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Den kommunala revisionen

Bilden är hämtad från SKL

Oberoendet och kommunallagen
•
•
•
•
•
•
•
•

Revisorerna tar självständiga granskningsbeslut med utgångspunkt
från en risk- och väsentlighetsanalys
Varje revisor är sin egen myndighet och kan skriva egna
revisionsberättelser
Revisorernas uttalande ligger till grund för KF:s ansvarsprövning
KF skall motivera om de inte väljer att gå på revisorernas linje i
ansvarsprövningsfrågan
Revisor kan ej vara fullmäktigeledamot
Oberoende budgetberedning (KF presidium)
Revisorerna beslutar om sitt biträde (sin förvaltning) i
kommungranskningen och i lekmannarevisionen
… men oberoende handlar också om integritet och
undvikande av partipolitik…

Uppdraget - inte bara ansvarsprövning
I den lagstadgade ansvarsprövningen uttalar sig revisorerna om:
• verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt
• räkenskaperna är rättvisande och
• om den interna kontrollen är tillräcklig
Revisionens kontrollerande och främjande uppdrag uttrycks också:
• är medborgarnas förlängda arm för att kontrollera att kommunala
beslut och aktuell lagstiftning följs
• revisionen verkar även på andra sätt för att främja en effektiv och
ändamålsenlig kommunal verksamhet utifrån ett helhetsperspektiv

Verksamhetsprocess
• Årligen (enl. KL) granska all verksamhet för ansvarsprövning.
• Grundläggande granskning, granskning av intern kontroll,
granskning av årsredovisning och delårsrapport
• Specifika bevakningsområden och fördjupade granskningar
utifrån en risk- och väsentlighetsanalys
• Revisionen följer God Revisionssed (SKL)
• Den årliga planeringen (nov) ger en revisionsplan och
granskningsplaner för bolagen (lekmannarevisionen)
• Upphandling av revisionen i de kommunala bolagen för varje
mandatperiod

Verksamhetsprocess
• Grundläggande granskning presenteras i
revisionsredogörelsen för nämnden
• Fördjupade granskningar avrapporteras muntligt och skriftligt.
Längre rapporter sammanfattas i rapportsammandrag.
Kortrapporter används för mindre omfattande granskningar.
Revisorernas bedömningar och begäran om åtgärder framgår
av missivskrivelse
• Rapporter, rapportsammandrag och kortrapporter sänds till
berörd nämnd och till KF/KS och publiceras på hemsidan,
liksom svaren från nämnder och styrelser
• All den granskning som har genomförts under revisonsåret
redovisas i sammanfattad form i Stadsrevisionens årsrapport

Ansvarsprövning
• Årlig ansvarsprövning i revisionsberättelsen
• Enligt KomL kan revisorerna rikta formell kritik endast i form
av en anmärkning, med eller utan rekommendation om att
ansvarsfrihet beviljas
• Revisorerna kan rikta kritik och ge rekommendationer i
annan form
• KF skall motivera om man inte går på revisorernas förslag
• Respektive nämnd får en egen revisionsberättelse

Grunder för anmärkning
•
•
•
•
•
•
•
•

Fullmäktiges mål nås inte
Bristande styrning, uppföljning och kontroll
Förtroendeskada
Ekonomisk skada
Obehörigt beslutsfattande
Brottslig gärning
Otillräcklig beredning
Redovisningen inte rättvisande

Nämndledamöters ansvar
6 kap 7 §KL, Ansvaret kollektivt (huvudregeln)
Individuellt om ledamot agerat lagstridigt
Individuell ansvarsprövning även mot nämndens ordförande
Skadeståndsansvar kopplat till förmögenhetsskada för
kommunen
• Straffansvar – om enskild ledamot har begått brott
• Enskilda ledamöter kan i vissa fall undantas från kritik som
riktas mot den övriga nämnden. Den som aktivt verkat för att
bryta passivitet bör kunna frias från ansvar – krävs i så fall
upprepade alternativa förslag som är protokollförda och som
är relevanta och revisionellt godtagbara
•
•
•
•

Nämndledamöters ansvar
Aktivitetskrav
• Tillfredställande beredning – är underlagen tillräckligt
beredda för ställningstagande?
• Yrka på kompletterande utredning, återremiss eller komma
med alternativt förslag eller yrka avslag
• Väcka ärenden genom initiativrätten
• Begära extra sammanträde när majoriteten är för passiv.
• Räcker ej om man är aktiv i största allmänhet – utan
förslaget ska vara godtagbart från revisionell synpunkt, dvs
revisorerna kan anta att det skulle ha inneburit en annan
inriktning eller ett annorlunda resultat för nämnden

Nämndledamöters ansvar
Reservationsrätt
• Rätten att reservera sig 4 kap. 22§ KL
• Ledamöter kan undgå revisionskritik som riktas mot
nämnden
• Reservationsrätten kan enbart användas då beslut fattas
• Skulle majoriteten vidhålla sin passivitet och inte vidta det
åtgärder som behövs, kan den enskilda ledamoten reservera
sig mot nämnden beslut till förmån för ett eget eller alternativt
förslag och att det protokollförs

Granskning 2017
Grundläggande granskning och specifika bevakningsområden:
• Miljömål
• Orangeriet

Intern kontroll:
•

Riskanalys och regler och anvisningar

Fördjupade granskningar:
•
•

Budgetprocessen
Kompetensförsörjning

Intern kontroll
•

Regler och anvisningar för intern kontroll

•

Förvaltningen och nämndens riskanalys

•

Uppföljning under året av den interna kontrollen?
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Månadsuppföljning september 2017
Miljöförvaltningen prognostiserar efter september månad en negativ avvikelse mot
årsbudget på 250 tkr vilket är samma avvikelse som rapporterades vid senaste
uppföljningen i augusti.
Månadsuppföljningen är Miljö- och konsumentnämndens egen uppföljning medan 10dagarsrapporten går vidare till Kommunstyrelsen.
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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

764

662

102

0

Versamhetsstö
d

6 734

5 050

4 631

419

200

Livsmedelskont
roll

1 285

964

-35

999

100

Miljötillsyn

3 559

2 670

1 510

1 160

700

Miljöstrategiska

5 783

4 337

5 307

-970

-1 400

Orangeriet

1 353

1 015

730

285

0

Buget- och
skuldrådgivning

3 218

2 414

2 630

-216

150

22 950

17 214

15 435

1 779

-250

Totalt

I samband med delårsrapporten föreslår Kommunstyrelsen till Fullmäktige att Miljö- och konsumentnämndens ram minskar med 2 750 tkr som
en följd av att ansvaret för Orangeriet flyttats från nämnden under året. I samråd med Ekonomistyrningsenheten har tabellen ovan korrigerats i
enlighet med förslaget.

Miljö- och konsumentnämnden redovisar en positiv avvikelse på cirka 1 800 tkr efter september
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
ställningstagande som gjordes i samband med delårsrapporten för perioden januari till augusti.
Bufferten har inte delats ut utan nämnden har för avsikt att låta den hjälpa till att mildra det
prognostiserade underskottet. Bufferten återfinns inom raden Verksamhetsstöd ovan som omfattar
förvaltningsgemensam verksamhet såsom förvaltningsledning och avdelningen för verksamhetsstöd.
Livsmedelskontroll inklusive tillståndsenheten prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 100 tkr
trots en negativ intäktsavvikelse på cirka 450 tkr inom alkohol, tobak och receptfria läkemedel. När
Tillståndsenheten togs över vid årsskiftet justerades nettobudgeten till angivet kommunbidrag om
550 tkr. Intäktsbortfallet vägs till del upp av att personalkostnaderna är lägre än budgeterat på grund av
tillfälligt vakanta tjänster. Tjänsterna tillsätts under november månad och inför 2018 har nämnden
lämnat förslag om att Fullmäktige fastslår en ny taxa för verksamheten för att på så sätt öka intäkterna
och därmed självfinansieringsgraden. Inom livsmedelskontrollen bedöms verksamheten göra ett viss
överskott inom såväl intäkter som kostnader.
Miljötillsyn har haft en hög personalomsättning de senaste åren och har svårt att rekrytera
miljöhandläggare till vakanta tjänster vilket gör att avdelningen prognostiserar ett betydande 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. Avdelningen prognostiserar en negativ budgetavvikelse på intäktssidan
med 1 700 tkr vilket i år täcks upp av en positiv budgetavvikelse inom personalbudgeten vilket gör att
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prognosen totalt sett blir ett överskott på 700 tkr. 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.
Miljöstrategiska uppvisar för perioden en stor avvikelse mellan budgeterade intäkter och faktiskt
utfall. Avvikelsen omfattar i olika grad all intäktsgenererande verksamhet (såld konsumentvägledning till
andra kommuner, 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. Avdelningen redovisar en positiv avvikelse inom personalbudgeten på 300 tkr vilket beror på
vakanta tjänster som numera är tillsatta. Miljöstrategiska avdelningen prognostiserar en negativ
avvikelse mot årsbudget med 1 400 tkr.
Budget- och skuldrådgivningen gör ett mindre överskott inom övriga kostnader.

1.1.1 Politisk verksamhet
Verksamheternas nettokostnader
Tkr

Nämndbudget

Periodiserad
nettobudget

Nettoutfall

Avvikelse/
utfall

Prognosavvikelse för
helåret

Intäkter
Kostnader

-1 018

-764

-662

102

Resultat

-1 018

-764

-662

102

Utfallet för nämnden till och med september månad är ett positivt resultat på ca 100 tkr.
Nämndverksamheten prognostiseras hålla tilldelad budget.

1.1.2 Verksamhetsstöd
Verksamhetens nettokostnader
Tkr
Intäkter

Nämndbudget

Periodiserad
nettobudget

Nettoutfall

Avvikelse/
utfall

Prognosavvikelse för
helåret

235

176

77

-99

-100

Kostnader

-6 969

-5 227

-4 707

520

300

Resultat

-6 734

-5 051

-4 630

421

200

Förvaltningsledningen och verksamhetsstöd redovisar ett positivt resultat på drygt 400 tkr till och med
september månad. I resultatet ingår ca 190 tkr som avser periodens andel av nämndens totala buffert på
250 tkr. Nämnden har inte fattat något beslut om att fördela ut bufferten utan avser att använda den för
att mildra det förväntade negativa resultatet som nämndens olika verksamheter prognostiseras göra.
Förvaltningen har planerat två förvaltningsgemensamma utvecklingsdagar med visionsarbete i
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november samt ytterligare satsningar på medarbetarna i form av hälsoundersökning och
teambuildningsaktiviteter, ledarutveckling samt en del inventarieinköp.
Prognosen för helåret pekar på att ett verksamheten gör ett överskott på 200 tkr vilket i princip
motsvaras av nämndens buffert.

1.1.3 Livsmedelskontroll
Verksamheternas nettokostnader
Periodiserad
nettobudget

6 895

5 175

5 865

690

-350

Kostnader

-8 180

-6 135

-5 860

275

450

Resultat

-1 285

-960

5

965

100

Intäkter

Avvikelse/
utfall

Prognosavvikelse för
helåret

Nämndbudg
et

Tkr

Nettoutfall

Livsmedelskontroll uppvisar i princip inte någon avvikelse mot 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 något medan
intäkterna inom alkohol, tobak och receptfria läkemedel inte kommer att nå upp till budgeterade
volymer. Avvikelsen inom tillståndsenhetens intäkter bedöms till cirka 450 tkr.
Bedömningen är att avdelningen trots de markanta avvikelsena på intäktsisdan kommer att göra ett
positivt resultat på årsbasis då några vakanta tjänster medför ett överskott inom personalbudgeten. Ett
mindre överskott förväntas även inom övriga kostnader.

1.1.4 Miljötillsyn
Verksamheternas nettokostnader
Tkr
Intäkter
Kostnader
Resultat

Nämndbudget

Periodiserad
nettobudget

Nettoutfall

Avvikelse/
utfall

Prognosavvikelse för
helåret

7 400

5 550

4 400

-1 150

-1 700

-10 959

-8 220

-5 955

2 265

2 400

-3 559

-2 670

-1 555

1 115

700

Miljötillsyn uppvisar en positiv avvikelse mot periodiserad budget på drygt 1 100 tkr efter september
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. Avdelningen prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 1700 tkr på
Miljö- och konsumentnämnden, Månadsuppföljning, september 2017
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intäktssidan vilket i år täcks 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.
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

Nämndbudget

Intäkter

Periodiserad
nettobudget

Nettoutfall

Prognosavvikelse för
helåret

Avvikelse/
utfall

2 988

2 241

1 241

-1 000

-1 300

Kostnader

-8 771

-6 578

-6 579

-1

-100

Resultat

-5 783

-4 337

-5 338

-1 001

-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
konsumentvägledning till andra kommuner ligger längst från 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.
Avdelningen redovisar en positiv avvikelse inom personalbudgeten på 300 tkr vilket beror på vakanta
tjänster som numera är tillsatta. Materialkostnader följer budget medan tjänstekostnaderna är något
högre än budgeterat på grund av gemensamma kostnader numera fördelas ut till avdelningarna och
budgeten är lagd utifrån schablonvärden. I samband med flytten från Orangeriet och flytten till Nornan
har merkostnader uppstått.
Miljöstrategiska avdelningen prognostiserar en negativ avvikelse mot årsbudget med - 1 400 tkr.

1.1.6 Orangeriet
Verksamhetens nettokostnader
Tkr

Nämndbudget

Periodiserad
nettobudget

Nettoutfall
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Tkr

Nämndbudget

Intäkter

Periodiserad
nettobudget

Nettoutfall

Avvikelse/
utfall

Prognosavvikelse för
helåret

0

Kostnader

-1 353

-1 015

-730

285

0

Resultat

-1 353

-1 015

-730

285

0

I samband med delårsrapporten föreslår Kommunstyrelsen att Fullmäktige fattar beslut om att justera
Miljö- och konsumentnämndens ram med 2 750 tkr som en konsekvens av att ansvaret för Orangeriet
lyfts bort från nämnden under året. I samråd med Ekonomistyrning har justeringen av ramen gjorts i
denna rapport.
Under hösten kommer Orangeriets kapitalkostnader att analyseras och kvarvarande medel användas för
att göra de nedskrivningar som kan och behöver göras. Det är idagsläget 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

1 336

1 001

552

-449

0

Kostnader

-4 554

-3 416

-3 202

214

150

Resultat

-3 218

-2 415

-2 650

-235

150

Budget- och skuldrådgivningen redovisar en negativ avvikelse mot periodiserad budget efter september
månads utfall.
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, september 2017
Miljö- och konsumentnämnden

Ekonomisk redovisning
2016

2017

Nettoutfall
jan-aktuell
månad

Nämndbudget

Miljö- och konsumentnämnden
Verksamhetsstöd
Livsmedelskontroll
Miljötillsyn

Periodiserad
nettobudget

Nettoutfall
jan-aktuell
månad

Avvikelse

Prognos
avvikelse

681

1 018

764

662

102

0

5 980

6 483

4 862

4 520

342

-50

37

1 285

964

-5

969

100

398

3 560

2 670

1 556

1 114

700

Miljökstrategiska inkl. energi- och
konsumentrådgivning

2 872

5 782

4 337

5 337

-1 000

-1 400

Orangeriet

3 381

1 353

1 015

730

285

0

Budget- och skuldrådgivning

2 234

3 219

2 414

2 650

-236

150

250

188

0

188

250

1 764

-250

Buffert
Verksamhetens nettokostnader

15 583

22 950

17 214

15 450

Kommunbidrag

15 671

22 950

17 214

17 213

88

0

0

1 763

Resultat jfr med kommunbidrag

-250

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat
Resultat jfr med tillgängliga medel

0

I samband med delårsrapporten föreslår Kommunstyrelsen till Fullmäktige att Miljö- och konsumentnämndens ram minskar
med 2 750 tkr som en följd av att ansvaret för Orangeriet flyttats från nämnden under året. I samråd med
Ekonomistyrningsenheten har tabellen ovan har korrigerats i enlighet med förslaget.
Verksamhetsmått
Miljöförvaltningen gemensamt
Verksamhetsmått
Antal ärenden
Antal händelser (Ecos)
Antal delegationsbeslut.

Utfall Sep 2016

Budget 2017

Utfall Aug 2017

Utfall Sep 2017

2 795

2 358

2 628

12 404

10 554

11 783

848

589

674

Livsmedelskontroll
Verksamhetsmått

Utfall Sep 2016

Budget 2017

Utfall Aug 2017

Utfall Sep 2017

Antal livsmedelsverksamheter

738

770

790

790

Antal inspektioner

621

800

681

733

70

100

43

57

Antal revisioner
Antal delegationsbeslut

246

200

229

269

Klagomål

40

50

34

43

Registrering

95

100

63

72

Utfall Sep 2016

Budget 2017

Utfall Aug 2017

Utfall Sep 2017

Antal delegationsbeslut

597

600

333

376

Antal inspektioner och personliga möten miljötillsyn

148

300

90

100

Antal inspektioner och personliga möten enskilda avlopp

191

150

150

171

Miljötillsyn
Verksamhetsmått

Antal inspektioner och personliga möten hälsoskydd

23

50

53

67

Antal kundkontakter miljötillsyn

3 459

5 000

3 148

3 488

Antal kundkontakter enskilda avlopp

2 425

2 000

1 466

1 737

Antal kundkontakter hälsoskydd

1 336

1 500

913

1 098

Utfall Sep 2016

Budget 2017

Utfall Aug 2017

Utfall Sep 2017

Miljöstrategiska
Verksamhetsmått

10-dagars, september 2017
Miljö- och konsumentnämnden
Verksamhetsmått
Konsumentkontakter

Utfall Sep 2016

Budget 2017

Utfall Aug 2017

Utfall Sep 2017

1 441

3 000

2 152

2 535

Informationsaktiviteter.

33

100

34

46

Rådgivningskontakter

227

300

30

54

Med full bemanning under september månad har det varit hög aktivitet inom konsumentrådgivningen. Andelen fysiska
besök ligger relativt oförändrad jämfört med tidigare, men mängden konsumentärenden via telefon och mail har ökat
påtagligt. Vi har också bedrivit en stor utåtriktad verksamhet med informationsaktiviteter under september månad.
Aktiviteterna har bland annat omfattat föreläsningar på SFI, Boråsregionens Etableringscenter och Borås Stads grundskolor.
Ökningen av den utåtriktade verksamheten under månaden ligger på 35% jämfört med T2.
Som vi skrivit tidigare har vi under 2017 fått en ny klimat- och energirådgivare. Det har tagit tid för denna resurs att
introduceras, komma in i arbetet och hitta samarbetsformerna med kommuners motsvarigheter. Han har också under
semesterperioden tagit över rådgivning för stora delar av Västra Götalandsregionen, vilket gör att rådgivningsverksamheten i
just Borås Stad gick på sparlåga. Sedan T2 finns emellertid förutsättningarna på plats och rådgivningarna har starkt
prioriterats under september månad, vilket illustreras av en 80%-ig ökning sedan utgången av T2.
Budget- och skuldrådgivning
Verksamhetsmått
Klientkontakter

Utfall Sep 2016

Budget 2017

Utfall Aug 2017

Utfall Sep 2017

1 190

3 000

1 537

1 803

Förhandlingsärenden

356

490

315

362

Informationsaktiviteter

26

50

36

42

Antalet klientkontaker har ökat jämfört med samma period föregående år och det är såväl antal ärenden som det
förebyggande arbetet som har ökat. Det utåtriktade och förebyggande arbetet har ökat jämfört med föregående år både vad
gäller antal informationstillfällen och antalet personer som får ta del av informationen. I höst har avdelning haft flera
informationstillfällen i samarbete med Borås Etableringscenter (BREC) och familjecentralerna i staden.
Avdelningen har numera ingen kö in till verksamheten och har sedan tre veckor tillbaka startat en öppen mottagning på
tisdagseftermiddagar.

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.
Livsmedelskontroll inklusive tillståndsenheten prognostiserar en positiv budgetavvikelse på 100 tkr trots en negativ
intäktsavvikelse på cirka 450 tkr inom alkohol, tobak och receptfria läkemedel. När Tillståndsenheten togs över vid årsskiftet
justerades nettobudgeten till angivet kommunbidrag om 550 tkr. Intäktsbortfallet vägs till del upp av att
personalkostnaderna är lägre än budgeterat på grund av tillfälligt vakanta tjänster. Tjänsterna tillsätts under november månad
och inför 2018 har nämnden lämnat förslag om att Fullmäktige fastslår en ny taxa för verksamheten för att på så sätt öka
intäkterna och därmed självfinansieringsgraden. Inom livsmedelskontrollen bedöms verksamheten göra ett viss överskott
inom såväl intäkter som kostnader.
Miljötillsyn har haft en hög personalomsättning de senaste åren och har svårt att rekrytera miljöhandläggare till vakanta
tjänster vilket gör att avdelningen prognostiserar ett betydande 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. Avdelningen prognostiserar en negativ budgetavvikelse på
intäktssidan med 1 700 tkr vilket i år täcks upp av en positiv budgetavvikelse inom personalbudgeten vilket gör att
prognosen totalt sett blir ett överskott på 700 tkr. 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.
Miljöstrategiska uppvisar för perioden en stor avvikelse mellan budgeterade intäkter och faktiskt utfall. Avvikelsen
omfattar i olika grad all intäktsgenererande verksamhet (såld konsumentvägledning till andra kommuner, 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. Avdelningen redovisar en positiv avvikelse inom personalbudgeten på 300 tkr vilket beror på vakanta tjänster som
numera är tillsatta. Miljöstrategiska avdelningen prognostiserar en negativ avvikelse mot årsbudget med - 1 400 tkr.
Budget- och skuldrådgivningen gör ett mindre överskott inom övriga kostnader.

10-dagars, september 2017
Miljö- och konsumentnämnden

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE

1(2)

Datum

Dnr
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2017-2240

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

Miljö- och konsumentnämnden

Riktlinjer för uppföljning av utförare av kommunal
verksamhet
Sammanfattning
Kommuner får enligt Kommunallagen 3 kap 19§ (2014:573) lämna över verksamhet
till privata utförare. Kommunen är fortfarande ansvarig gentemot medborgarna för
sådana verksamheter på samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egen regi.
Detta innebär att kommunen ska kontrollera och följa upp verksamheten och genom
avtal tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den
verksamhet som lämnats över.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden avstår från att yttra sig då förvaltningen sällan eller
aldrig använder sig av privata utförare som utför kommunal verksamhet.
Ärendet
Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta riktlinjer för verksamheter som
bedrivs av privata utförare. Med privat utförare avses juridisk person eller enskild
individ som utför en kommunal verksamhet, det vill säga aktiebolag, stiftelse, enskild
firma, idéburen organisation eller annan som upphandlats för att på uppdrag av Borås
Stad utföra en tjänst eller sköta en verksamhet.
Miljöförvaltningens synpunkter
Riktlinjerna omfattar verksamhet där Borås Stad är huvudman inom t ex områdena
vård och omsorg, kultur och fritid, gator och parker, fastighetsförvaltning och
infrastruktur. Riktlinjerna gäller också de kommunala bolagen. Miljöförvaltningens
uppdrag är inte av ovanstående karaktär.

Agneta Sander
Miljöchef

Niclas Björkström
Avdelningschef

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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Bilaga
Riktlinjer för uppföljning av utförare av kommunal verksamhet.pdf
Checklista för uppföljning av privata utförare.docx
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen

Strategi
Program
Plan
Policy
• Riktlinjer
Regler

Borås Stads

Riktlinjer

för uppföljning av utförare av
kommunal verksamhet

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

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum:
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
Gäller för Nämnder och bolag som upphandlar privata utförare
Gäller till och med: 2021
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Riktlinjer för uppföljning
av utförare av kommunal
verksamhet
Inledning
Kommuner får enligt Kommunallagen 3 kap 19§ (2014:573) lämna över verksamhet till
privata utförare. Kommunen är fortfarande ansvarig gentemot medborgarna för sådana
verksamheter på samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egen regi. Detta innebär
att kommunen ska kontrollera och följa upp verksamheten och genom avtal tillförsäkra
sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som
lämnats över.
Kommunfullmäktige ska också för varje mandatperiod anta riktlinjer för verksamheter
som bedrivs av privata utförare. Med privat utförare avses juridisk person eller enskild
individ som utför en kommunal verksamhet, det vill säga aktiebolag, stiftelse, enskild
firma, idéburen organisation eller annan som upphandlats för att på uppdrag av Borås
Stad utföra en tjänst eller sköta en verksamhet. Med privat verksamhet avses inte ett
hel- eller delägt kommunalt bolag. Med privat utförare avses inte heller stiftelse, som
kommunen bildat ensam eller tillsammans med någon annan, eller förening där kommunen
bestämmer tillsammans med någon annan.
Formellt överlämnas oftast verksamheten efter en offentlig upphandling genomförts,
främst enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), eller lagen om valfrihetssystem
(LOV). Kommunen är huvudman för en verksamhet både när verksamheten bedrivs av
en upphandlad entreprenör och i ett valfrihetssystem.
Riktlinjerna omfattar verksamhet där Borås Stad är huvudman inom t ex områdena vård
och omsorg, kultur och fritid, gator och parker, fastighetsförvaltning och infrastruktur.
Riktlinjerna gäller också de kommunala bolagen. Fristående förskolor och skolor är sina
egna huvudmän och omfattas därför inte.
I Borås Stad gäller följande riktlinjer för alla de verksamheter där kommunen upphandlar
utförare. Eftersom det avser upphandlad verksamhet är det viktigt att påpeka att krav på
uppföljning och insyn inte kan få genomslag i redan gällande avtal. De krav som ställs
kan endast påverka förfrågningsunderlag och avtal som ligger framåt i tiden. Arbetet
med uppföljning och insyn kommer således att successivt införas efter hand som nya
avtal träffas med privata utförare.
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Nämnders och styrelsers ansvar
Varje nämnd och styrelse ansvarar för att säkerställa att alla utförare, såväl kommunala
som privata, inom nämndens och styrelsens ansvarsområde bedriver verksamhet:
•
•
•

i enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter,
så att de följer de styrande dokument som gäller generellt för hela Borås Stad och/
eller för respektive nämnd och styrelse och
så att stadens mål kan uppfyllas.

Uppföljningen av utförd verksamhet kan ha olika utgångspunkter beroende på vad det
är för verksamhet som bedrivs varför uppföljningen behöver anpassas till den specifika
verksamheten. Detta innebär att nämnderna och styrelserna måste ta ställning till vilken/
vilka typer av uppföljning som ska användas, liksom frekvens och omfattning redan i
förfrågningsunderlaget. I de fall där uppföljning och tillsyn är reglerat i lag styr detta
vilka typer av uppföljning som är möjliga att göra.
Avtal ska utformas på så sätt att verksamheten hos de utförarna kvalitetsmässigt bedrivs
i enlighet med kommunens krav. Kraven ska vara tydliga och relevanta. Det ska tydligt
framgå hur samverkan mellan beställaren och utföraren ska genomföras och hur brister
i verksamheten ska hanteras. Kommunens möjligheter att besluta om sanktioner eller
att häva ett avtal ska regleras i avtalet.
I avtalen ska också ställas krav på att utföraren ska medverka vid uppföljningen, t ex
genom möten, anordnade besök och lämna statistik och verksamhetsmått till nämnden
eller styrelsen eller delta i brukarenkäter. Utföraren ska också åläggas att, i förekommande
fall, lämna nödvändiga statistikuppgifter till nationella register.
Uppföljning och kontroll av utförare ska göras på ett strukturerat och systematiskt sätt.
Uppföljningen ska syfta till att säkra leverans enligt avtal, säkra måluppfyllelse, kontroll
för att förutse och upptäcka avvikelser och oegentligheter, underlag för utvecklingsarbete
och möjliggöra allmänhetens insyn.

Allmänhetens rätt till insyn
Varje beställande nämnd ska i avtal med utförare tillförsäkra sig information som gör
det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över till utförare.
På samma grunder ska även de kommunala bolagen ge allmänheten insyn i verksamhet
som de överlämnar till privata utförare. Syftet är att informationen ska göra det möjligt
för allmänheten att få insyn i hur uppdraget utförs.
Utförare ska kunna lämna information när kommunen begär det. Utförarens skyldighet
att lämna uppgift begränsas till vad som är reglerat i avtal eller att som kan lämnas
utan omfattande merarbete i förhållande till att uppnå syftet med rätten till insyn.
Uppgiftsskyldigheten omfattar inte hel ler utlämnande som skulle strida mot lag eller
annan författning. Den information som utföraren lämnar till Borås Stad ska inte anses
utgöra företagshemligheter enligt lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter.
Varje nämnd och styrelse ansvarar för att på lämpligt sätt informera allmänheten om
rätten till insyn och vilken information allmänheten kan ta del av i förhållande till
nämndens eller styrelsens utförare.

Uppföljning
Nämnderna ska årligen redovisa till Kommunstyrelsen hur arbetet med uppföljning och
insyn har bedrivits och resultaten av dessa.
4
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Anna Karlsson, 033-35 30 24
anna.ka.karlsson@boras.se

Miljö- och konsumentnämnden

Ansökan om strandskyddsdispens
Sökande:
Fastighet:

Borås Elnät AB
Viared 6:7

Sammanfattning
Borås Elnät söker strandskyddsdispens för flytt av 5- 6 stag i samband med
förläggning av markkabel inom Pickesjöns strandskyddsområde.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens för flytt av sex stycken stag på
fastigheten Viared 6:7 vid Pickesjön, Borås Stad, enligt bifogad karta.
Villkor
Dispensen är förenad med följande villkor:
• Röjning av buskvegetation får endast ske under perioden november-april
• Grävningsarbeten får endast ske under perioden maj-september
Lagstöd

Beslutet har fattats med följande lagstöd:
- Miljöbalken 7 kap. 18b §
Ärendet
Borås Elnät AB har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att flytta stag
på fastigheten Viared 6:7. Borås Elnät AB har i tidigare ärende (dnr 2017-1898)
beviljats dispens för schaktning i samband med förläggning av markkabel. Då vajrarna
till befintlig luftledning är förankrade där kabelschakten kommer gå behöver de
flyttas. Totalt berörs 5- 6 stycken stag. Stagen kommer att flyttas inåt mot
luftledningarna ett par meter. Där marken består av sten kommer de nya stagen fästas
i berget, men där marken består av jord måste fundament grävas ner. För att kunna
flytta stagen måste först terrängen röjas.
Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 7 september 2017.
Karta och foton har också skickats in. Företrädare från Miljöförvaltningen har den 13
september 2017 besökt platsen.
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Miljöförvaltningens synpunkter
Bestämmelser

Platsen ligger inom Pickesjöns strandskyddsområde som är 200 meter. Inom
strandskyddat område får inte åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren
för djur- eller växtarter. Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens
från strandskyddsbestämmelserna om det finns giltiga särskilda skäl. Det finns sex
särskilda skäl som enligt miljöbalken är giltiga för dispens från
strandskyddsbestämmelserna. Åtgärden får dock inte tillåtas om den försämrar
förutsättningarna för friluftslivet eller för djur- och växtlivet även om det finns särskilt
skäl.
I ledningsgatan för befintlig luftledning och i buskvegetationen längs grusvägen finns
dokumenterade fynd av hasselmus. Hasselmus är strikt skyddad enligt
Artskyddsförordningen (2007:845) 4 § och det är bland annat förbjudet att avsiktligt
störa djur, särskilt under deras parnings-, uppfödnings-, och övervintringsperioder
eller skada/ förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser.
Motivering för beslut

För att genomföra kabelschakten, som tidigare beviljats strandskyddsdispens, och
trygga elförsörjningen behöver sex stag till befintlig luftledning flyttas.
Miljöförvaltningen bedömer att särskilda skäl för strandskyddsdispens föreligger då en
trygg elförsörjning anses vara ett angeläget allmänt intresse.
I ledningsgatan för befintlig luftledning och i buskvegetationen längs grusvägen
förekommer hasselmus. För att den aktuella åtgärden inte ska påverka
hasselmuspopulationen negativt, och därmed kräva dispens från
artskyddsförordningen, har Miljöförvaltningen förenat beslutet med villkor om
särskilda försiktighetsåtgärder. Röjningsarbeten får endast ske på vintern under
november-april, då det inte finns några sommarbon i buskagen. Grävningsarbeten
endast får ske på den buskröjda marken under sommarsäsongen maj-september, då
hasselmössen finns uppe i buskvegetationen runtomkring och inte ligger i vinterdvala
i marken.
Under förutsättning att ovanstående villkor följs bedöms inte växt- och djurlivet
påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras, mer än tillfälligt.
Dispens är därmed förenligt med strandskyddets syften.
Miljöförvaltningen bedömer att åtgärden 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.
Avgift
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 510 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.
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1. Översiktskarta
2. Detaljkarta
3. Hur man överklagar
Beslut skickas till
Borås Elnät AB
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen
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Miljö- och konsumentnämnden

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond
Yttrande till Miljö- och konsumentnämnden
Verksamhetsutövare:
Fastighet:

Pålsbo 1:13

Sammanfattning
har beviljats bidrag på 13 800 kronor ur naturvårdsfonden för
naturvårdsåtgärder på fastigheten Pålsbo 1:13. Åtgärderna är nu färdiga och
projektet avslutat.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder.
Projektet avslutas och beviljat bidrag på 13 800 kronor utbetalas på angivet konto, då
ingen delutbetalning gjorts i samband med projektstart.
Ärendet
har beviljats bidrag på 13 800 kronor ur naturvårdsfonden för
naturvårdsåtgärder på fastigheten Pålsbo 1:13. Åtgärderna är nu färdiga och
projektet avslutat. Slutbesiktning av åtgärderna genomfördes av arbetsgruppen för
naturvårdsfonden den 12 september 2017.
Miljöförvaltningens synpunkter
har uppfyllt de åtgärder som ansökan om bidrag avsåg. Stängsel runt två nya
beteshagar om cirka 2 ha har uppförts.

Agneta Sander
Miljöchef

Anna Karlsson
Kommunbiolog

Bilaga
Foton
Beslut skickas till
Sökande
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen

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

Besiktning av naturvårdsåtgärder
Pålsbo 1:13

Dnr 2017-1835

Fårstängsel och stolpar har införskaffats och två nya beteshagar om cirka 2 ha har stängslats in.

Foton 2017-09-12

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE

1(1)

Datum

Dnr

2017-10-24

2016-1610

Anna Karlsson, 033-353024
anna.ka.karlsson@boras.se
Miljö- och konsumentnämnden

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond
Yttrande till Miljö- och konsumentnämnden
Verksamhetsutövare:
Fastighet:

Tärby-segerstorp 3:3

Sammanfattning
har beviljats bidrag på 10 000 kronor ur naturvårdsfonden för
naturvårdsåtgärder på fastigheten Tärby-segerstorp 3:3. 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.
Ärendet
har beviljats bidrag på 10 000 kronor ur naturvårdsfonden för
naturvårdsåtgärder på fastigheten Tärby-segerstorp 3:3. Åtgärderna är nu
genomförda och projektet avslutat. Slutbesiktning av åtgärderna genomfördes av
Anna Karlsson den 6 september 2017.
Miljöförvaltningens synpunkter
har uppfyllt de åtgärder som ansökan om bidrag avsåg. Bikupor och
bisamhälle har införskaffats och iordningställts och avläggare har inneburit ett nytt
samhälle.

Agneta Sander
Miljöchef

Anna Karlsson
Kommunbiolog

Bilaga
Foton
Beslut skickas till
Sökande
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen

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

Besiktning av naturvårdsåtgärder
Tärby-Segerstorp 3:3

Dnr 2016-1610

Utrustning, kupor och ett bisamhälle införskaffades våren/sommaren 2016. Avläggare har inneburit
ett nytt samhälle. Foto 2017-09-06.

Sida
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Datum

Dnr

2017-10-24

2017-2347

Anna Karlsson, 033-033-353024
anna.ka.karlsson@boras.se

Miljö- och konsumentnämnden

Förslag till ny rutin kring medel för informationsmaterial
och marknadsföring av Borås Stads Naturvårdsfond
Sammanfattning
Utdelning av fondmedel beslutas av Miljö- och konsumentnämnden efter förslag från
en beredningsgrupp.
För medel till marknadsföring av naturvårdsfonden måste beredningsgruppen idag
lämna in en ansökan om bidrag ur Naturvårdsfonden. För att minska
administrationen och underlätta arbetet föreslår förvaltningen att ordförande i
beredningsgruppen ges mandat att fatta beslut gällande bidrag till
informationsmaterial och marknadsföring av fonden.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att ge ordförande i beredningsgruppen, KarlErik Nilsson, mandat att besluta om bidrag ur Borås Stads Naturvårdsfond, på högst
10 000 kronor per år, för informationsmaterial och marknadsföring av fonden.
Ärendet
Utdelning av fondmedel beslutas av Miljö- och konsumentnämnden efter förslag från
en beredningsgrupp bestående av representanter för nämnden, Kommunstyrelsen,
LRF, Borås Naturskyddsförening, Miljöförvaltningen och Tekniska förvaltningen.
För medel till marknadsföring av naturvårdsfonden måste beredningsgruppen idag
lämna in en ansökan om bidrag ur Naturvårdsfonden. För att minska
administrationen och underlätta arbetet föreslår förvaltningen att ordförande i
beredningsgruppen ges mandat att fatta beslut gällande bidrag till
informationsmaterial och marknadsföring av fonden, som till exempel foldrar och
skyltar.
Miljöförvaltningens synpunkter
Med hänvisning till ovanstående föreslår förvaltningen att ordförande i
beredningsgruppen ges mandat att fatta beslut om bidrag ur Borås Stads
Naturvårdsfond för medel till informationsmaterial och marknadsföring av fonden.

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

Sida
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Agneta Sander
Miljöchef

Datum

Dnr

2017-10-24

2017-2347

Anna Karlsson
Kommunbiolog

Beslut skickas till
Beredningsgruppen för Naturvårdsfonden

Delegationslista SEPTEMBER
Dnr

Datum

Beslut

Ärende

2017-002193

20170901

Avgift för extra offentlig kontroll, Beslut
2017-09-01

2017-002069

20170901

2017-002069

Sökande/objekt

Fastighet

Handläggare

Livsmedelskontroll, klagomål

Transås 2:5

Thomas Vidholm

Föreläggande om utbildning

Livsmedelskontroll, revision

Juno 10

Christina Källberg

20170901

Föreläggande om arbetskläder

Livsmedelskontroll, revision

Juno 10

Christina Källberg

2017-002069

20170901

Föreläggande om faroanalys

Livsmedelskontroll, revision

Juno 10

Christina Källberg

2017-002360

20170901

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Hedared 1:19

Roger Johansson

2017-000964

20170904

Avgift för extra offentlig kontroll

Livsmedelskontroll, revision

Grävlingen 1

Christina Källberg

2017-002368

20170905

Föreläggande om skyddsåtgärder PCBsanering

Miljötillsyn, anmälan om PCB sanering

Hässlehus 7

Jennie Schürer von Waldheim

2017-002317

20170905

Föreläggande om skyddsåtgärder

Värmepump, installation

Skäftingsbacka 1:126

Roger Johansson

2017-002392

20170906

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Bredareds-Fagerhult
1:58

Roger Johansson

2017-002069

20170906

Avgift för extra offentlig kontroll

Livsmedelskontroll, revision

Juno 10

Christina Källberg

2017-002333

20170906

Tillstånd för WC till infiltration

Avlopp, ansökan WC

Hultås 1:3

Johannes Stolt

2017-002028

20170906

Yttrande över bygglov

Bygglov, remiss (BN 2017-834)

Fristads Hed 1:57

Sofia Lindvall

2017-002372

20170906

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Finnekumla 5:7

Roger Johansson

2017-001104

20170907

Beslut om att avsluta ärende

Hälsoskydd, klagomål på ventilation

Klerken 2

Sevil Selimov

2017-002334

20170907

Strandskyddsdispens

Ansökan om strandskyddsdispens

Tämta-Kil 2:1

Anna Karlsson

2017-000739

20170907

Åtalsanmälan

Miljötillsyn, anmälan om ändring av
verksamhet

Kinnarumma 3:91

Anthoula Papakosta

2017-002365

20170908

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Myrås 1:128

Roger Johansson

2017-002375

20170908

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Myrås 1:73

Roger Johansson

2017-002442

20170911

Beslut om utökade skjuttider

Miljötillsyn, ansökan om extra skjuttider

Tillemosse 1:1

Peter Engström

2017-002417

20170911

Förlängt intervall för slamtömning

Avfall, ansökan om förlängt intervall
slamtömning

Lövaskog 1:7

Jennie Schürer von Waldheim

2017-002185

20170911

Förbud att släppa ut livsmedel på
marknaden

Livsmedelskontroll, inspektion

Karon 7

Maryam Kasehchi

2017-002391

20170912

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Germundared 2:8

Roger Johansson

2017-002185

20170912

Föreläggande om nedkylning

Livsmedelskontroll, inspektion

Karon 7

Maryam Kasehchi
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Dnr

Datum

Beslut

Ärende

2017-002185

20170912

Föreläggande vid vite om varmhållning

2017-002185

20170912

2017-002395

Sökande/objekt

Fastighet

Handläggare

Livsmedelskontroll, inspektion

Karon 7

Maryam Kasehchi

Upphävande av beslut om förbud

Livsmedelskontroll, inspektion

Karon 7

Maryam Kasehchi

20170912

Tillstånd för WC till infiltration

Avlopp, ansökan WC

Pålsbo 1:36

Johannes Stolt

2017-002332

20170912

Tillstånd för WC till sluten tank

Avlopp, ansökan WC

Bosnäs 3:1

Jennie Schürer von Waldheim

2017-002462

20170913

Makulerad

Livsmedelskontroll, inspektion

Pegasus 3

Sara Norberg

2017-002357

20170913

Tillstånd till installation av
värmepumpsanläggning

Värmepump, installation

Toarp 3:1

Roger Johansson

2017-001699

20170913

Föreläggande om att vidta åtgärder

Miljötillsyn, ansökan om utökning av
parkeringsyta

Fristads Hed 1:69

Anthoula Papakosta

2017-002457

20170913

Avgift för extra offentlig kontroll

Livsmedelskontroll, klagomål på misstänkt
matförgiftning

Luna 7

Sara Norberg

2017-001977

20170913

Avgift för extra offentlig kontroll

Livsmedelskontroll, inspektion

Örtugen 2

Christina Källberg

2017-002434

20170913

Föreläggande om skyddsåtgärder

Värmepump, installation

Apeln 10

Roger Johansson

2017-002087

20170913

Förbud att släppa ut livsmedel på
marknaden

Livsmedelskontroll, revision

Sandgärdet 14

Christina Källberg

2016-002664

20170914

Fastställande av egenkontrollprogram för
vattenverk

Livsmedelskontroll, egenkontrollprogram

Toarp 2:1

Annelie Gustafsson

2017-002457

20170914

Föreläggande om rengöring

Livsmedelskontroll, klagomål på misstänkt
matförgiftning

Luna 7

Sara Norberg

2016-002665

20170914

Fastställande av egenkontrollprogram för
vattenverk

Livsmedelskontroll, egenkontrollprogram

Jordstjärnan 1

Annelie Gustafsson

2016-002662

20170914

Fastställande av egenkontrollprogram för
vattenverk

Livsmedelskontroll, egenkontrollprogram

Ingelstorp 1:50

Annelie Gustafsson

2016-002661

20170914

Fastställande av egenkontrollprogram för
vattenverk

Livsmedelskontroll, egenkontrollprogram

Hedared 2:57

Annelie Gustafsson

2017-002441

20170914

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Miljötillsyn, anmälan om ändring av
verksamhet - ny motorbana

Hällered 1:36

Josefin Wilén

2017-002065

20170914

Marklov

Bygglov, remiss

Hällered 1:36

Josefin Wilén

2017-002461

20170914

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Gulmåran 7

Annelie Gustafsson

2016-002663

20170914

Fastställande av egenkontrollprogram för
vattenverk

Livsmedelskontroll, egenkontrollprogram

Rångedala 1:23

Annelie Gustafsson

2017-000384

20170914

Avgift för extra offentlig kontroll

Livsmedelskontroll, revision

Juno 9

Christina Källberg
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Dnr

Datum

Beslut

Ärende

2017-002414

20170914

Registrering av livsmedelsanläggning

2017-002323

20170914

2017-002426

Sökande/objekt

Fastighet

Handläggare

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Hattmakaren 1

Annelie Gustafsson

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Kvarbo 2:27

Annelie Gustafsson

20170915

Föreläggande om skyddsåtgärder

Miljötillsyn, anmälan om uppställning av
krossanläggning

Samariten 4

Johannes Stolt

2017-002453

20170915

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Sandared 1:161

Roger Johansson

2017-002378

20170915

Tillstånd för WC till markbädd

Avlopp, ansökan WC

Stålarp 2:9

Peter Engström

2017-002441

20170915

Avgift för timdebiterad tillsyn

Miljötillsyn, anmälan om ändring av
verksamhet - ny motorbana

Hällered 1:36

Josefin Wilén

2017-002455

20170915

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Tummarp 1:18

Roger Johansson

2017-002480

20170915

Föreläggande om skyddsåtgärder

Värmepump, installation

Rännekulla 1:23

Roger Johansson

2017-002188

20170918

Förbud att släppa ut livsmedel på
marknaden

Livsmedelskontroll, inspektion

Katten 7

Maryam Kasehchi

2017-002498

20170918

Föreläggande om skyddsåtgärder

Värmepump, installation

Sardellen 4

Roger Johansson

2017-002188

20170918

Föreläggande om utbildning

Livsmedelskontroll, inspektion

Katten 7

Thomas Vidholm

2016-003295

20170918

Upphävande av beslut om förbud

Livsmedelskontroll, revision

Mjölskivlingen 12

Linda Karlsson

2017-002499

20170918

Föreläggande om skyddsåtgärder

Värmepump, installation

Ormåsa 1:2

Roger Johansson

2017-002358

20170919

Tillstånd för WC till infiltration

Avlopp, ansökan WC

Lergered 5:3

Maria Steinmetz

2017-002465

20170919

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Miljötillsyn, anmälan om användning av
massor eller avfall för anläggningsändamål

Duetten 1

Anthoula Papakosta

2017-002462

20170920

Föreläggande om varmhållning

Livsmedelskontroll, inspektion

Pegasus 3

Sara Norberg

2017-002245

20170920

Tillstånd för WC till infiltration

Avlopp, ansökan WC

Varvhult 1:35

Jennie Schürer von Waldheim

2017-002287

20170921

Tillstånd för WC till infiltration

Avlopp, ansökan WC

Råstorp 2:6

Sevil Selimov

2016-003295

20170922

Avgift för extra offentlig kontroll

Livsmedelskontroll, revision

Mjölskivlingen 12

Linda Karlsson

2017-002413

20170925

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Stuarts Kile 4

Annelie Gustafsson

2017-002422

20170925

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Termiten 1

Annelie Gustafsson

2017-002444

20170925

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Tallstekeln 3

Annelie Gustafsson
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Dnr

Datum

Beslut

Ärende

2017-002538

20170925

Avgift för extra offentlig kontroll

2017-002583

20170925

2017-002260

Sökande/objekt

Fastighet

Handläggare

Livsmedelskontroll, klagomål på misstänkt
matförgiftning

Nestor 2

Sara Norberg

Avgift för extra offentlig kontroll

Livsmedelskontroll, klagomål på misstänkt
matförgiftning

Carolus 7

Christina Källberg

20170925

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Pallas 1

Annelie Gustafsson

2017-002356

20170925

Strandskyddsdispens

Ansökan om strandskyddsdispens

Ljushults-Kärra 1:28

Anna Karlsson

2017-002324

20170925

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Eldflugan 11

Annelie Gustafsson

2017-002393

20170925

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Karon 1

Annelie Gustafsson

2017-002302

20170925

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Navet 2

Annelie Gustafsson

2017-002404

20170925

Avgift för extra offentlig kontroll

Livsmedelskontroll, inspektion

Karon 1

Sara Norberg

2017-002362

20170925

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Nagelskivlingen 10

Annelie Gustafsson

2017-002188

20170926

Upphävande av beslut om förbud

Livsmedelskontroll, inspektion

Katten 7

Maryam Kasehchi

2017-001775

20170926

Tillstånd för WC till infiltration

Avlopp, ansökan WC

Slätten 1:1

Peter Engström

2017-001775

20170926

Tillstånd för WC till infiltration

Avlopp, ansökan WC

Slätten 1:2

Peter Engström

2017-002331

20170926

Tillstånd för WC till infiltration

Avlopp, ansökan WC

Lunden 1:23

Johannes Stolt

2017-002188

20170927

Avgift för extra offentlig kontroll

Livsmedelskontroll, inspektion

Katten 7

Maryam Kasehchi

2017-002615

20170928

Föreläggande om skyddsåtgärder

Värmepump, installation

Linden 2

Roger Johansson

2017-001814

20170928

Tillstånd för WC till sluten tank

Avlopp, ansökan WC

Bredareds-Fagerhult
1:51

Maria Steinmetz

2017-002609

20170928

Föreläggande om skyddsåtgärder

Värmepump, installation

Råstorp 1:4

Roger Johansson

2017-001814

20170928

Föreläggande om skyddsåtgärder (BDTavlopp)

Avlopp, ansökan WC

Bredareds-Fagerhult
1:51

Maria Steinmetz

2017-002337

20170928

Avgift för extra offentlig kontroll

Livsmedelskontroll, inspektion

Termiten 1

Linda Karlsson

2017-002491

20170928

Tillstånd för WC till sluten tank

Avlopp, ansökan WC

Viared 16:84

Peter Engström

2017-001827

20170928

Föreläggande om provtagningsplan

Miljötillsyn, användning av schaktmassor

Gässlösa 5:1

Johannes Stolt

2017-002491

20170929

Föreläggande om försiktighetsåtgärder för
BDT-avlopp

Avlopp, ansökan WC

Viared 16:84

Peter Engström
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Dnr

Datum

Beslut

Ärende

2017-002443

20170929

Tillstånd inom Öresjö
vattenskyddsområde - schaktning

Miljötillsyn, ansökan om tillstånd till
schaktning inom Öresjö
vattenskyddsområde

Sökande/objekt
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Fastighet

Handläggare

Örlanda 5:17

Johannes Stolt

Delegeringslista tillståndsenheten, september 2017
16-2016-00625
53-2017-00237
06-2017-00198
53-2017-00240
70-2017-00244
70-2017-00245
70-2017-00246
15-2017-00250
11-2017-00252
50-2017-00164

2017-09-08 00:00
2017-09-11 17:05
2017-09-12 10:57
2017-09-18 11:38
2017-09-18 00:00
2017-09-18 00:00
2017-09-18 00:00
2017-09-25 10:25
2017-09-27 16:08
2017-09-29 13:56

Yttrande till Kammarrätt
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap, bifall
Tillfälligt tillst allmänheten, bifall m villkor
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap, bifall
Ingen anmärkning
Ingen anmärkning
Anmärkning enligt bifogad skrivelse
Återkallelse 9 kap. 18 § p. 1
Tillfälligt tillst allmänheten, bifall m villkor
Stadigvarande tillst allmänheten, bifall

Överklagande
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap
Remiss från Lotteriinspektionen
Remiss från Lotteriinspektionen
Remiss från Lotteriinspektionen
Återkallelse av serveringstillstånd
Tillfälligt tillstånd allmänheten
Nytt tillstånd

Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2018

Första utkast

Sista inlämningsdag för
ärenden till
Stadslednings
kansliet

Publicering
på webben

Sammanträde
Torsdag
kl 18.00

10/1

18/1

7/2

22/2

14/3

22/3

4/4

12/4 6)7)

9/5

17/5

6/6

20/62)

8/8

16/8

12/9

20/9

10/10

18/10

14/11

22/11

Kommunstyrelsen
Publicering
på webben

Kommunfullmäktige

Sammanträde
Måndag
kl 14.00

18/12-17

Sista dag för
inlämning till
Sekretariatet

8/1
22/1
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Kommunstyrelsens sammanträdesdagar fastställda den
Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar fastställda den
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Reglemente för Miljö- och konsumentnämnden

800:1

Reglemente för Borås Stads Miljöoch konsumentnämnd
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20, reviderad 2016-11-23 och 2017-09-21.
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att en
ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.
Gäller fr. o m 2017-01-01.
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta reglemente.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter
Miljö- och konsumentnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt
de övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och
hälsoskyddsområdet med undantag för det som enligt Kommunfullmäktiges beslut skall fullgöras av
annan nämnd.
Miljö- och konsumentnämnden svarar också för kommunens konsumentrådgivning samt för budget- och
skuldsaneringsrådgivning.

§ 2 Speciella arbetsuppgifter
I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige ej annat föreskriver, åligger det
Miljö- och konsumentnämnden att särskilt
1.

Fullgöra kommunens uppgifter inom livsmedelslagstiftningen och foderlagstiftningen

2.

Fullgöra kommunens uppgifter enligt alkohollagen,

3.

Fullgöra kommunens uppgifter enligt tobakslagen,

4.

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

5.

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

6.

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

7.

Fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
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Svara för de arbetsuppgifter och beslut i avfalls- och renhållningsfrågor som närmare anges i
gällande kommunala renhållningsordning

§ 3 Övrigt
Det är även nämndens uppgift att
1. svara för miljövården i kommunen i den mån det inte ankommer på annan,
2. svara för naturvårdsfrågorna i kommunen i den mån det inte ankommer på annan,
3. följa utvecklingen i kommunen i miljö- och hälsoskyddshänseende och därvid utarbeta
de förslag och bereda de ärenden som är påkallade eller ankommer på kommunen,
4. medverka i planering där frågor inom nämndens ansvarsområde berörs,
5. genom kontakter och samarbete med organisationer, nämnder, skolor och genom allmän
information skapa ett ökat medvetande om och kunnande i vardagsekonomi och konsumentfrågor
inom kommunen.

Borås Stads författningssamling 2017

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag
2017-09-21

§ 162

2017/KS0071 102
2017/KS0072 102
Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, separat bilaga)

Kommunfullmäktige beslutar:
Philip Silfverklinga (SD), Svenljungagatan 36, 507 63 Borås entledigas från sitt uppdrag som
ledamot i Kommunfullmäktige.
Stina Medelius (M), Ribbingsgatan 23, 504 66 Borås entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
Kommunfullmäktige och som ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Rasmus Kivinen (M), Lilla Brogatan 9, 503 30 Borås väljs till ersättare i Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden t.o.m. den 31 december 2018.
Kristina Ramsälv Waldenström (MP), Södra Lergered Åsengård, 516 94 Dannike väljs till
ersättare i Kommunstyrelsen t.o.m. det tillfälle val av styrelse förrättas nästa gång.
Kristina Ramsälv Waldenström (MP), Södra Lergered Åsengård, 516 94 Dannike väljs till
ersättare i styrelsen för Borås Stadshus AB t.o.m. 2018 års verksamhet.
Nuvarande ersättare Kyan Tabrizi (MP), Söderforsgatan 11A, 507 62 Borås väljs till ledamot
i Sociala omsorgsnämnden t.o.m. den 31 december 2018.
Hassan Siavashee (MP), Norra Sjöbogatan 53, 506 43 Borås väljs till ersättare i Sociala
omsorgsnämnden t.o.m. den 31 december 2018.
Erik Johnson (MP), Hallebergsvägen 3, 507 71 Gånghester väljs till ledamot i
Förskolenämnden t.o.m. den 31 december 2018.
Lasse Jutemar (MP), Göllingstorp Solhäll, 515 92 Kinnarumma väljs till ledamot i Stiftelsen
Föreningssparbanken Sjuhärad t.o.m. den 31 december 2018.
Alexis Mouschopanis (M), Vendelsbergsgatan 4, 504 55 Borås entledigas från sitt uppdrag som
vice ordförande och ledamot i styrelsen för BSTF AB samt som ledamot i styrelsen för AB
Bostäder i Borås.
Nuvarande ledamot Lars-Gunnar Comén (M), Björkgatan 9, 507 32 Brämhult väljs till vice
ordförande och ledamot i styrelsen för BSTF AB t.o.m. 2018 års verksamhet.
Amanda Wiktorsson (M), Engelbrektsgatan 28, 506 36 Borås väljs till ledamot i styrelsen för
BSTF AB t.o.m. 2018 års verksamhet.
Jonas Garmarp (M), Skolgatan 17, 503 33 Borås väljs till ledamot i styrelsen för AB Bostäder
i Borås t.o.m. 2018 års verksamhet.

2017-09-21

Thomas Strand (L), Allégatan 43, 503 37 Borås väljs till ersättare i Sociala omsorgsnämnden
t.o.m. den 31 december 2018.
Ingela Josefsson (KD), Nämndemansgatan 10, 504 45 Borås entledigas från sitt uppdrag som
ersättare i Individ- och familjeomsorgsnämnden.
Valeria Kant (KD), Mintgången 5, 507 53 Borås väljs till ersättare i Individ- och
familjeomsorgsnämnden t.o.m. den 31 december 2018.
Olle Engström (KD), Lorensbergsgatan 4, 504 30 Borås entledigas från sitt uppdrag som
ersättare i Miljö- och konsumentnämnden och som ersättare i Servicenämnden.
Robert Skånberg (SD), Ruered 12, 504 95 Borås väljs till ersättare i Fritids- och
folkhälsonämnden t.o.m. den 31 december 2018.
Bertil Ekwall (S), Väpnarstigen 24C, 506 38 Borås entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
Sociala omsorgsnämnden.
Bratica Lazovic (S), Västmannagatan 4, 504 37 Borås väljs till ersättare i Sociala
omsorgsnämnden t.o.m. den 31 december 2018.
Vid protokollet
Göran Björklund
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 28 september 2017

Ulrik Nilsson (M)
Leila Pekkala (S)
Rätt utdraget betygar:
Maimu Seppel

Rose-Marie Liljenby Andersson (S)
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