

Sofia Lindvall

2016-002964

20171116

Föreläggande om skyddsåtgärder

Miljötillsyn, bilvårdsprojekt 2016

Bronssvärdet 10

Sevil Selimov

2017-001186

20171116

Beslut om miljösanktionsavgift

Köldmedia, årsrapport 2015

Filtret 6

Maria Steinmetz

2017-002140

20171116

Avgift för timdebiterad tillsyn

Miljötillsyn, inspektion på biltvätt och
bilverkstad

Strävsoppen 1

Sevil Selimov

2017-002770

20171116

Avgift för extra offentlig kontroll

Livsmedelskontroll, inspektion

Nestor 2

Maryam Kasehchi

2017-000923

20171116

Beslut om miljösanktionsavgift

Köldmedia, årsrapport 2015

Saturnus 14

Maria Steinmetz

2016-000090

20171116

Avgift för timdebiterad tillsyn

Miljötillsyn, anmälan om sanering

Minerva 2

Frida Strand

2016-000090

20171116

Beslut om att avsluta ärende

Miljötillsyn, anmälan om sanering

Minerva 2

Frida Strand

2017-000261

20171116

Beslut om att avsluta ärende

Hälsoskydd, klagomål på buller

Slätskivlingen 6

Frida Strand

2017-002972

20171117

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Slättäng 1:70

Roger Johansson

2017-002933

20171117

Föreläggande om skyddsåtgärder

Värmepump, installation

Aplared 4:7

Roger Johansson

2017-002975

20171120

Föreläggande om skyddsåtgärder

Värmepump, installation

Götsered 1:27

Roger Johansson

2017-002997

20171120

Föreläggande om skyddsåtgärder

Värmepump, installation

Dusekärr 2:2

Roger Johansson

2017-002591

20171122

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Filtret 6

Annelie Gustafsson

2017-002874

20171122

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Tummarp 1:70

Annelie Gustafsson

2017-002658

20171122

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Stången 5

Annelie Gustafsson

2017-002292

20171122

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Hässlehus 12

Annelie Gustafsson

2017-002699

20171122

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Pegasus 3

Annelie Gustafsson

2017-002731

20171122

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Stuarts Kile 7

Annelie Gustafsson
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Beslut

Ärende

2017-002802

20171122

Registrering av livsmedelsanläggning

2017-002811

20171122

2017-002835

Sökande/objekt

Fastighet

Handläggare

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Juno 9

Annelie Gustafsson

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Lagern 9

Annelie Gustafsson

20171122

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Carolus 7

Annelie Gustafsson

2017-002842

20171122

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Andromeda 5

Annelie Gustafsson

2017-002604

20171122

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Gingri-Nygården 2:5

Annelie Gustafsson

2017-002587

20171123

Avgift för timdebiterad tillsyn

Miljötillsyn, anmälan om mindreändring,
gällande utsläppspunkt

Rydboholm 1:451

Sofia Lindvall

2017-003008

20171123

Tillstånd för WC till infiltration

Avlopp, ansökan WC

Varvhult 1:33

Johannes Stolt

2016-000468

20171123

Avgift för timdebiterad tillsyn

Hälsoskydd, inomhusmiljö

Skräddaren 6

Frida Strand

2017-002069

20171124

Föreläggande vid vite om faroanalys

Livsmedelskontroll, revision

Juno 10

Christina Källberg

2017-003038

20171124

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Asklanda 4:39

Roger Johansson

2017-002782

20171124

Avgift för extra offentlig kontroll

Livsmedelskontroll, inspektion

Kinnarumma 3:15

Sara Norberg

2017-002069

20171124

Föreläggande vid vite om utbildning

Livsmedelskontroll, revision

Juno 10

Christina Källberg

2017-003003

20171124

Tillstånd för WC till modulinfiltration

Avlopp, ansökan WC

Lönnhult 1:8

Karin Görjevik

2017-002998

20171124

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Bråthult 1:62

Roger Johansson

2017-001964

20171127

Beslut om miljösanktionsavgift

Avlopp, ansökan WC

Gunnarp 2:8

Sevil Selimov

2017-003012

20171127

Förbud att släppa ut livsmedel på
marknaden

Livsmedelskontroll, inspektion

Armbåga 3

Anna Hedén

2017-003005

20171127

Tillstånd för WC till minireningsverk

Avlopp, ansökan WC

Lundagården 1:19

Karin Görjevik

2017-000071

20171127

Föreläggande om kompletterande provtaging Miljötillsyn, miljöteknisk
markundersökning

Eken 16

Sofia Lindvall

2017-000071

20171127

Föreläggande om kompletterande provtaging Miljötillsyn, miljöteknisk
markundersökning

Eken 16

Sofia Lindvall

2017-002894

20171127

Tillstånd för WC till infiltration

Avlopp, ansökan WC

Kerstinsgärde 1:6

Karin Görjevik

2017-001591

20171127

Föreläggande om att återställa mark

Miljötillsyn, schaktning inom VSO

Fristads Hed 1:69

Anthoula Papakosta

2017-003009

20171129

Tillstånd för WC till markbädd

Avlopp, ansökan WC

Äspered 11:1

Maria Steinmetz

2017-003052

20171129

Förlängt intervall för slamtömning

Avfall, ansökan om förlängt intervall
slamtömning

Seglora-Näs 1:5

Jennie Schürer von Waldheim
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2017-003081

20171130

Tillstånd för WC till infiltration

Avlopp, ansökan WC

Sökande/objekt
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Fastighet

Handläggare

Hjortsered 4:7

Karin Görjevik

DELEGERINGSLISTA TILLSTÅNDSENHETEN NOVEMBER 2017
55-2017-00325
55-2017-00324
51-2017-00211
50-2017-00048
52-2017-00255
53-2017-00316
15-2017-00314

2017-11-20
2017-11-27
2017-11-03
2017-1123
2017-11-24
2017-11-13
2017-11-08

Godkännande av lokal för catering
Godkännande av lokal för catering
Stadigvarande tillst allmänheten, bifall
Stadigvarande tillst allmänheten, delvis
bifall och avskrivning i del
Tillfälligt tillstånd allmänheten, bifall
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap, bifall
Återkallelse 9 kap. 18 § p. 1

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

