
 

 
 

 

   

       

    

  
    
  
  
   
  
  
   

   
  
    
  
   
  
   
  
  

  
   
  
  
  
  
  
   
   
 

  
  

   
   

  

KALLELSE  1 (4) 

2020-11-17 

Miljö- och konsumentnämnden, föredragningslista 2020-11-17  
Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är pga. den nuvarande 

situationen med Covid-19 inte öppna för allmänheten. 

Tid Tisdag 17e November 2020, kl. 17.00 

Plats KS stora sal, Stadshuset, plan 3,5. Kungsgatan 55, Borås 

Kallas Per Månsson (M) 
Lena Sänd (S)
Jan-Åke Carlsson (S) 
Cecilia Kochan (S) 
Catherine Tynes Kjellbergh (L) 
Katrine Andersson (M) 
Elvira Löwenadler (M) 
Robert Strömbom (SD) 

Tobias Eng-Strömberg (S) 
Jaana Ben Maaouia (S) 
Harry Kettil (S) 
Alexander Andersson (C) 
Matti Oinas (MP) 
Sofia Sandänger (M) 
Helena Schicht (M) 
Lars Lyborg (KD) 
Lars-Erik Johansson (SD) 

Miljöchef Agneta Sander 
Avdelningschef Zygmunt Cieslak 
Avdelningschef Niclas Björkström 
Avdelningschef Mirjam Keskifrantti 
Avdelningschef Annelie Johansson 
Avdelningschef Elin Johnsson 
Avdelningschef Linda Gustafsson 
Förvaltningsjurist Johanna Bäckström 
Personalföreträdare Anneli Nilsson 
Personalföreträdare Johan Linderstad  

Karl-Eric Nilsson (C) Anette Bergqvist 
Ordförande sekreterare 

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

mailto:mknamnd@boras.se


     
 

  

 
 
     

 

 

 

  

   

  

 

     
     
 

     
     
 

    
    
 

     
      
 

       
    
 

    
   
 

    
     
 
 

FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (4) 

2020-11-17 

Föredragningslista Beslutsförslag 

1.  Sammanträdets öppnande    -

2.  Närvaro  -

3.  Val av protokollsjusterare    1.  Robert Strömbom (SD)  
 samt tid  för protokollets justering   2.  Elvira Löwenadler (M)  

  3.  Per Månsson (M)  
   2020-11-19  

4.  Nya och pågående Initiativärenden  

4.1 Pågående  

4.1.1 2019-09-24, §271 - Miljö- och konsumentnämnden uppdrar åt  
miljöförvaltningen att göra en översyn av tillståndsenhetens verksamhet och  
att översynen redovisas senast 2021-01-31.  

5.  Fastställande av föredragningslista  

-

6 Information 

kl. 17.05 6.1 Information – Överklagade och överprövade Till handlingarna 
strandskyddsärenden A Karlsson/M Chocron 

kl. 17.25 6.2 Salamanderprojektet Till handlingarna 
Anna Karlsson 

kl. 17.35 6.3 Information – MF och MEX om miljömålet för Till handlingarna 
strategiska markköp Anna Ljunggren 

kl. 17.45 6.4 Information – Samråd Bergtäkt i Brämhult Till handlingarna 
Johannes Stolt 

kl. 17.55 6.5 Information – Nöjd kundindex Till handlingarna 
Mirjam Keskifrantti 

kl. 18.05 6.6 Information – KS informerar om ekonomiska Till handlingarna 
ramar för 2021 Kristina Reinholdsson 

kl. 18.15 6.7 Övrig information från förvaltningen inkl. Till handlingarna 
personalärenden Agneta Sander 



 
                        

 
 

 
 

  

  

   

   

   

 

FÖREDRAGNINGSLISTA 3 (4) 

2020-11-17 

7 Miljöbalkstillsyn 
7.1  Strandskyddsdispens, Bosnäs  2:84  Godkänna  och avslag   
 Ecos: 2020-2361  Matilda Chocron  

7.2  Strandskyddsdispens, Tranhult 1:16  Delvis  avslag   
 Ecos: 2020-2812  Anna Karlsson 

7.3  Strandskyddsdispens, Aranäsholm 1:27  Avslag  för alternativ 1  
 Ecos: 2020-2917  Anna Karlsson 

7.4  Utlåtande till FOF  angående VM-deltävling  Tillstyrka delvis  
 i SuperMoto på Borås Motorstadion  Josefin Wilén  
 Ecos: 2020-3202  

7.5  Yttrande till Länsstyrelsen  Godkänna  
 Ecos: 2020-1638  Matilda Chocron  

8 Livsmedelskontroll 
8.1  Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen  Godkänna   
 Dnr: 2020-3210  Christina Källberg  

8.2  Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen  Avskriva ärendet  
 Dnr: 2020-3221  Christina Källberg  

8.3  Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen  Avskriva ärendet  
 Dnr: 2020-3205  Christina Källberg  

8.4  Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen  Godkänna   
 Dnr: 2020-3228  Christina Källberg  

8.5  Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen  Godkänna   
 Dnr: 2020-3130  Christina Källberg  

9 Alkohol & Tobak 
9.1  *Ansökan om  serveringstillstånd  Avslå  
 Dnr:  50-2020-00266  Marlene Tenbrink  

10 Miljöstrategiska 
10.1  Detaljplan för  Byttorpsvall 23 och 24  Tillstyrka   

Ecos: 2020-3330  Pia Aspegren   
Omgående justering  

10.2  Detaljplan för Trandared, Svärdfästet 4  Tillstyrka  med synpunkter  
Ecos: 2020-3251  Dennis Sako  

11 Naturvårdsfonden 
11.1  Avslutsbidrag naturvårdsfond,  Bygd 1:24  Godkänna  
 Ecos: 2019-1942  Anna Karlsson 



 
                        

 
 

 
 

  

 

     

  

FÖREDRAGNINGSLISTA 4 (4) 

2020-11-17 

11.2  Avslutsbidrag naturvårdsfond,  Äskhult 1:7  Godkänna  
 Ecos: 2019-2793  Anna Karlsson 

11.3  Ansökan om bidrag naturvårdsfond,  Bygd 1:7  Godkänna  
 Ecos: 2020-3339  Anna Karlsson 

11.4  Ansökan om bidrag naturvårdsfond, Kråkered 2:11  Godkänna  
 Ecos: 2020-3314  Anna Karlsson 

12 Administration 
12.1  Månadsrapport oktober 2020  Godkänna   
 Ecos: 2020-769  Kristina Reinholdsson 

12.2  Prisuppräkning  av taxor  inom Miljö- och Godkänna   
 Konsumentnämndens verksamhetsområde 2021  Kristina Reinholdsson 
 Ecos: 2020-3464  

12.3  Rapportering av MKNs personuppgifts- Godkänna   
 behandlingar 2019  Andreas Zalewski  
 Ecos: 2020-3403  

12.4  Inkomna synpunkter jan-juni 2020  Till handlingarna  
 Ecos:  2020-3042  Niclas Björkström  

12.5  Miljöförvaltningens Plan för hantering av samhälls- Godkänna   
 Störningar och extraordinära händelser  Niclas Björkström  

Ecos: 2020-3058  

12.6  Utredningsuppdrag att utöka mellankommunal  Tillstyrka   
 samverkan  Johanna Bäckström  
 Ecos:  2020-2914   

12.7  Avtalssamverkan  inom miljö- och hälsoskydd Tillstyrka   
 Ecos: 2020-3533  Johanna Bäckström  

12.8  Samverkansavtal  avseende kommunal energi- Godkänna  
 Och klimatrådgivning 2021  Johanna Bäckström  
 Ecos: 2020-913   

12.9  Revidering av delegationsordningen Godkänna   
 Ecos: 2020-2643  Johanna Bäckström  

13 Kurser och konferenser etc. 

14 Anmälningsärenden 
14.1  Delegeringsbeslut  oktober  2020  Till handlingarna  

14.2  Inkomna skrivelser  Till handlingarna  
 *Namninsamling  YX tobak  
 *Brev till förvaltningar och bolag, Schrems II  
 *Uppdaterade rekommendationer närvaro ledamöter  



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

     
 

  

 
    

    
        

         
            
    

 
              

 
            

 
  

 

 
 

 
      

              
                

         

Sida
TJÄNSTESKRIVELSE  1(5) 
Datum  
2020-10-29  

Dnr  
2020-2361  

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

Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandsky  ddsdispens för  
gäststuga/garage/förråd, tillb yggnad av   fritidshus samt   
iordningställande vid stranden på fastigheten Bosnäs 3:84        

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för
garage/gäststuga/förråd, med en byggnadsarea på ca 97 kvadratmeter, samt 
tillbyggnad av fritidshuset med ca 10 kvadratmeter, på fastigheten Bosnäs 3:84 vid
Västersjön, Borås kommun. 

Endast det område som markerats på bifogad karta får tas i anspråk som tomtplats. 

Miljöförvaltningen avslår ansökan om dispens för trädäck och badtunna vid sjön. 

Villkor 

1.  Tomtplatsen sk a  åt sy dväst,  enligt  bilaga 2, mar  keras  med st aket, hä ck,  mur  
eller mots varande.  

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd:
Miljöbalken 7 kap. 18b §. Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från 
förbuden i 15 § om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det
som anges i 18 a § 1 och 2. 

Sammanfattning   
 har sökt   dispens från   strandskyddsbestämmelserna för  

att  bygga en gäst  stuga/förråd och gara  ge   samt  tillbyggnad av fritidshus    på fast igheten  
Bosnäs 3:8 4. Fö reträdare  för Mil jöförvaltningen ha r den 7 augu   sti besökt   platsen. 
Runt  huset är en trädgår   d ian språktagen som tomt  plats, rest en  av fast igheten är   skog.  
Mellan sjön och    fritidshuset  i br anten sk öter fast ighetsägarna omr ådet som   naturmark 
med frä mst lägr e  ris och busk  ar men även nå   gra träd. En trap   pa lede r ner till sjön, vid      
sjön finns en br   ygga samt   en lite n ba stu  som ha r st ått  där  sedan  innan st randskyddet 
infördes. De n 5 oktober komplet   terades  ansökan med   ett  trädeck, en ba  dtunna och   
att  göra ior dning mar ken vid ba  stun.   
 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

mailto:matilda.chocron@boras.se


 
 
 

 
 

 
 

 

       
            

             
            
              

         
 

 
          

             
             

           
              

                  
            
          

 
                

        
 

             
             

 
             
           

             
     

 
              

 
            

 
                

        
 

               
          

   
   

       
            

 
            

             

Sida 
2(5) 

Datum Dnr 
2020-10-29 2020-2361 

Ärendebeskrivning   
 har sökt   dispens från   strandskyddsbestämmelserna för   

att  bygga en gäst  stuga/förråd och gara  ge   samt  tillbyggnad av fritidshus    på fast igheten 
Bosnäs 3:8 4. Ansökan om dispens från      strandskyddsbestämmelserna inkom den 14     
juli 20 20. Karta ha  r bifogats an  sökan.   

Miljöförvaltningen bedömer att garaget/gäststugan/förrådet samt tillbyggnaden av
fritidshuset kommer att uppföras på en plats som redan är ianspråktagen. Området 
kring bastun och bryggan uppfattas inte som den hör till fritidshusets hemfridszon på
grund av höjdskillnaden och naturmarken där emellan. En badtunna och ett trädeck 
skulle göra att marken kring bryggan och strandzonen runt bastun skulle få en mer
avhållande verkan på allmänheten än vad den har idag. 

Företrädare för Miljöförvaltningen har den 7 augusti besökt platsen. Fritidshuset 
ligger omgivet av skogsmark. Det är brant uppifrån husets placering och dess trädgård 
ner till sjön. Runt huset är en trädgård ianspråktagen som tomtplats, resten av
fastigheten är skog. Mellan sjön och fritidshuset i branten sköter fastighetsägarna 
området som naturmark med främst lägre ris och buskar men även några träd. En
trappa leder ner till sjön, vid sjön finns en brygga samt en liten bastu som har stått där 
sedan innan strandskyddet infördes. Bryggan är ny men bedöms vara liknande den
brygga som funnits på platsen sedan innan strandskyddet infördes. 

På den plats där det nya garaget/gäststugan ska byggas står det idag ett förråd. Ut mot 
vägen är tomten avgränsad med en stenmur. 

Det som upplevs som tomtplats avgränsas åt de flesta håll naturligt av höjdskillnader.
Tomten som klipps som gräsmatta är platt och nedanför höjdskillnaden växer skog. 

Vid platsbesöket beskrev sökanden att de även planerade att ordna till stranden och 
göra vissa åtgärder där. En kompletterande beskrivning över dessa åtgärder inkom
den 5 oktober. Ansökan kompletterades med ett trädeck, en badtunna och att göra 
iordning marken vid bastun. 

Den 20 augusti inkom sökanden med en ny situationsplan för de sökta åtgärderna. 

Den 21 oktober inkom sökande med synpunkter på förslag till beslut. 

I miljöbalken finns det sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens
från strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § miljöbalken). 

Som särskilda skäl för dispens anger sökande att området redan tagits i anspråk på ett 
sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 

Miljöförvaltningens bedömning 
Motivering för beslut 
Miljöförvaltningen bedömer att garaget/gäststugan/förrådet samt tillbyggnaden av
fritidshuset kommer att uppföras på en plats som redan är ianspråktagen. 

Garaget och tillbyggnaden bedöms inte utöka det område som kan uppfattas som 
hemfridszon. Ett fåtal granar bakom det befintliga förrådet kommer tas ned men det 



 
 
 

 
 

 
 

 

              
             

         
        

 
 

               
              

            
          

          
              

            
             
               
                

            
 

          
           

          
  

 
        

           
               

   
 
 

   
            

            
            

           
              

             

  
            

   
             

                 
               

                 
   

               
            
             

               
                

      

Sida 
3(5) 

Datum Dnr 
2020-10-29 2020-2361 

bedöms inte avhålla allmänheten från en plats de idag har tillgång till. Någon mark
som är allemansrättsligt tillgänglig kommer därför inte tas i anspråk genom att den 
planerade tillbyggnaden och garaget uppförs. Miljöförvaltningen anser att ovan
nämnda omständigheter utgör särskilda skäl för dispens från 
strandskyddsbestämmelserna. 

Nere vid stranden finns en brygga och en bastu som har funnits där sedan före
strandskyddet infördes. Bastun har ett väldigt litet fönster och ser mer ut som ett 
förråd. Området kring bastun och bryggan uppfattas inte som den hör till
fritidshusets hemfridszon på grund av höjdskillnaden och naturmarken där emellan. 
Enligt Naturvårdsverkets handbok 2009:2 Strandskydd – en vägledning för planering 
och prövning, s. 139 f har en bastu/komplementbyggnad och en brygga normalt inte 
någon hemfridszon och ska därför inte föranleda någon avgränsning av en tomtplats.
En badtunna och ett trädeck skulle göra att marken kring bryggan och strandzonen 
runt bastun skulle få en mer avhållande verkan på allmänheten än vad den har idag.
Med andra ord får marken fortsätta skötas så som den gör idag och brygga och bastu 
får renoveras. Vid nybyggnad/utbyte av brygga eller bastu ska dispens sökas. 

På den aktuella platsen för garaget/gäststugan finns inga höga naturvärden.
Livsvillkoren för växt- och djurlivet bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång 
till strandområdet försämras inte av byggnaden. Dispens är förenligt med 
strandskyddets syfte. 

Miljöförvaltningen bedömer att garaget/gäststugan är förenlig med gällande 
översiktsplan och kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som 
anges i 3 och 4 kap miljöbalken. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 
kap miljöbalken. 

Motivering till villkor 
Praxis i strandskyddshandläggningen har av tidigare ärenden och domar visat att för
att förtydliga för allmänheten var den privata zonen kring byggnaderna råder och 
utifrån ett långsiktigt perspektiv samt hur det ser ut på platsen finner
Miljöförvaltningen det skäligt att förena beslutet med villkor om att tomtplatsens 
gräns tydligt ska markeras med staket, häck, mur eller annan anordning enligt bilaga 2.
På övriga sidor av tomtplatsen avgränsas den naturligt av höjdskillnader i terrängen. 

Tidigare kommunicering 
Kommunicering skickades ut den 12 oktober, den 21 oktober inkom sökanden med
följande synpunkter. 

- Villkor för avgränsningen av tomten förstår vi inte syftet med. Vår gräsmatta
övergår direkt i skog och det har under många år sett ut som det gör nu. Vi 
ser inte hur det påverkar eventuella människor att ta beslut om att gå i vår
skog för att vi sätter upp ett staket. Vi skulle med andra ord gärna se att detta 
villkor tas bort. 

- Vad det gäller bedömningen nere vid sjön att det inte kan ses som vår 
hemfridszon förstår vi men vi anser att det bör kunna godkännas då
allmänheten troligtvis inte ser ytan på ett annat sätt med däck och badtunna 
än dagens utseende. Det är ändå så "privat" med bryggan och bastun så att i
det lilla område som vi vill använda så anser vi att det går att bedöma enligt 
nedan paragraf i Miljöbalken. 7:18c punkt1. 



 
 
 

 
 

 
 

 

                  
            

            
             

            
 

 

 
             

           
            

             
  

 
            
         

 
               

           
             

 
            

                
 

 
             

           
   

 
 

             
           
          

               
          

 

   
        

  
   

   
     

 
  

     
     

 

Sida 
4(5) 

Datum Dnr 
2020-10-29 2020-2361 

- Som det nu är ritat på kartan från er så har det nog blivit ett missförstånd i
kommunikationen. Vi har dragit ett grovt streck där vi önskar se vår 
hemfridszon vilket medför nedtagande av ett fåtal träd. Precis som vi pratade
om när vi fick besök av miljöförvaltningen. Vi kanske inte behöver riktigt så 
mycket som strecket visar men bakom det gamla garaget behöver vi några 
meter. 

Upplysningar 
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att de godkänner eller 
överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att
beslutet kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om de anser att det 
inte finns särskilda skäl för dispensen. Först efter att Länsstyrelsen har svarat börjar
dispensen gälla. 

Andra personer har också möjlighet att överklaga beslutet inom de tre veckorna. 
Vänta tills dispensen börjar gälla innan byggnaden/anläggningen/åtgärden påbörjas. 

En karta hör till detta beslut och bestämmer hur stor den privata zonen är på
fastigheten dvs. en tomtplatsavgränsning. Det är bara inom tomtplatsen som ägaren 
till marken har sin privata zon eller hemfridszon och allemansrätten inte gäller. 

Strandskyddsdispensen slutar att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år eller
avslutas inom fem år från den dag då dispensbeslutet började gälla (7 kap 18 h § 
miljöbalken). 

Som regel krävs bygglov eller bygganmälan för att uppföra ny byggnad. Även ändring
av byggnad eller uppförande av andra anläggningar kan kräva bygglov eller 
bygganmälan. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Avgift 
Avgiften för handläggning av ansökan är 7 158 kronor enligt kommunens taxa för 
2020. Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta
utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet 
överklagas. Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken. 

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

Bilagor 
Bilagor till beslutet
Bilaga 1 Översiktskarta 
Bilaga 2 Beslutskarta med tomtplatsavgränsning 

Övriga bilagor
Bilaga 3 Dokumentation från platsbesök 
Bilaga 4 Hur man överklagar 



 
 
 

 
 

 
 

 

 

    

 

  
 

Sida 
5(5) 

Datum Dnr 
2020-10-29 2020-2361 

Beslutet expedieras till 
Beslutet  delges  

 
 

För känn edom  
Länsstyrelsen Västra Götalan  ds Län (bilaga 1,   2,3),  vastragotaland@lansstyrelsen.se  

Agneta San der  
Förvaltningschef  

Matilda Chocron 
Handläggare 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se


 

Bilaga 1 Översiktskarta 

2020-2361 

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen Skala 1:10000 

0 100 200 300mrättsverkan 



 

Bilaga 2 

2020-2361 
Beslutskarta med tomtplats 

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen Skala 1:400 

0 5 10 15mrättsverkan 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

     
 

  

 
    

   

 
        

        
  

 
        

 
      

                  
                     
 

       

  

 har sökt   dispens från   strandskyddsbestämmelserna för tillby  ggnad 
av befint lig huvu dbyggnad, installation av slu   ten tank under tillby   ggnaden, ersät ta  
befintlig sjöbo d  och ve rktygsbod  med  två nya bygg  nader  samt  nybyggnation av ba  stu 
med br yggdäck på fast  igheten Tran hult  1:16. Mil jöförvaltningen bedömer att    
byggnaderna kommer att    uppföras på en pla   ts som redan är     ianspråktagen och att   
särskilda sk äl där med för eligger.  En br ygga får an  ses vara   en sådan an  läggning som   
för sin fu  nktion måst e ligga vid vatt   net. Vid pr  övning av om det   ta inn ebär att  
särskilda sk äl för dispens för   eligger ingår   även en bedömnin  g  av br yggans inverkan på    
strandskyddets sy ften och en vägning mellan st     randskyddsintresset  och den ensk  ildes 
intresse och behov av att      ta pla tsen i an  språk. Mil jöförvaltningen an ser inte   att  

 enskilda intress e av br  yggdäck  väger  tyngre  än det   allmänna 
intresset  som st randskyddet  syftar till att    bevara,  dispens  kan där för inte beviljas    för  

Sida
TJÄNSTESKRIVELSE  1(6) 
Datum  
2020-11-03  

Dnr  
2020-2812  

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

Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandsky  ddsdispens för tillb  yggnad, 
installation av sluten tank, två ersä     ttningsbyggnader samt  
nybyggnation av bastu med bryggdäck på fastigheterna       
Tranhult  1:16 och 1:24    

Förslag till beslut 
Miljö- och konsume ntnämnden beviljar dispens från     strandskyddsbestämmelserna för  
tillbyggnad av fritidshus  , med   måtten 5 x 4,   6 met er, tv å ersät tningsbyggnader  på  
vardera  10  m2  samt  bastu,  med mått en 2, 1 x 2,  5 met er, på fast  igheterna Tran hult 1:1 6 
och 1: 24, enligt   placering i bila  ga 2,   vid Sävsjön Borå  s  kommun.   

Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för bryggdäck på fastigheten Tranhult 1:16, Borås
kommun. 

Hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats. 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 18b §. Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15

§ om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som anges i 18 a § 1 och 
2. 

- Miljöbalken 7 kap. 15 § 

Sammanfattning 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

mailto:anna.ka.karlsson@boras.se


 
 
 

 
 

 
 

 

           
           

          
 

  

 har sökt   dispens från   strandskyddsbestämmelserna för tillby  ggnad 
av befint lig huvu dbyggnad, installation av slu   ten tank under tillby   ggnaden, ersät ta  
befintlig sjöbo d  och ve rktygsbod  med  två nya bygg  nader  samt  nybyggnation av ba  stu 
med br yggdäck på fast  igheten Tran hult  1:16. An sökan om dispens    från  
strandskyddsbestämmelserna inkom den 11     september  2020. Ritning och karta ha    r 
bifogats  ansökan.   
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bryggdäcket. Installation av sluten tank kommer ske under planerad tillbyggnad. Då
inga höga naturvärden finns på platsen och åtgärden inte kommer påverka 
allmänhetens tillgång till området bedömer Miljöförvaltningen att åtgärden inte kräver
strandskyddsdispens. 

Ärendebeskrivning 

Den  23  september  har  ,  på begära n, inkommit me  d et t 
förtydligande  av an sökan gällan de  bryggdäck, kompleme ntbyggnader  samt  skiss på   
tillbyggnaden.  

Företrädare  för Mil jöförvaltningen ha r den 24    september  2020 besökt   platsen.  
Fastigheten Tran hult  1:16 ligge r län gst ut   på en udde    och ut görs  av ca 105  0 m 2. P å  
fastigheten finns en huvu   dbyggnad, en gäst  stuga, en sjöbo  d  samt  en fly tbrygga.  Till  
fastigheten hö r även en    verktygsbod,  som är   placerad st rax ut anför fast ighetsgränsen, 
på gra nnfastigheten Tran hult  1:24.    

Miljöförvaltningen ha r den 1 oktober     2020 kommunice rat  ett  förslag  på beslu t och   
lämnat   möjlighet att   inkomma med sy  npunkter på för  slaget. 

 har den 11    oktober inkommit med    synpunkter och hä  nvisat  till  att  
en intress eprövning  ska  göras  enligt  7 kap 25    § Mil jöbalken. Bryg gdäcket i an  slutning 
till  bastun  upprätthåller enligt    ett st ort  syfte  då man kan ta av sig       
skorna samt   ha en dör  rmatta  att  skrapa  av fött erna på inn  an  man träder in i ba    stun. 
Den  ger  även möjlighet   att  placera en bä  nk  att  sitta på ef  ter  att  man ba stat för att ky   la  
ner sig.   Trädäcket  byggs även för att     öka trivs elkänslan och möjliggör  a et t säke rt  sätt 
att  ta sig   in och ur ba   stun. Det ta då vatt  ennivån i sjön vari   erar kraftigt   och ba stun  
anläggs på slu  ttande mar k.   framför  vidare  att  platsen inte kan ha    
någon bet ydelse  för allemansr ättsliga  ändamål då omr  ådet  ligger i dir  ekt an slutning till   
tomtmark och avsk  ärmas av tre    villatomter no rrut. Allmän heten ha r inte   någon 
tillgång  till  tomtmark elle r st randzon på den aktu   ella pla tsen.  Befintlig  brygga på   
fastigheten ligge r 15 met  er från   bastun och kan där   för inte an  vändas för än  damålet.   

Bestämmelser 
Platsen för de planerade åtgärderna ligger inom Sävsjöns strandskyddsområde som är 
100 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte

1.  nya bygg nader  uppföras,  
2.  byggnader  eller bygg naders an vändning än dras elle r an dra an läggningar elle r 

anordningar ut föras, om det    hindrar  eller avhå ller allmä nheten från   att  beträda  
ett  område  där  den an nars  skulle fått   färdas  fritt,   

3.  grävningsarbeten elle r an dra för beredelsearbeten ut föras för bygg  nader,  
anläggningar elle r an ordningar som   avses i 1 och 2,      eller  

4.  åtgärder vidt as  som väse ntligen för ändrar livsv illkoren för   djur- eller växtar ter  
(7 kap 15 §     miljöbalken).   



 
 
 

 
 

 
 

 

          
           

               
          

               

   
                

        

         

                
  

     
           

             
         

          
            

                
            

           
             

            
      

           
         
            

            
         

       

            
          

          

          
             

            

 
               

             
            

            
    

 

Sida 
3(6) 

Datum Dnr 
2020-11-03 2020-2812 

Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens från
strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl (7 kap 18b § miljöbalken). 
Dispens får ges endast om det är förenligt med strandskyddets syfte (7 kap 26 § 
miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens 
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. 

Miljöförvaltningens bedömning 
I miljöbalken finns det sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens 
från strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § miljöbalken). 

Som särskilda skäl för dispens anger sökande att 

- platsen redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften 

Tillbyggnad, ersättningsbyggnader och bastu
Tillbyggnad av huvudbyggnaden kommer att sker i nordlig riktning. Marken utgörs 
idag av gräsyta, berg i dagen samt buskage. Tillbyggnad sker i riktning mot
grannfastigheten som utgörs av ianspråktagen tomtmark. Befintlig verktygsbod och 
sjöbod rivs och ersätts med nya byggnader. Jämfört med befintliga
komplementbyggnader blir de nya ca 2 kvm större. De nya byggnaderna kommer 
även att höjs upp ca 30 cm för att bättre klara variationer i vattenståndet och årliga
översvämningar. Mulltoa och vatten till handfat dras in och installeras i sjöboden. 
Verktygsboden kommer ha identiskt utseende och mått som sjöboden, men ingen
mulltoa eller handfat. Bastun kommer att uppföras i fastighetens nordöstra hörn, ca 1 
meter från fastighetsgränsen och 1,5 meter från strandlinjen. Marken utgörs idag av
klippt gräsmatta samt buskage. 

Miljöförvaltningen bedömer att byggnaderna kommer att uppföras på en plats som
redan är ianspråktagen. Miljöförvaltningen bedömer att byggnaderna inte kommer 
utöka det område som kan uppfattas som hemfridszon. Någon mark som är
allemansrättsligt tillgänglig kommer därför inte tas i anspråk genom att den planerade 
byggnaden uppförs. Miljöförvaltningen anser att ovan nämnda omständigheter utgör
särskilda skäl för dispens från strandskyddsbestämmelserna. 

På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Livsvillkoren för växt- och 
djurlivet bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras 
inte av åtgärderna. Dispens är förenligt med strandskyddets syfte. 

Miljöförvaltningen bedömer att byggnationerna är förenlig med 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. 

Bryggdäck
En brygga får anses vara en sådan anläggning som för sin funktion måste ligga vid 
vattnet. Vid prövning av om detta innebär att särskilda skäl för dispens föreligger
ingår även en bedömning av bryggans inverkan på strandskyddets syften och en 
vägning mellan strandskyddsintresset och den enskildes intresse och behov av att ta
platsen i anspråk. 

Miljöförvaltningen an ser inte   att   enskilda intress e av br  yggdäck  
för att sk  rapa  av fött erna och möjliggör  a sit tplats  väger  tyngre  än det   allmänna  
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intresset  som st randskyddet  syftar till att    bevara.  Miljöförvaltningen konstat erar vidar e  
att  fastigheten ut görs  av 105 0 m 2  och att   en alte rnativ  placering för ba  stun  därmed är   
möjlig, om in och ut      passage  till  bastun på nu an   sökt pla ts inte   kan ge nomföras  på et t 
säkert  sätt. Även om lan   dområdet  ner till vatt  net  är  ianspråktaget  som pr ivat  
tomtmark är vatt  enområdet än då no rmalt se tt  tillgängligt för allmä  nheten, vilke t 
framgår av Ma  rk- och miljöö verdomstolens  dom 20 17-10-13 i mål M     1554-17. Vida re  
finner Mi ljöförvaltningen det   inte  orimligt  att  gå 15   meter från   bastun  för att an  vända 
befintlig br ygga.   

Miljöförvaltningen bedömer att en ny brygga på platsen skulle ta allemansrättsligt
tillgängligt vattenområde i anspråk och ha en avhållande effekt på det rörliga 
friluftslivet inom vattenområdet i bryggans närhet. Även ett trädäck på land, i
utkanten av tomtplatsen, bedömer Miljöförvaltningen skulle utöka den upplevda 
hemfridszonen. För att dispens ska beviljas krävs så starka skäl att de allmänna
intressena som strandskyddet syftar till att tillgodose får stå tillbaka för det enskilda 
intresset av att ha en brygga. Miljöförvaltningen anser inte att det i det aktuella fallet
finns så starka skäl att dispens kan medges. 

Miljöförvaltningen anser inte att någon av de omständigheter som får beaktas i
prövningen kan utgöra särskilt skäl för dispens. Enligt MÖD 2020:2 får, vid en 
intresseavvägning enligt 7 kap 25 § miljöbalken, även andra omständigheter än de
som enligt 7 kap. 18c-d §§ kan utgöra särskilda skäl för dispens beaktas. Detta 
föranleder dock ingen annan bedömning än den som gjort ovan. Sammanfattningsvis
anser Miljöförvaltningen att det allmänna intresset som strandskyddet syftar till att 
bevara väger tyngre än det enskilda intresset av att ta platsen i anspråk. Dispens kan
därför inte medges för bryggdäcket. 

Miljöförvaltningen anser att den inskränkning i enskild rätt som en nekad dispens
innebär i detta fall inte går längre än vad som behövs för att tillgodose syftet med 
förbuden i strandskyddet (7 kap 25 § miljöbalken). 

Miljöförvaltningen bedömer att bryggdäcket inte är förenlig med kraven på en från 
allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 
och 4 kap miljöbalken. 

Installation av sluten tank 
Installation av sluten tank kommer ske under planerad tillbyggnad. Miljöförvaltningen 
bedömer att inga höga naturvärden finns på platsen och att åtgärden inte kommer att
påverka allmänhetens tillgång till området. Det krävs därmed ingen dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för åtgärden. 

Tidigare kommunicering 
Ansökan om strandskyddsdispens, 2020-09-11 
Komplettering, 2020-09-23
Synpunkter på förslag till beslut, 2020-10-11 

Upplysningar 
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att de godkänner eller 
överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att
beslutet kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om de anser att det 
inte finns särskilda skäl för dispensen. Först efter att Länsstyrelsen har svarat börjar
dispensen gälla. 
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Andra personer har också möjlighet att överklaga beslutet inom de tre veckorna. 
Vänta tills dispensen börjar gälla innan åtgärderna påbörjas. 

Det är bara inom tomtplatsen som ägaren till marken har sin privata zon eller
hemfridszon och allemansrätten inte gäller. Anläggningar utanför tomtplatsen kan bli 
föremål för tillsyn enligt miljöbalken. 

Strandskyddsdispensen slutar att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år eller
avslutas inom fem år från den dag då dispensbeslutet började gälla (7 kap 18 h § 
miljöbalken). 

Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller vattenområden 
eller som har rättigheter där. 

För att anlägga avlopp (sluten tank) krävs även separat tillstånd från Miljö- och 
konsumentnämnden. Kontakta avdelningen för miljötillsyn för mer information. 

Som regel krävs bygglov eller bygganmälan för att uppföra ny byggnad. Även ändring
av byggnad eller uppförande av andra anläggningar kan kräva bygglov eller 
bygganmälan. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen för mer information. 

Avgift 
Avgiften för handläggning av ansökan är 7 158 kronor enligt kommunens taxa för 
2020. Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta
utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet 
överklagas. Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken. 

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

Bilagor 
1.  Översiktskarta  
2.  Beslutskarta  
3.  Fotodokumentation från pla  tsbesöket  2020-09-24   
4.  Information om hur du överklagar nä     mndens beslu t  

Beslutet expedieras till 

Beslutet delges 

För känn edom  
Länsstyrelsen Västra Götalan  d,  vastragotaland@lansstyrelsen.se  

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Agneta San der  
Förvaltningschef  

Elin Johnsson 
Avdelningschef 



 

Bilaga 1. Översiktskarta 

Tranhult 1:16 
Dnr. 2020-2812 

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen Skala 1:20000 

0 200 400 600mrättsverkan 



 

Bilaga 2. Beslutskarta 

Befintlig sjöbod rivs 
och ersätts med ny 
byggnad på 10 kvm

Befintlig verktygsbod 
rivs och ersätts med ny 
byggnad på 10 kvm

Tillbyggnation 5 x 4,6 
meter samt sluten tank

Bastu 2,1 x 2,5 meter

Tranhult 1:16 
Dnr. 2020-2812 

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen Skala 1:1000 

0 10 20 30mrättsverkan 
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Handläggare Anna Karlsson 

Ärende Ansökan om strandskyddsdispens 

Händelse 

Tjänsteanteckning 
Platsbesök på fastigheten Tranhult 1:16 den 24 september 2020. 

Figur 1. Befintlig verktygsbod avses rivas och ersättas med en ny. Byggnaden står strax utanför fastighetsgränsen på grannfastigheten 
Tranhult 1:24. 

Miljöförvaltningen 
POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 
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Datum  
2020-11-03  

Dnr  
2020-2917  

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

Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandsky  ddsdispens för tillb  yggnad av   
fritidshus samt två bryggor på fastigheterna Arnäsholm       
1:27 och S:1    

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beviljar dispens från strandskyddsbestämmelserna för
tillbyggnad av befintligt fritidshus, med en total byggnadsarea på 14,3 m2 (se även 
bilaga 2), på fastigheten Arnäsholm 1:27 vid Frisjön, Borås kommun. 

Miljö- och konsumentnämnden avslår din ansökan om dispens från
strandskyddsbestämmelserna för brygga med placering A vid Frisjön på fastigheten 
Arnäsholm S:1 i Borås kommun. 

Miljö- och konsumentnämnden beviljar dispens från strandskyddsbestämmelserna för
två bryggor med placeringarna B och C (se bilaga 2), vardera med en landgång på 1 x 
4,2 meter och en båtbrygga på 2,4 x 6 meter (se även ritning i bilaga 3), på fastigheten
Arnäsholm S:1 vid Frisjön, Borås kommun. 

Villkor 
1.  Bryggorna får inte för   ses med   staket, bä nkar, bely sning, sk yltar, blo mkrukor 

eller an dra an ordningar som   kan hin dra elle r avhå lla allmä nheten från   att  
vistas på elle  r vid br  yggorna.  

2.  Flytbryggorna får inte vara     konstruerad av ce  llplast (t .ex.  frigolit), gamla   
kemtunnor  eller an nat mate rial som kan på   verka miljön elle  r vatt enkvaliteten 
negativt.  

Hela fastigheten Arnäsholm 1:27 får tas i anspråk som tomtplats. 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap.    15  §   
- Miljöbalken 7 kap.    18b §.   Kommunen får i det ens    kilda falle t ge   dispens  från förbud en i   15  

§  om det finns särskil   da sk äl  och dispens en avse r något ann  at än   det som   anges  i 18   a § 1 och    
2.  

Sammanfattning   
 har sökt   dispens från   strandskyddsbestämmelserna för tillby  ggnad 

av befint ligt  fritidshus  samt  två br yggor på fast  igheterna Ar näsholm  1:27 och S:1  .  

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

mailto:anna.ka.karlsson@boras.se


 
 
 

 
 

 
 

 

  

 har sökt   dispens från   strandskyddsbestämmelserna för tillby  ggnad  
av befint ligt  fritidshus  samt  renovering  och ut ökning  av befint ligt  bryggdäck  på 
fastigheten Ar näsholm  1:27. An sökan om dispens    från  strandskyddsbestämmelserna  
inkom den 21    september  2020. Ritning och karta ha    r bifogats   ansökan.   

Företrädare  för Mil jöförvaltningen ha r den 23    september  2020 besökt   platsen  
tillsammans med   . Fa stigheten Ar näsholm  1:27 ut görs  av en ö i     
Frisjön på 491 m   2. På fast  igheten finns et  t  fritidshus, en kombin  erad för rådsbod  och  
utedass  samt  ett  tvätthus. Hela fast  igheten bedöms ut  göras av ian  språktagen  
tomtplats.    

 har den 1 oktober     2020 inkommit med    en än dring och  
komplettering av an  sökan.   önskar  behålla befint ligt br yggdäck  som  
den är och bifogar     foto på br  yggdäcket  från  1998. Bryg gdäcket  kommer  att  renoveras, 
vilket  innebär att   plankorna/brädor byt as ut   men grundkon struktionen/stommen  
behålls. Ist ället  för en ut  ökning av br  yggdäcket  ansöker   om en   
separat fly tbrygga med   landgång,  se  bilaga 3. Bredde  n är   standard för bå  tbryggor och   
rekommenderad st orlek  från  företag  i br anschen för att få en st     abil  flytbrygga.  Vidare 
ansöker   för en motsv  arande  brygga på lan  d, samt   bifogar  foton  
hur pla tsen såg ut inn   an 197 5.   

Den  8 oktober ha  r   inkommit med   en alte rnativ  placering av   
bryggan på ö-  sidan.   
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Miljöförvaltningen bedömer att    tillbyggnaden kommer att    ske på en pla   ts som redan   
är  ianspråktagen och att    särskilda sk äl för dispens där   med för eligger.  
Miljöförvaltningen konstat erar att    är  beroende av br  ygga för att    
kunna ta sig    till  fasigheten.  Bryggorna är   valda med hä  nsyn till pla  tsens  förutsättningar  
för att minska på   verkan på   naturmiljön.  Miljöförvaltningen kan dock inte     bevilja 
dispens  för en br  ygga med   förankring  i befint ligt  bryggdäck  (se pla cering A) då    
bryggdäcket  saknar  dispens.  Vid en vägning mellan det      enskilda och det    allmänna 
intresset  bedömer Mil jöförvaltningen att   dispens  kan beviljas för tv   å  bryggorna me d  
placering B och C (s    e bila ga 2) .  

Ärendebeskrivning 

Bestämmelser 

Platsen för de planerade åtgärderna ligger inom Frisjöns strandskyddsområde som är 
200 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte byggnader eller
byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om 
det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars 
skulle fått färdas fritt (7 kap 15 § miljöbalken). 

Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens från
strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl (7 kap 18b § miljöbalken). 
Dispens får ges endast om det är förenligt med strandskyddets syfte (7 kap 26 §
miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för 



 
 
 

 
 

 
 

 

              
  

   

   
                

        

         

               
  

              
      

  

            
            

            
          
        

  

            
          

          

         
              

            
   

     

       
          

              
             

   

 har sk ickat  in et t foto från 60   -talet där en br   ygga sy ns, se   bilaga 4.  
Även på fly  gfoto från   70-talet sy ns  en br ygga på ca 9 x 1,5 me      ter, se   bilaga 6. De  t 
bryggdäck  som idag finns på pla    tsen  är  ca 3, 5 x 3,  9 met er. Mi ljöförvaltningen  
konstaterar att   det  funnits  en br ygga tillhör ande  ön se dan  1975 me n  att  bryggans  
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allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur-
och växtlivet. 

Miljöförvaltningens bedömning 

Motivering för beslut 
I miljöbalken finns det sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens
från strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § miljöbalken). 

Som särskilda skäl för dispens anger sökande att platsen 

- redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften, 

- behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vatten och
behovet inte kan tillgodoses utanför området, 

Tillbyggnad 

Fritidshus är   idag ca 33,  6 m 2  och kommer bygg  as  till  med 14, 3 m 2. Tillbyg gnad 
kommer  ske åt sy  d och öst.    Åt öst   är  det  idag en ut  eplats  med gjut en pla tta där  
tillbyggnad kommer sk  e och åt sy   dväst  utgörs  platsen av klippt gräsmatt   a,  se  bilaga 5.      

Miljöförvaltningen bedömer att tillbyggnaden kommer att ske på en plats som redan
är ianspråktagen. Byggnaden bedöms inte utöka det område som kan uppfattas som 
hemfridszon. Någon mark som är allemansrättsligt tillgänglig kommer därför inte tas i
anspråk genom att den planerade tillbyggnaden. Miljöförvaltningen anser att ovan 
nämnda omständigheter utgör särskilda skäl för dispens från
strandskyddsbestämmelserna. 

På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Livsvillkoren för växt- och 
djurlivet bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras 
inte av tillbyggnaden. Dispens är förenligt med strandskyddets syfte. 

Miljöförvaltningen bedömer att tillbyggnaden är förenlig med gällande översiktsplan 
och kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och
4 kap miljöbalken. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap 
miljöbalken. 

Renovering av befintligt bryggdäck 

De generella strandskyddsbestämmelserna infördes 1975. Anläggningar och
anordningar som är uppförda före 1975 behöver därför ingen strandskyddsdispens 
för att vara lagliga. Förutsättningen för att detta ska gälla är att anläggningarna inte
ändrats i omfattning eller utformning samt att de oavbrutet funnits på platsen sedan 
1975. 



 
 
 

 
 

 
 

 

           
           

 har sk ickat  in foto från    1998 där   bryggdäcket  syns, även om delar    
av br yggdäcket  ligger under vatt  en. På   fotot  framstår inte br  yggdäcket  som nyanla gt.  

 har även uppget  t  att  hon för värvade  fastigheten Ar näsholm 1:2 7  
våren 202 0.    

      
        

            
           

               
              

          
          

       
           

  

               
             

            
            

     

 har framfö rt  att  de behöver en br   ygga för att ku   nna ta sig    till 
fastigheten då den ut   görs  av en ö ut   an  broförbindelse.  Det  är  idag pr oblematiskt  att  ta  
sig  i lan d  då vatt enståndet i Fr  isjön variera r kraftigt .  För att för  enkla lan dstigningen  
och säke rt  kunna an göra  båtar  ansöker   om en fly  t/båtbrygga me d  
landgång.    

Miljöförvaltningen konstat erar att   är  beroende av bå  t  och br ygga  
för att ku  nna ta sig    till  fastigheten Ar näsholm  1:27. Vid lågvatt  en är   strandområdet 
väldigt  grunt.  Ansökt br ygga ut görs  av en lan  dgång  på 4,2 me  ter och en    
flyt/båtbrygga på 6 met   er för att komma län    gre  ut, där   vattennivån är   något  djupare. 
Landgången fäst s enligt   alternativ  A i befint  ligt  bryggdäck  och enligt   alternativ  B i   
berghällen. F lytbryggan kommer följa vatt   enståndet och på så vis för     enkla 
landstigning och an  göring.    
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utseende och omfattning ändrats under åren. Bryggdäcket kräver därmed dispens från
strandskyddsbestämmelserna. Någon dispens för bryggdäcket har inte meddelats. 

Miljöförvaltningen bedömer att bryggdäcket strider mot
strandskyddsbestämmelserna. Med hänvisning till Mark- och miljödomstolens dom
den 19 april 2017 (MÖD 2017:16) gör Miljöförvaltningen dock bedömningen att det 

grundkonstruktionen, utan enbart utbyte av plankor/brädor konstaterar
Miljöförvaltningen att det inte krävs någon dispens för renovering av bryggdäcket. 

Bryggor 

En brygga får anses vara en sådan anläggning som för sin funktion måste ligga vid 
vattnet. Vid prövning av om detta innebär att särskilda skäl för dispens föreligger
ingår även en bedömning av bryggans inverkan på strandskyddets syften och en 
vägning mellan strandskyddsintresset och den enskildes intresse och behov av att ta
platsen i anspråk. 

Brygga med placering enligt alternativ A 

Miljöförvaltningen konstaterar ovan att befintligt bryggdäck saknar dispens. Då ingen 
dispens meddelats för bryggdäcket kan Miljöförvaltningen inte heller bevilja dispens 

inte är skäligt att förelägga att ta bort bryggdäcket eftersom 
bryggdäcket utfördes för längesedan och av en annan ägare. Det har även gått lång tid 
från det att åtgärden utfördes till det att tog över fastigheten. 

ansöker om dispens för renovering av befintligt bryggdäck. Då 
renoveringen inte innebär någon utökning av bryggdäcket eller ändring av 
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för förlängning av bryggdäcket genom ansökt flytbrygga med förankring i
bryggdäcket. 

Miljöförvaltningen anser att den inskränkning i enskild rätt som en nekad dispens
innebär i detta fall inte går längre än vad som behövs för att tillgodose syftet med 
förbuden i strandskyddet (7 kap 25 § miljöbalken). 

Miljöförvaltningen bedömer att flytbryggan med alternativ placering A inte är förenlig 
med kraven på en från allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och 
vattenresurserna som anges i 3 och 4 kap miljöbalken. 

Brygga med placering enligt alternativ B samt brygga på land med placering C
Brygga med placering enligt alternativ B förankras i befintlig stenhäll, bredvid 
bryggdäcket. 

Enligt inskickade bilder och äldre flygfoto har det sedan 1975 funnits en brygga på 
land (placering C). Bryggan består av en fast del/stenpir och en flytbrygga. Vid
platsbesöket den 23 september 2020 var vattenståndet så lågt att flytbryggan låg på 
stranden. Med den ansökta bryggan är det tänkt att fästa en landgång i den fasta
bryggan/stenpiren så att flytbryggan kommer längre ut. 

Miljöförvaltningen konstaterar ovan att är beroende av brygga för 
att kunna ta sig till fasigheten. Miljöförvaltningen konstaterar vidare att det sedan 
1975 funnits någon form av brygga på både ön och fastlandet, även om utformning
ändrats under åren. Bryggorna är valda med hänsyn till platsens förutsättningar för att 
minska påverkan på naturmiljön. Vid en vägning mellan det enskilda och det allmänna
intresset bedömer Miljöförvaltningen att dispens kan beviljas för de två bryggorna. 

På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Livsvillkoren för växt- och 
djurlivet eller allmänhetens tillgång till strandområdet bedöms inte påverkas av 
anläggningarna. Dispens är förenligt med strandskyddets syfte. 

Miljöförvaltningen bedömer att anläggningarna är förenlig med gällande översiktsplan 
och kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och
4 kap miljöbalken. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap 
miljöbalken. 

Motivering till villkor 

För att förhindra att bryggan upplevs som privata finner Miljöförvaltningen det 
skäligt att förena dispensen med villkor att anordningar som kan upplevas
privatiserande eller avhållande för allmänheten inte får uppföras på bryggorna. 

Cellplast är ett vanligt material i flytbryggor. När detta vittras sönder avges små
plastpartiklar. För att förhindra utsläpp av plastpartiklar finner Miljöförvaltningen det 
skäligt att förena dispensen med villkor om att cellplast inte får användas i öppen
konstruktion. Vidare får inte plastbehållare som tidigare innehållit kemiska ämnen 
eller andra material som negativt kan påverka vattenkvaliteten användas. 

Tidigare kommunicering 

Ansökan om strandskyddsdispens, 2020-09-21 
Komplettering med information, skisser och foto, 2020-10-01 
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Komplettering med information, skisser och alternativ placering, 2020-10-08 

Upplysningar 
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att de godkänner eller
överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att 
beslutet kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om de anser att det
inte finns särskilda skäl för dispensen. Först efter att Länsstyrelsen har svarat börjar 
dispensen gälla. 

Andra personer har också möjlighet att överklaga beslutet inom de tre veckorna.
Vänta tills dispensen börjar gälla innan åtgärderna påbörjas. 

Det är bara inom tomtplatsen som ägaren till marken har sin privata zon eller 
hemfridszon och allemansrätten inte gäller. Anläggningar utanför tomtplatsen kan bli
föremål för tillsyn enligt miljöbalken. 

Strandskyddsdispensen slutar att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år eller 
avslutas inom fem år från den dag då dispensbeslutet började gälla (7 kap 18 h § 
miljöbalken). 

Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller vattenområden 
eller som har rättigheter där. 

Som regel krävs bygglov eller bygganmälan för att uppföra ny byggnad. Även ändring
av byggnad eller uppförande av andra anläggningar kan kräva bygglov eller 
bygganmälan. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen för mer information. 

Arbeten i vatten och/eller anläggning i vatten är vattenverksamhet enligt 11 kap
Miljöbalken (MB). Arbeten i vatten är anmälnings- eller tillståndspliktiga om inte 
andra bestämmelser undantar verksamheten från en sådan plikt. I det fall åtgärderna
innebär vattenverksamhet ska samråd/anmälan hållas med Länsstyrelsen. 

Avgift 
Avgiften för handläggning av ansökan är 7 158 kronor enligt kommunens taxa för 
2020. Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta
utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet 
överklagas. Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken. 

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

Bilagor 
1.  Översiktskarta  
2.  Detaljkarta  
3.  Ritningar  
4.  Inskickade foton   
5.  Fotodokumentation från pla  tsbesök, 20 20-09-23  
6.  Flygfoto från   70-talet  
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7.  Hur man överklagar    

Beslutet expedieras till 

Beslutet  delges  
 

För känn edom  
Länsstyrelsen Västra Götalan  d,  vastragotaland@lansstyrelsen.se  
 

Agneta San der  
Förvaltningschef  

Elin Johnsson 
Avdelningschef 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se


 

Översiktskarta 

Arnäsholm 1:27 
Dnr 2020-2917 

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen Skala 1:10000 

0 100 200 300mrättsverkan 



Bilaga 2. Detaljkarta
 Sida 1 av 2 

Aktuell ö

Brygga på fastlandet,  
placering C

Arnäsholm 1:27 och S:1 
Dnr 2020-2917 

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen Skala 1:1000 

0 10 20 30mrättsverkan 



 
        

rllIJ BORÅS STAD Bilaga 2. Detaljkarta 
Sida 2 av 2 

Tillbyggnader åt syd 
och öst

Brygga enligt placering B

Föreslagen placering 
A, i anslutning till 
befintligt bryggdäck

Arnäsholm 1:27 och S:1 
Dnr 2020-2917 

Copyright Borås Stad 
Kartredovisningen har ingen 
rättsverkan 

Skala 1 :400 
5 10 15m 



  

 

 

                     

 

 

 

 

 

Bilaga 2. Ritningar brygga 



 
   

 
  

 
 

 
 

 
 

   

    

 

 
          

          
 

                   
          

Bilaga 5. Foto från platsbesök 
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Datum Dnr 
2020-09-23 2020-2917 

Handläggare Anna Karlsson 

Ärende Ansökan om strandskyddsdispens 

Händelse 

Tjänsteanteckning 
Tjänsteanteckning efter platsbesök på fastigheten Arnäsholm 1:27 den 23 september

2020. Vid besök var Anna Karlsson, handläggare, och , sökande, 
närvarande. 

Figur 1. Befintligt fritidshus. Ansökan om strandskyddsdispens avser tillbyggnad åt syd och öst. Åt öst kommer tillbyggnad ske på
befintlig platta där det idag är uteplats med staket. 

Miljöförvaltningen 
POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 



 

Bilaga 6. Flygfoto från 70-talet 

Arnäsholm 1:27 
Dnr 2020-2917 

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen Skala 1:1000 

0 10 20 30mrättsverkan 
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2020-3202  

Carin Christensen Schlosser, 033-35 30 22 
Carin.Christensen@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Utlåtande till   Fritids- och folkhälson ämnden  angående VM- 
deltävling  i Supermoto på Borås Motorstadion      

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att ge följande utlåtande på Fritids- och 
folkhälsonämndens frågor:

1.  Naturläktare vid ba  nan kan ej    byggas  i omr åden som är    betecknade  natur  
enligt  detaljplanen.  I de   områden som ha  r bet eckningen na tur finns hö  ga 
naturvärden och sk  a  skyddas mot all for   m  av sk adlig  åverkan. En an  lagd  
naturläktare  bedöms riskera att    skada na turvärdena i omr  ådet. Ma rkägarens 
tillstånd krävs för    röjning av sly    i na turområdet. Be fintlig  promenadstig  
genom omr ådet  får an vändas av åskådar  e, men för  eningen får inte   
tillgänglighetsanpassa elle r på an  nat  sätt  bredda elle r för stärka st igen.  
Motorfordon får ej    köras  inom  naturområde.  I övri ga omr åden,  t  ex me d 
beteckningen ve getationsskärm i gällan  de  detaljplan, kan an  läggande  av  
naturläktare  ske så län  ge ve getationsskärmens sy fte  bibehålls.   

2.  Föreningens  önskan att   bygga iho p tv å befint liga ba nor  strider  mot gällan de  
tillstånd enligt   Koncessionsnämndens  beslut (dnr 29  4-812-90)  och 
Länsstyrelsens beslu t me d villkor (dnr 24   3-4732-91). Gälla nde  beslut me dger  
ingen för ändring  av ba nsträckorna.  

3.  Fler pa rkeringsplatser kan an  läggas  på Mo torstadion me n  placering och   
utformning av pa  rkeringsytan är   viktig för att    inte  ge  negativ miljöp åverkan. 
Krav på   oljeavskiljning  för dagvatt net  kan komma att    ställas.  

För punkt 1 och punkt 3 gäller att massor som tillförs Borås Motorstadion ska 
föreningen använda sig av ur föroreningssynpunkt godkända massor. Lämpligtvis
kommuniceras detta med Miljöförvaltningen innan massorna tas emot på 
anläggningen. 

Sammanfattning 
FMCK Borås har sökt föreningsbidrag till VM-deltävling i SuperMoto 2021 hos
Fritids- och Folkhälsonämnden, Borås Stad. Nämnden har i ett beslut daterat 2020-
09-39 begärt ett utlåtande av Miljö-och konsumentnämnden om möjlighet att anlägga
naturläktare, tillstånd för att bygga ihop två befintliga banor samt tillstånd för att 
anlägga fler parkeringsplatser. 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

mailto:Carin.Christensen@boras.se
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De utlåtanden som presenteras i "förslag till beslut" baseras på Miljöförvaltningens
bedömning om FMCK Borås planerade förändringar är förenliga med anläggningens 
gällande tillstånd i form av Koncessionsnämndens beslut (dnr 294-812-90) och
Länsstyrelsens beslut med villkor (dnr 243-4732-91) samt aktuella förelägganden från 
Miljö- och konsumentnämnden. 

Borås Motorstadion är enligt Miljöbalken en anmälningspliktig verksamhet men har
ett tillstånd från Koncessionsnämndens (dnr 294-812-90) med tillhörande villkor från 
Länsstyrelsens (dnr 243-4732-91) och ett flertal förelägganden från Miljö- och
konsumentnämnden. Borås Motorstadion ligger inom detaljplanelagt område, 
utpekade områden i detaljplanen har beteckningen Natur, dessa områden har höga
naturvärden och ska skyddas mot skadlig inverkan. 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och konsumentnämnden har mottagit en begäran från Fritids- och 
folkhälsonämnden om utlåtande med anledning av FMCKs ansökan om
föreningsstöd till VM-deltävling i SuperMoto. 

FMCK anser att Borås Motorstadion behöver rustas upp för att klara en större publik 
som en VM-deltävling innebär samt att bygga för framtida verksamhet. Det innebär
tillstånd för att bygga ihop banorna, fler parkeringsplatser, mer asfalt på banan och 
tillstånd för naturläktare. 

Sammanfattning av frågo  r som Fr  itids- och folkhälson ämnden vill få ut   låtande  kring:   
1.  Tillstånd  för att   anlägga na turläktare  vid ba nan.   
2.  Tillstånd  för att   bygga iho p tv å befint liga ba nor.   
3.  Tillstånd  för att   anlägga fle r  parkeringsplatser.  

 
Borås Motorstadion är enligt Miljöbalken en anmälningspliktig verksamhet men har 
ett tillstånd från Koncessionsnämndens (dnr 294-812-90) med tillhörande villkor från
Länsstyrelsens (dnr 243-4732-91) och ett flertal förelägganden från Miljö- och 
konsumentnämnden. Borås Motorstadion ligger inom detaljplanelagt område,
utpekade områden i detaljplanen har beteckningen Natur, dessa områden har höga 
naturvärden och ska skyddas mot skadlig inverkan. Syftet med de områden som i
detaljplanen anges som Vegetationsskärm är att utgöra en viss bullerdämpning samt 
insynsskydd mot verksamheten från omgivningen. 

Miljöförvaltningen genomförde den 28 september 2020 ett platsbesök tillsammans
med representant från kommunens mark- och exploateringsavdelning. Närvarande 
var också flera representanter från föreningen, FMCK. Vid besöket diskuterades
föreningens önskemål om framtida ändringar. Vi gick en rundvandring på 
anläggningen för att diskutera lämpliga platser för önskemålen. 

Miljöförvaltningens bedömning 
Fritids- och Folkhälsonämnden har begärt ett utlåtande från Miljö- och
konsumentnämnden när det gäller tillstånd för vissa förändringar på Borås 
Motorstadion. Miljöförvaltningen vill understryka att dessa förändringar inte är
tillståndspliktiga enligt miljöbalken. Dock är en del av förändringarna 
anmälningspliktiga. De utlåtanden som presenteras i "förslag till beslut" baseras på 
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Miljöförvaltningens bedömning om FMCK Borås planerade förändringar är förenliga
med anläggningens gällande tillstånd i form av Koncessionsnämndens beslut (dnr 
294-812-90) och Länsstyrelsens beslut med villkor (dnr 243-4732-91) samt aktuella
förelägganden från Miljö- och konsumentnämnden. 

Miljöförvaltningen bedömer att en del av föreningens önskemål är genomförbara 
utifrån gällande Koncessionsnämndens beslut (dnr 294-812-90) och Länsstyrelsens
beslut med villkor (dnr 243-4732-91) och aktuella förelägganden från Miljö- och 
konsumentnämnden. 

När det gäller de frågeställningar som Fritids- och folkhälsonämnden önskar svar på 
anser Miljöförvaltningen att: 

1.  Naturläktare vid ba  nan kan ej    byggas  i omr åden som är    betecknade  natur  
enligt  detaljplanen.  I de   områden som ha  r bet eckningen na tur finns hö  ga 
naturvärden och sk  a  skyddas mot all for   m  av sk adlig  åverkan. En an  lagd  
naturläktare  bedöms riskera att    skada na turvärdena i omr  ådet. Ma rkägarens 
tillstånd krävs för    röjning av sly    i na turområdet. Be fintlig  promenadstig  
genom omr ådet  får an vändas av åskådar  e, men för  eningen får inte   
tillgänglighetsanpassa elle r på an  nat  sätt  bredda elle r för stärka st igen.  
Motorfordon får ej    köras  inom  naturområde.  I övri ga omr åden,  t  ex me d 
beteckningen ve getationsskärm i gällan  de  detaljplan, kan an  läggande  av  
naturläktare  ske så län  ge ve getationsskärmens sy fte  bibehålls.   

2.  Föreningens  önskan att   bygga iho p tv å befint liga ba nor  strider  mot gällan de  
tillstånd enligt   Koncessionsnämndens  beslut (dnr 29  4-812-90)  och 
Länsstyrelsens beslu t me d villkor (dnr 24   3-4732-91). Gälla nde  beslut me dger  
ingen för ändring  av ba nsträckorna.  

3.  Fler pa rkeringsplatser kan an  läggas  på Mo torstadion me n  placering och   
utformning av pa  rkeringsytan är   viktig för att    inte  ge  negativ miljöp åverkan. 
Krav på   oljeavskiljning  för dagvatt net  kan komma att    ställas.  

För punkt 1 och punkt 3 gäller att massor som tillförs Borås Motorstadion ska 
föreningen använda sig av ur föroreningssynpunkt godkända massor. Lämpligtvis
kommuniceras detta med Miljöförvaltningen innan massorna tas emot på 
anläggningen. 

Bilagor 
1.  Ansökan om för  eningsbidrag till   VM-deltävling  i SuperMo to –   

sammanträdesprotokoll 20 20-09-30 Fr itids- och folkhälson ämnden,  
inkommet  2020-10-05  

2.  Ansökan om för  eningsbidrag till   VM-deltävling  i SuperMo to – sk  rivelse  2020-
09-30  Fritids- och folkhälson ämnden,  inkommet  2020-10-05  

3.  Förfrågan om st  öd  för SuperM oto  VM/GP 20 21, inkommet   2020-10-05  
4.  Information GP of Swe   den 20 21, inkommet   2020-10-05  
5.  Sammanfattning från   Borås Mo torstadion, inkommet   2020-10-05  
6.  Detaljplan över Borå  s  Motorstadion  
7.  Ortofoto över Borå  s  Motorstadion  
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Dnr 
2020-3202 
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Beslutet expedieras till    
Fritids- och folkhälson ämnden Borå s  Stad  
 

Agneta San der 
Förvaltningschef  

Linda Gus tafsson  
Avdelningschef 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

     

 

  

     
 

  
 

 

 

 

  

  

        

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sida 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  1(2) 
Sammanträdesdatum  
2020-09-30  
Fritids- och 
folkhälsonämnden  

§ 129 Dnr FOFN 2020-00161 3.6.7.2 

Ansökan om föreningsstöd till VM-deltävling i 
SuperMoto 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden ställer sig positiv till att FMCK Borås ansöker 

om att arrangera VM-deltävling i Supermoto på Borås Motorstadion, Gäddered, 

under förutsättning att markägaren, Borås Stad Mark-och Exploatering (MEX) 

och tillsynsmyndigheten Miljö- och konsumentnämnden Borås Stad tillstyrker 

erforderliga justeringar och tillstånd för arrangemanget. 

Ärendet ska därför skickas till MEX och Miljö- och konsumentnämnden för 

utlåtande. 

Sammanfattning av ärendet 
FMCK är en livaktig motorsportförening sprungen ur motorcykelsport. Sedan 

många år har de även fyrhjuliga sporter på sin agenda där carting (Gocart) är 

störst. De driver Borås Motorstadion och har en ständig vilja till utveckling. 

FMCK Borås har för avsikt att ansöka om Supermoto VM/GP sommaren 

2021. Supermoto är en starkt växande motorcykelsport som bland annat 

kännetecknas av att motorcyklarna framförs på både asfalt och grus. 

FMCK som förening är mycket aktiv inom sporten och har erfarenhet av att 

arrangera andra stora tävlingar, exempelvis SM varje år och trial-VM senast 

2015. 

FIM (Internationella Motorcykelförbundet) och XIEM (eventbolag med ansvar 

för Supermoto VM/GP) är mycket intresserade av att komma till Sverige, då 

Norden är en ny arena för sporten. I södra Europa är sporten mycket stor men 

FIM/XIEM vill liksom FMCK sprida de stora mästerskapen. 

Till skillnad från ett vanligt SM så får de inte förarintäkter och måste betala för 

XIEM, som i gengäld kommer hit med en hel stab som hanterar själva 

utförandet av tävlingen, promotar, filmar och lägger ut material. Se bilaga med 

broschyr och film. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
2020-09-30 
Fritids- och 
folkhälsonämnden 

FMCK står för allt runtomkring såsom bana, funktionärer, sjukvård, 

infrastrukturen och det som egentligen får tävlingen att fungera. 

Den ekonomiska risken behöver tas omhand för att ansökan ska bli möjlig. 

Utöver det behöver området rustas upp för att klara en större publik samt att 

bygga för framtida verksamhet. Det innebär tillstånd för att bygga ihop 

banorna, fler parkeringsplatser, mer asfalt på banan och tillstånd för 

naturläktare. 

Det som är kritiskt för arrangemanget är naturläktaren på berget för att kunna 

hantera mängden publik. Men en hopbyggnad av banorna och/eller ny asfalt 

ligger också högt prioriterat för att kunna erbjuda en bana av världsklass. 

Sammanfattning av frågor att få utlåtande kring:  

  Tillstånd för att anlägga naturläktare vid banan.  

  Tillstånd för att bygga ihop två befintliga banor.  

  Tillstånd för att anlägga fler parkeringsplatser.  

               

Beslutsunderlag  
1. 1. Ansökan om föreningsstöd till VM-deltävling i SuperMoto  

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(2) 
Sammanträdesdatum 
2020-09-30 
Fritids- och 
folkhälsonämnden 

Vid protokollet 

Jacob Ingvarsson Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare Förvaltningschef 

Justeras 2020-10-02. 

Håkan Eriksson (C) Jan Nilsson (SD) 
Ordförande 

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2020-10-05. 

Rätt utdraget intygar: 

Jacob Ingvarsson 
Nämndsekreterare 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

  
  

 
 

  
  

 
  

  
        

 

  
   

 
 

 
  

   
 

 
 

     
  

 
 

   
  

 
 

Martina Lindberg 
Handläggare 
033-35 82 72 
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Datum Instans  

Fritids- och folkhälsonämnden  
Dnr  FOFN  2020-00161  3.6.7.2  

2020-09-30 

Ansökan om föreningsstöd till VM-deltävling i 
SuperMoto 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden ställer sig positiv till att FMCK Borås ansöker 
om att arrangera VM-deltävling i Supermoto på Borås Motorstadion, Gäddered, 
under förutsättning att markägaren, Borås Stad Mark-och Exploatering (MEX) 
och tillsynsmyndigheten Miljö- och konsumentnämnden Borås Stad tillstyrker 
erforderliga justeringar och tillstånd för arrangemanget. 

Ärendet ska därför skickas till MEX och Miljö- och konsumentnämnden för 
utlåtande. 

Ärendet i sin helhet 
FMCK är en livaktig motorsportförening sprungen ur motorcykelsport. Sedan 
många år har de även fyrhjuliga sporter på sin agenda där carting (Gocart) är 
störst. De driver Borås Motorstadion och har en ständig vilja till utveckling. 
FMCK Borås har för avsikt att ansöka om Supermoto VM/GP sommaren 
2021. Supermoto är en starkt växande motorcykelsport som bland annat 
kännetecknas av att motorcyklarna framförs på både asfalt och grus. 

FMCK som förening är mycket aktiv inom sporten och har erfarenhet av att 
arrangera andra stora tävlingar, exempelvis SM varje år och trial-VM senast 
2015. 

FIM (Internationella Motorcykelförbundet) och XIEM (eventbolag med ansvar 
för Supermoto VM/GP) är mycket intresserade av att komma till Sverige, då 
Norden är en ny arena för sporten. I södra Europa är sporten mycket stor men 
FIM/XIEM vill liksom FMCK sprida de stora mästerskapen. 

Till skillnad från ett vanligt SM så får de inte förarintäkter och måste betala för 
XIEM, som i gengäld kommer hit med en hel stab som hanterar själva 
utförandet av tävlingen, promotar, filmar och lägger ut material. Se bilaga med 
broschyr och film. 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Postadress Besöksadress Hemsida E-post Telefon 
501 80 Borås Sturegatan 38 boras.se 033-35 70 00 vxl 

https://boras.se
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FMCK står för allt runtomkring såsom bana, funktionärer, sjukvård, 
infrastrukturen och det som egentligen får tävlingen att fungera. 

Den ekonomiska risken behöver tas omhand för att ansökan ska bli möjlig. 

Utöver det behöver området rustas upp för att klara en större publik samt att 
bygga för framtida verksamhet. Det innebär tillstånd för att bygga ihop 
banorna, fler parkeringsplatser, mer asfalt på banan och tillstånd för 
naturläktare. 
Det som är kritiskt för arrangemanget är naturläktaren på berget för att kunna 
hantera mängden publik. Men en hopbyggnad av banorna och/eller ny asfalt 
ligger också högt prioriterat för att kunna erbjuda en bana av världsklass. 

Sammanfattning av frågor att få utlåtande kring:  
•  Tillstånd för att  anlägga naturläktare vid banan.  
•  Tillstånd för att bygga ihop två befintliga banor.  
•  Tillstånd för att anlägga fler parkeringsplatser.  

               

Beslutsunderlag 
1. 1. Ansökan om föreningsstöd till VM-deltävling i SuperMoto  
                                

Beslutet expedieras till 
1. Stadsledningskansliet,  Mark och Exploatering  
2. Miljö- och konsumentnämnden  
 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 



 
 

 
 

   
 

 
 

   
  

       
  

 

 
 

 
     

   
 
 

 
    

   
   

 
  

  

   
 
 

  
  

 
  

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Borås Stad 
2020-09-09 

Förfrågan om stöd för Supermoto VM/GP 2021 

FMCK Borås har för avsikt att ansöka om Supermoto VM/GP sommaren 2021. 
FMCK som förening är mycket aktiv inom sporten och har erfarenhet av att arrangera 
stora tävlingar, exempelvis SM varje år och trial VM senast 2015. Vi tror vi har 
förutsättningarna och viljan som krävs för att dra ett så stort arrangemang i hamn. Vi 
vill även fortsätta utveckla föreningslivet i stort och bidra till Borås stad. Det finns det 
stora värden och möjligheter att ta vara på, bl.a: 

•  Ett VM som går av stapeln när  Borås  fyller  400 år  
•  Ett VM som sätter staden på kartan mitt i sommaren  
•  Ett VM  med 5000 personer i publiken bidrar med stora  värden för kommunen 

(se bilaga med beräkning från event kalkylatorn)  
•  Ett VM möjliggör fler stora evenemang i framtiden  

Vi har sedan ett år varit i kontakt med FIM (Internationella Motorcykelförbundet) och 
XIEM (eventbolag med ansvar för Supermoto VM/GP). Dom är mycket intresserade 
av att komma upp till Sverige då Norden är en ny arena för dom. I södra Europa så 
är sporten mycket stor men FIM/XIEM vill liksom vi sprida dom stora mästerskapen. 

Till skillnad från ett vanligt SM så får vi inte förarintäkter och måste betala för XIEM,  
som i gengäld kommer hit med en hel stab som hanterar själva utförandet av 
tävlingen, promotar, filmar och lägger ut material. Se bilaga med broschyr och film. 
FMCK står för allt runtomkring såsom bana, funktionärer, sjukvård, infrastrukturen 
och det som egentligen får tävlingen att fungera, vi räknar med 3-4000 volontär 
timmar. Det finns en stor potential i att hantera intäkter från publik, sponsorer etc och 
ta hand om alla de mervärden som detta skapar. Dock så har rådande situation gjort 
att sponsorsprogram har lagts på is och vi har inte ekonomin i klubben att hantera en 
stor förlust, så vi behöver minska risken för att kunna gå vidare med ansökan. 

Utöver den ekonomiska sidan för själva arrangemanget så behöver området med 
fördel rustas upp för att klara en större publik samt att bygga för framtida verksamhet. 
Det innebär tillstånd för att bygga ihop banorna, fler parkeringsplatser, mer asfalt på 
banan och tillstånd för naturläktare. Se bilaga med färgmarkering för ny asfalt och 
naturläktare. Det som är kritiskt för arrangemanget är naturläktaren på berget för att 
kunna hantera mängden publik. Men en hopbyggnad av banorna och/eller ny asfalt 
ligger också högt prioriterat för att kunna erbjuda en bana av världsklass. 



 
  

 

 
  

 
  

Sammanfattningsvis för själva arrangemanget: 

•  Kostnad för tävling c a 650kSEK  medans intäkt  tävling  250kSEK-750kSEK.  
•  Kalkylen varierar mycket beroende på sponsorprogram, marknadsföring och 

väder. Om  vi tex dåligt väder så minskar intäkterna med upp till 500kSEK pga  
mindre publik.  Dvs risk 500 kSEK.  

•  Diskussioner har förts  med FIM  och XIEMs  CEO Danilo Boccadolce. Vi har ok  
att skjuta beslutet till oktober.  

•  FMCK  behöver tillstånd  för  att anlägga naturläktare vid banan.  
•  FMCK  behöver en ekonomisk garanti  för själva arrangemanget  för att  

kunna ansöka och med säkerhet kunna genomföra ett evenemang av denna  
storlek.  
 

FMCK Borås 
Styrelsen 



 

 
 
 

 

 
 
 

Bilaga: Karta över området 

Bilaga sponsorsutskick: 



  
 

 
 

 
  

 
 

    

 
   

 
   

 
   

 
   

 
      

 
    

  

Bilaga eventkalkylator 

Resultat från https://www.eventimpactcalculator.com/# 

Beräkningen som gjorts är konservativ och i grova drag baserad på en publik om 
5000 personer. 

Ekonomi 
10 480 000 SEK 

Extern sponsring 
100 000 SEK 

Intern sponsring 
400 000 SEK 

Betalt arbete 
100 000 SEK 

Ideellt arbete 
600 000 SEK 

Miljö 
162 816 kg2 mil56 143 mil109 

Socialt 
14 480 000 SEK 

https://www.eventimpactcalculator.com


 
 
Bilaga kalkyl: 

•  FIM  / XIEM costs and participation 350 kSEK (may be negotiated down to 200 
kSEK depending on two year deals,  city race etc)  
 

•  FMCK expenditures and work: 
3 ambulances (Saturday and Sunday only)  - in reality 2 = 12k*2*2= 72kSEK  
2 doctors (one with FIM license) only Saturday and Sunday  - in  reality 1 =  
24kSEK  
4 hostess (Sunday only)  –  0kSEK  
8 cups (5 kSEK)  
1 or 2 marshalls on the track  for each location (around 20/25 in total)  - we will 
need 75-100 volunteers during these days.  
Tax your federation with FIM and FIM Europe tax  
Race insurance (5 kSEK)  
Meals for staff (20 kSEK)  
The technical commissioners and the race director provide from federation (5 
kSEK)  
 
New and access public area - 10kSEK for gravel roads. Volunteer work  
removing trees etc.   
Fence - 20kSEK rent round track.  
Sound - 30kSEK sound and speaker.  
Extra kiosk  - 10kSEK.  
Track work  - gravel, posts etc  - 50kSEK  
Promotions/media –  50kSEK  
SVEMO  - ca 10kSEK.  
Miscellaneous at least 20kSEK  
Volunteer work estimated to 2000h before competition and 2000h during  - 0kr  

•  Total  out: 650kSEK  
 

•  Revenue before:  
Sponsor program: Estimated to 100-150kSEK.  

•  Revenue during competition:  
Public  500  to 4000*100 entry fee + Kiosk  100kSEK-200kSEK =  150-600kSEK  
depending on weather  

•  Total in:  250 to 750kSEK  
 
Results in risk/reward depending on weather: -400  / +100 kSEK  
 





 

Borås Motorstadion 

Grönt är natur enligt detaljplanen. 

Copyright Borås Stad 
Kartredovisningen har ingen rättsverkan Skala 1:4000 0 50 100 150m 
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Datum  
2020-11-06  

Dnr  
2020-1638  

Matilda Chocron, 033-353013 
Matilda.chocron@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Yttrande till   Länsstyrelsen över överklagan av nekad     
strandskyddsdispens på fastigheten Komlösa 5:6      

Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och 
översänder det såsom sitt yttrande till Länsstyrelsen. 

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämnden har nu möjlighet att yttra sig till Länsstyrelsen 
angående överklagan av ett beslut där nämnden avslagit en ansökan om
strandskyddsdispens på fastigheten Komlösa 5:6. 

Ärendebeskrivning 
Den 29 september 2020 beslutade Miljö- och konsumentnämnden att avslå ansökan
om strandskyddsdispens på fastigheten Komlösa 5:6 i de delar som avsåg vägen ner 
till stranden, ny/ändrad komplementbyggnad även kallad sjöbod vid stranden, samt
utökad tomtplats. 

Den 16 oktober inkom fastighetsägaren av Komlösa 5:6 med en överklagan av de
delar som nämnden avslog. Överklagan samt alla handlingar i ärendet
vidarebefordrades till Länsstyrelsen den 19 oktober. Miljö- och konsumentnämnden 
har fram till 23 november möjlighet att yttra sig över det som framförts av klaganden
i överklagan och i den komplettering av överklagan som inkom den 9 november 
2020. 

Förslag till yttrande 
Miljö- och konsume ntnämnden yrkar att     överklagan sk a  avslås och   
nämndens  beslut sk a fast ställas.   

1997/98:45D1 s.321. 

Därutöver vill nämnden anföra att överklagan innehåller vissa felaktiga uppgifter. 
Fastigheten är ännu inte bebyggd med en villa för året runt boende. Det fanns ett 

Att   är  ägare  av Komlösa 5:  6 inn ebär inte   att  strandskyddsbestämmelserna 
inte  gäller ho nom och än  drar  inte  hur bedömnin gen av st  randskyddsdispens sk a  
göras. Lagst iftaren ha r tagit   hänsyn till ägan  derätten vid beslu  tande av miljöb  alken 
genom de   undantag från   förbuden som ba  lken inn ehåller och ge  nom möjlighet erna  
till  dispens  från st randskyddsbestämmelserna som finns i miljöb    alken, se   proposition 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

mailto:Matilda.chocron@boras.se


 
 
 

 
 

 
 

 

           
               

            
         

 
            

             
               

               
            
            
  

 
 hävdar i sit  t överklagande att    området  är  ianspråktaget  på et t sådant sät  t att   

det  saknar  betydelse  för st randskyddets sy fte.   Miljö- och konsume ntnämnden 
motsätter  sig  detta.  Den nya väge  n till sjön samt den nya st      örre  
komplementbyggnaden  som bygg ts  där  båthuset tidig are  låg ha r me dfört  att  stranden 
nu upplevs   privat, vilke t den inte    gjorde  innan.   
 

            
              

             
                  

         
 
Efter att dispense  n gavs så ha   r   gjort  åtgärder som ha  r ve rkat  privatiserande  
och på verkat na turmiljön ut anför det   som beslu tades  som tomt plats i samban  d me d 
att  dispensen gavs.   Vägen, den nya    komplementbyggnaden  vid st randen samt   
borttagande  av träd och an   nan ve getation ha r gjor t  att  området nu inte    upplevs 
allmänt  tillgängligt län gre. Des sa åtgärder vidt  ogs ut an  dispens  och då det    inte  
föreligger nå gra särskilda sk  äl ha r dispens   inte  kunnat me ddelas nä r an sökning  om 
detta gjor des i   efterhand.  Det  finns helle r  inte  några ensk ilda sk äl som väge  r  tyngre  än  
det  allmänna intress et  i det   här fallet . Mil jö- och konsume ntnämndens  beslut är   
således pr oportionerligt.   
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Datum Dnr 
2020-11-06 2020-1638 

mycket nedgånget fritidshus på fastigheten. Om fritidshuset är kvar saknar nämnden
kännedom om. Det finns en dispens för att bygga ett hus på 60 kvadratmeter, huset 
får inte ligga närmare än 38 meter från strandlinjen. Fastigheten råder under
områdesbestämmelser som begränsar hur mycket en fastighet får bebyggas. 

Tomtplatsen bedömdes inte sträcka sig ner till stranden på grund av höjdskillnader 
mellan strand och tomtplats och att marken mellan det som bedömdes vara tomtplats
samt stranden var bevuxen med högt gräs, buskar och sly samt träd när dispens gavs. 
Det gamla fritidshuset på fastigheten låg ca 60 meter från sjön. Dispens för nytt hus
närmare sjön inom beslutad tomtplats gavs tillsammans med villkoret att staket eller 
liknande skulle tydliggöra var gränsen för hemfridszonen går och var allmänheten har
tillträde. 

Miljö- och konsumentnämnden vill också uppmärksamma att det finns en liten yta 
med strand söder om båthuset som flera andra fastigheter har servitut för att kunna
utnyttja. Den stig som tidigare gick ner till stranden upplevdes allmänt tillgänglig för 
alla som ville gå ner till denna strand, det gör inte vägen så som den är utformad idag.
Ivarsson får därför inte privatisera nedfarten till stranden. 

Miljö- och konsume ntnämnden vill ocks  å lämn a sy npunkter på den komplet   tering av   
överklagan som inkom den 9 no     vember 20 20 till   Miljöförvaltningen.   anger i   
denna komplet tering att   bilderna är   missvisande.   
 
Miljö- och konsume ntnämnden menar att den bä    sta dokume ntationen över hur    
platsen såg ut    när  köpte fast igheten är   från  första pla tsbesöket  som gjor des i  
augusti 201 8. Des sa bilder är    därmed relev anta.   

Figur 1 visar det buskage som skiljer den öppna marken, som bedömdes vara 
tomtplats, från det markområde mot stranden med mer vegetation som bedömdes
vara allmänt tillgängligt. 

Figur 3 visar den stig som gick från stranden upp till grannens hus. I fotobilagan från 
2018 syns att den är klippt med gräsklippare. Den allmänna stig som nu blivit en väg
syns bäst i fotobilaga från 2018, se röd stig. 
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Förvaltningschef   
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Figur 8 - Angående utformningen av den nya byggnaden vid stranden håller Miljö-
och konsumentnämnden fast vid bedömningen att den inger ett mer privat intryck då 
byggnaden är större samt dörrar och fönsters placering påverkar upplevelsen så att
området runt den upplevs privat och inte allmänt tillgängligt. 

Figur 9. har rätt, det är garaget som syns på bilden. Det är en ny byggnad 
som kommunen gett dispens för i efterhand, en dispens som Länsstyrelsen just nu
överprövar. 

Bilagor till nämnden 
1.  Överklagan 
2.  Komplettering av överklagan    
3.  Miljö- och konsume ntnämndens  beslut §213 , 20 20-09-29  
4.  Fotobilaga från   platsbesök  2018 med   tillhörande  karta  

Bilagor som skickas med till Länsstyrelsen 
1.  Fotobilaga från   platsbesök  2018 med   tillhörande  karta  

 

Beslutet expedieras till 
Länsstyrelsen, via länk i ärendet, se handling 45, ange Länsstyrelsens diarienummer 47398-2020 

Johanna Bäckström 
Förvaltningsjurist 















  

 
 

Synpunkter gällande felaktigheter i Borås stads dokumentation inför beslut 2020-1638. 

------------------
Fastighetsägarens Kommentar gällande  ovan  figur 1 i beslut 2020-1638:  
 

- Bilden och tillhörande text är vilseledande. Detta avser området som är  
tomplatsavgränsningen enligt beslut 2018-2307. Den gamla huvudbyggnaden 
skymtas mellan träden till höger. 

  



 
 

 
 

 

 
 
  

-------------
Fastighetsägarens Kommentar gällande figur 3 i Kommunens beslut 2020-1638: 

Bilden är vilseledande detta avser inte stigen som går ner till komplementbyggnaden vid 
vattnet där vi under 2020 ansökt om att göra en mindre grusväg ner till byggnaden. 



 
 

 

 

  

--------------------------------------------------------------

Bild från kommunens beslut 2020 

Bild nedan på komplementbyggnaden före renovering, takbyte och minskning av takfot flytt 
av fönster. 
Vegetationen som växte in i byggnaden togs bort för att möjliggöra skötsel av byggnaden. 
Området i direkt anslutning till husgrunden grusades för att undvika framtida fuktskador på 
byggnaden som var fuktskadad i den yttre konstruktionen. Detta bedöms som nödvändigt. Vi 
anser inte att renoveringen av byggnaden hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda 
platsen. 



  
 

 
 

 

 

--------------------------------------------------

Felaktig bild från bilaga 7 1 3 ”Foton” ”2020-1638” 

Bilden och bildtexten är vilseledande och avser en annan byggnad än vad som anges i 
figurtexten. Vilket tydligt syns på vegetationen framför samt miljön vid sidorna av 
byggnaden. Jämfört med ”figur 8” i Borås stads beslut, se ovan.  

















 

  

Platsbesök på fastigheten  Komlösa 5:6  

Besöket gjordes den  10 augusti 2018 av Matilda Chocron och Anita Persson  

Fastigheten  Komlösa 5:6 är en långsmal fastighet  mellan fastigheterna Komlösa  5:15 på ena sidan  
och  5:8 och 5:10 på andra sidan.  Övre delar är helt bevuxen  med  skog. Nedan den stig som går över  
fastigheten  till Komlösa 5:15 är fastigheten av trädgårdskaraktär.  Stigen  ner mot boningshuset  går  
genom ett naturtomtsområde där det växer träd och  blåbärsris.  Nedan huset öppnar en planare del  
av  fastigheten  upp  sig och är skött som trädgård.  De sista 25  metrarna ner mot  sjön är tomten mer 
vildvuxen igen  och nere vid sjön finns resterna av en brygga samt  ett gammalt båthus.  På fastigheten  
finns flera trädgårdsväxter men också  de invasiva arterna jätteslide  och  vresros.   

Se kartan   

Röd stig till gemensam båtplats  
Bakom uthuset  och hundgården på fastighet Komlösa  5:6 går en stig ner till den gemensamma bad  
och båtplatsen. Stigen går  också på  fastigheterna Komlösa 5:10 och 5:8.   



Bedömning  av tomtplats vid  platsbesöket  

Att gå stigen ner  till den gemensamma båtplatsen kändes helt naturligt. Komlösa  5:6 är  vildvuxen i de  
nedre delarna av sjön  och  de har ett båthus precis intill den gemensamma bad- och båtplatsen.  
Båthuset  och strandremsan upplevs inte privat.   

När man går från sjön och  upp mot sommarstugan ser man alla byggnader på både Komlösa 5:6  och  
på grannens Komlösa 5:15  som ligger ganska nära.  Man får då en  känsla av att inte gå längre där  
Komlösa 5:6  börjar plana ut. Se karta med höjdkurvorna.    

När man  kommer från vändplatsen och går stigen  (lila stig)  in  mot  5:15  och  tar av den blå stigen mot  
sommarhuset på  5:6 så  känner  man när man är precis i höjd  med huset att  man inte  vill gå längre.  
Det känns för privat.  Man ser då uthuset till höger  och grannens hus till vänster  och den öppna  
trädgården  och grannens lilla uthus  rakt fram.   

 

Komlösa 5:15 

Komlösa 5:6 

 

  

 

 

 

 

 



 

dnr 2018-2307 
Komlösa 5:6 

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen Skala 1:1000 
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Datum  
2020-10-26  

Dnr  
2020-3210  

Christina Källberg, 033-35 30 27 
Christina.Kallberg@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Sanktionsavgift enlig t livsmedelslagen    

Förslag till beslut 
Miljö- och konsume ntnämnden  beslutar att   Ivita Scandina via AB   ,  
organisationsnummer  , med   verksamheten Ivit a Scandina via Lage rlokal, 
ska  betala livsme delssanktionsavgift  på 5 59  0 kr, vilke  t  är  1%  av för etagets  
årsomsättning.   

Avgiften tas ut för att livsmedelsverksamheten har påbörjats innan två veckor gått
från det att den anmälts för registrering till Miljöförvaltningen. Verksamheten har 
påbörjats i en lokal där det inte förekommit någon pågående livsmedelsverksamhet
därför ska avgiften beräknas på 1 % av årsomsättningen. 

Livsmedelssanktionsavgiften tillfaller staten och betalas via separat faktura till 
kammarkollegiet efter särskild betalningsuppmaning. 

Lagstöd 
Beslutet fattas med följande lagstöd: 
- Artikel 6.2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den

29 april 2004 om livsmedelshygien ska varje livsmedelsföretagare registrera sina 
anläggningar hos berörd kontrollmyndighet 

- 13§ livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien LIVSFS 2005:20 ska 
anmälan om registrering lämnas in senast 2 veckor innan verksamheten påbörjas. 

- 30a § (SFS 2006:804) jämte 39c § Livsmedelsförordningen (LF 2006:813) är att
en sanktionsavgift ska tas ut av den som påbörjar en verksamhet utan att någon 
anmälan om registrering har gjorts. 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningen fick den 29 januari kännedom om att Ivita Sacandinavia AB 
hanterar livsmedel utan att ha anmält detta till Miljöförvaltningen. Miljö- och
konsumentnämnden kan därmed komma att fatta beslut om att ni ska betala en 
sanktionsavgift. 

Efter kommunikationen av livsmedelssanktionsavgift den 13 oktober 2020 har Ivita
Sacandinavia AB lämnat följande synpunkter: verksamheten har flyttat från Borås och 
befinner sig inte längre i lokalen. 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

mailto:Christina.Kallberg@boras.se
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2020-10-26 2020-3210 

Miljö- och konsumentnämnden anser att de omständigheter som Ivita Scandinavia
AB angett som skäl till varför en sanktionsavgift inte ska tas ut, inte är tillräckliga. 
Det finns därför grund för påförande av sanktionsavgift. 

Ärendebeskrivning 
Varje livsmedelsföretagare ska enligt artikel 6.2 förordning 852/2004/EG registrera
alla sina anläggningar hos behörig kontrollmyndighet och se till att informationen
som registrerats är korrekt genom att bland annat underrätta kontrollmyndigheten om
betydande ändringar. 

Miljöförvaltningen fick den 29 januari kännedom om att Ivita Sacandinavia AB
hanterar livsmedel utan att ha anmält detta till Miljöförvaltningen. Anmälan om 
registrering inkom till Miljöförvaltningen den 11 februari 2020. Miljö- och
konsumentnämnden kan därmed komma att fatta beslut om att ni ska betala en 
sanktionsavgift. 

Miljö- och konsumentnämnden är i egenskap av tillsynsmyndighet skyldig att besluta
om sanktionsavgift enligt 30a § livsmedelslagen (2006:804). Avgiften ska tas ut för
vissa överträdelser av livsmedelslagstiftningen och med de belopp som framgår av 39
c § i livsmedelsförordningen. 

Förslag till beslut har kommunicerats i skrivelse daterad 13 oktober 2020 om
sanktionsavgift där Ivita Scandinavia AB fick tillfälle att yttra sig samt möjlighet att
inkomma med uppgifter om årsomsättning. 

Ivita Scandinavia AB har inte inkommit med uppgifter om företagets årsomsättning
men lämnat ett yttrande, se bilaga. 

Miljöförvaltningens bedömning 
Miljöförvaltningen fick den 29 januari kännedom om att Ivita Sacandinavia AB
hanterar livsmedel utan att ha anmält detta till Miljöförvaltningen. 

Miljö- och konsumentnämnden är enligt 30 b § livsmedelslagen skyldig att påföra en 
livsmedelssanktionsavgift även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av
oaktsamhet. Avgiften ska dock inte tas ut om det vore oskäligt med hänsyn t.ex. till 
att sjukdom har medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att göra det som krävts. 

Ivita Scandina via AB    har inkommit med    följande  synpunkter att   verksamheten ha r 
flyttat  från  Borås  och befinner sig inte     i lokalen län  gre. Mi ljö- och konsume nt-
nämnden an ser att   de  omständigheter som Ivit  a Scandina via AB an  gett som sk  äl till  
varför en sanktionsavgif  t inte   ska  tas  ut, inte   är  tillräckliga.  Det finns där  för grund för    
påförande  av sanktionsavgif t enligt   39  c  § livsm edelsförordningen.   
 
Beloppets storlek 
Miljö- och konsumentnämnden har genom Creditsafe fått fram företagets 
årsomsättning från närmast föregående år till 559 000 kr. Vilket ger en sanktionsavgift
på 5 590 kr som är 1% av årsomsättningen. 
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Datum Dnr 
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Bilagor 
Informationsbilagor till nämnden 
Skäl till beslut: Förbud vid vita att släppa ut livsmedel på marknaden, 2020-02-10
Yttrande: E-post, 2020-10-13 

Bilagor till beslutet 
Hur man överklagar
Delgivningsblankett 

Beslutet expedieras till 

Agneta San der                         
Förvaltningschef                      

Zygmunt Cieslak 
Avdelningschef 
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Dnr  
2020-3221  

Christina Källberg, 033-35 30 27 
Christina.Kallberg@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Avskriva ärende om sanktionsavgift enlig    t livsmedelslagen   

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att avskriva ärendet gällande 
livsmedelssanktionsavgift för Remaxfood AB, organisationsnummer
med verksamheten Hedvigsborg Butik. Detta innebär att Remaxfood AB inte ska 
betala livsmedelssanktionsavgift. 

Sammanfattning 
I anmälan från Remaxfood AB om registrering av livsmedelsanläggning som inkom 
till Miljöförvaltningen den 1 juli 2020 skulle verksamheten påbörjas den 1 juli vilket är
mindre än två veckor efter att anmälan inkommit. Miljöförvaltningen påbörjade 
därför en utredning om livsmedelssanktionsavgift. Remaxfood AB framförde då att 
start för verksamheten var 1 september 2020. Företaget har haft tillgång till lokalen 
från 1 juli och renoverat den innan öppningen 1 september. Verksamheten 
påbörjades alltså långt efter att 14 dagar gått från det att anmälan inkom vilket gör att 
det inte finns skäl för att sanktionsavgift ska tas ut 

Ärendebeskrivning 
I anmälan om registrering av livsmedelsanläggning som inkom till Miljöförvaltningen 
den 1 juli 2020 skulle verksamheten starta den 1 juli vilket är mindre än två veckor
efter att anmälan inkommit till Miljöförvaltningen. På grund av detta påbörjades en 
utredning om livsmedelssanktionsavgift. 

Efter kommunikationen om livsmedelssanktionsavgift den 13 oktober 2020 har
Remaxfood AB lämnat in följande synpunkter: 

Den faktiska starten för verksamhet var 1 september 2020, företaget har haft tillgång 
till lokalerna från 1 juli och renoverat innan öppning. Borås Tidning gjorde ett
reportage vid öppningen 1 september och verksamheten har skickat med en bild som 
suttit på dörren under renoveringen. Start för verksamheten är därmed minst två
veckor efter det att registrering av livsmedelsverksamhet inkom till 
Miljöförvaltningen. 

Miljöförvaltningens bedömning 
Verksamhetsstarten för företaget skedde inte enligt inkommen anmälan. 
Verksamheten påbörjades alltså långt efter att 14 dagar gått från det att anmälan
inkom till Miljöförvaltningen. Miljö- och konsumentnämnden anser att de 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

mailto:Christina.Kallberg@boras.se


 
 
 

 
 

 
 

 

            
              

     
 

  
   

    
      

 

    
 

 
 

 

  
 

Sida 
2(2) 

Datum Dnr 
2020-10-26 2020-3221 

omständigheter som Remaxfood AB angett som skäl till varför en sanktionsavgift inte
ska tas ut är tillräckliga. Det finns därför ingen grund för påförande av sanktionsavgift 
enligt 39c § livsmedelsförordningen. 

Bilagor 
Informationsbilagor till nämnden 

- E-post på kommunikationen 
- Bild på uppsatt skylt 

Beslutet expedieras till 

Agneta San der  
Förvaltningschef  

Zygmunt Cieslak 
Avdelningschef 



  
   

 

 
   

 
  

 
  

 
 

Miljöförvaltningen 

Från: remax food <info.remaxfoodab@gmail.com> 
Skickat: den 14 oktober 2020 14:49 
Till: Miljöförvaltningen 
Ämne: Beslut om livsmedelssanktionsavgift 
Bifogade filer: facebookfoto.jpg 

Diarienr.2020-3221 
Bestrider beslut om sanktionsavgift då det blivit fel när jag ansökte om tillstånd. Jag startade butiken 1 
september men har haft tillgång till lokalen från 1 juli. Har renoverat innan start. Jag blev intervjuad av 
Borås Tidning 1 september och är med på första sidan. Bifogar foto från Facebookinlägg. 

Med vänliga hälsningar 

1 

mailto:info.remaxfoodab@gmail.com
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Datum  
2020-11-03  

Dnr  
2020-3205  

Christina Källberg, 033-35 30 27 
Christina.Kallberg@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Avskriva ärende om sanktionsavgift enlig    t livsmedelslagen    

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att avskriva ärendet gällande 
livsmedelssanktionsavgift för Tårtverksta'n Jättebo AB, organisationsnummer

, med verksamheten Tårtverksta'n Jättebo. Det innebär att Tårtverksta'n 
Jättebo AB inte ska betala livsmedelssanktionsavgift. 

Sammanfattning 
I anmälan om registrering av livsmedelsanläggning som inkom till Miljöförvaltningen 
den 24 februari 2020 skulle verksamheten påbörjas den 1 mars 2020 vilket är mindre
än två veckor efter det att anmälan inkommit. Miljöförvaltningen påbörjade därför en 
utredning om livsmedelssanktionsavgift. Efter kommunikationen framförde 
Tårtverksta'n Jättebo att första beställningen och start för verksamheten var den 16 
mars 2020. Verksamheten påbörjades alltså efter det att två veckor gått från det att
anmälan inkom vilket gör att det inte finns skäl för att sanktionsavgift ska tas ut. 

Ärendebeskrivning 
I anmälan om registrering av livsmedelsanläggning som inkom till Miljöförvaltningen
den 24 februari 2020 skulle verksamheten påbörjas den 1 mars 2020 vilket är mindre 
än två veckor efter det att anmälan inkommit till Miljöförvaltningen. På grund av
detta startades en utredning om livsmedelssanktionsavgift. 

Efter kommunikationen om livsmedelssanktionsavgift den 13 oktober 2020 har
Tårtverksta'n Jättebo AB lämnat in följande synpunkter. 

Tårtverksta'n Jättebo är en liten verksamhet som endast tar emot beställningar. Första
beställningen och start för verksamhet var den 16 mars 2020. Start för verksamheten 
är därmed två veckor efter det att registreringen av livsmedelsverksamhet inkom till
Miljöförvaltningen. 

Miljöförvaltningens bedömning 
Verksamhetsstarten för företaget startades inte enligt inkommen anmälan.
Verksamheten påbörjades alltså efter det att 14 dagar gått från det att anmälan inkom 
till Miljöförvaltningen. Miljöförvaltningen anser att de omständigheter som
Tårtverksta'n Jättebo AB angett som skäl till varför en sanktionsavgift inte ska tas ut 
är tillräckliga. Det finns därför ingen grund för påförande av sanktionsavgift enligt
39c § livsmedelsförordningen. 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
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2020-11-03 2020-3205 

Bilagor 
Informationsbilagor till nämnden 
E-post den 16 oktober 2020, med första fakturan. 

Beslutet expedieras till 

Agneta San der  
Förvaltningschef  

Zygmunt Cieslak 
Avdelningschef 



   
Skickat: den 16 oktober 2020  08:57  
Till: Christina  Källberg  <Christina.Kallberg@boras.se>  
Ämne: Re:  Livsmedelssanktionsavgift   
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

Hej och godmorgon.. 
Bifogar min första faktura från Tårtverkstan Jättebo AB. 
Den är skapad och utställd 16 Mars 2020. 
Inga intäkter innan dess i verksamheten. 

Hoppas det blir bra. 
Ha en trevlig dag ! 

Med vänlig hälsning, 
 

Med vänlig hälsning 

mailto:Christina.Kallberg@boras.se
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Datum  
2020-11-03  

Dnr  
2020-3228  

Christina Källberg, 033-35 30 27 
Christina.Kallberg@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Sanktionsavgift enlig t livsmedelslagen    

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att Transportservice i Borås AB, 
organisationsnummer , med verksamheten Transportservice i Borås, ska
betala livsmedelssanktionsavgift på 57 400 kr, vilket är 1% av företagets 
årsomsättning. 

Avgiften tas ut för att livsmedelsverksamheten har påbörjats innan 15 dagar har gått
från det att den anmälts för registrering till Miljöförvaltningen. Verksamheten har 
påbörjats i en lokal/fordon där det inte förekommit någon pågående
livsmedelsverksamhet därför ska avgiften beräknas på 1 % av årsomsättningen. 

Livsmedelssanktionsavgiften tillfaller staten och betalas via separat faktura till 
kammarkollegiet efter särskild betalningsuppmaning. 

Lagstöd 
Beslutet fattas med följande lagstöd: 
- Artikel 6.2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den

29 april 2004 om livsmedelshygien ska varje livsmedelsföretagare registrera sina 
anläggningar hos berörd kontrollmyndighet 

- 13§ livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien LIVSFS 2005:20 ska 
anmälan om registrering lämnas in senast två veckor innan verksamheten
påbörjas. 

- 30a § (SFS 2006:804) jämte 39c § Livsmedelsförordningen (LF 2006:813) är att 
en sanktionsavgift ska tas ut av den som påbörjar en verksamhet utan att någon
anmälan om registrering har gjorts. 

- 11§ LIVSFS 2005:20, mobila anläggningar ska registreras hos den kommun där
verksamheten huvudsakligen ska bedrivas. 

Sammanfattning 
I anmälan om registrering av livsmedelsanläggning som inkom till Miljöförvaltningen
den 25 oktober 2019 framkom det att verksamheten påbörjats den 1 oktober 2019 
vilket är innan anmälan inkom. 

Efter kommunikation av livsmedelssanktionsavgift den 13 oktober 2020 har
Transportservice i Borås AB lämnat följande synpunkter. Transportservice i Borås har 
haft svårigheter med att fylla i anmälan då de inte visste vilken kommun de skulle
anmäla till samt begreppsförvirring av anläggning då detta gäller fordon. Enligt en 
annan e-post startade inte verksamheten förrän den 4 november 2019. 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

mailto:Christina.Kallberg@boras.se


 
 
 

 
 

 
 

 

 
              

            
 

          
               

         

  
         

           
           

            
            

          
            

             
           

 
           

            
            

     
 

            
             

      
 

         

   
          

            
             

           
 

             
          

               
               

 
             

             
             

           
              

            
            

      
 

Sida 
2(3) 

Datum Dnr 
2020-11-03 2020-3228 

Om verksamheten startade den 4 november 2019 påbörjades den i alla fall innan 15 
dagar har gått från det att den anmälts för registrering till Miljöförvaltningen. 

Miljöförvaltningen anser att de omständigheter som Transportservice i Borås AB
angett som skäl till varför inte en sanktionsavgift ska tas ut, inte är tillräckliga. Det 
finns därför grund för påförandet av sanktionsavgift. 

Ärendebeskrivning 
Varje livsmedelsföretagare ska enligt artikel 6.2 förordning 852/2004/EG registrera 
alla sina anläggningar hos behörig kontrollmyndighet och se till att informationen
som registrerats är korrekt genom att bland annat underrätta kontrollmyndigheten om 
betydande ändringar. Enligt LIVSFS 2005:20 § 13 får en verksamhet påbörjas tidigast
två veckor efter det att anmälan om registrering kommit in till kontrollmyndigheten. 

I anmälan om registrering av livsmedelsanläggning som inkom till Miljöförvaltningen
den 25 oktober 2019 framkom det att verksamheten påbörjats den 1 oktober 
alternativ 4 november 2019. Verksamheten har då påbörjats innan 15 dagar har gått
från det att den anmälts för registrering till Miljöförvaltningen. 

Miljö- och konsumentnämnden är i egenskap av tillsynsmyndighet skyldig att besluta 
om sanktionsavgift enligt 30a § livsmedelslagen (2006:804). Avgiften ska tas ut för
vissa överträdelser av livsmedelslagstiftningen och med de belopp som framgår av 39 
c § i livsmedelsförordningen. 

Förslag till beslut har kommunicerats i skrivelse daterad 13 oktober 2020 om
sanktionsavgift där Transportservice i Borås fick tillfälle att yttra sig samt möjlighet att 
inkomma med uppgifter om årsomsättning. 

Transportservice i Borås har lämnat yttrande, se bilagor 

Miljöförvaltningens bedömning 
I anmälan om registrering av livsmedelsanläggning som inkom till Miljöförvaltningen 
den 25 oktober 2019 framkom det att verksamheten påbörjats den 1 oktober
alternativ 4 november 2019. Verksamheten har då påbörjats innan 15 dagar har gått 
från det att den anmälts för registrering till Miljöförvaltningen. 

Miljö- och konsumentnämnden är enligt 30 b § livsmedelslagen skyldig att påföra en
livsmedelssanktionsavgift även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av 
oaktsamhet. Avgiften ska dock inte tas ut om det vore oskäligt med hänsyn t.ex. till
att sjukdom har medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att göra det som krävts. 

Transportservice i Borås har inkommit med följande synpunkter. I en e-post den 26 
oktober 2020 framkommer det att de instämmer med att anmälan inkommit för sent 
men att detta berott på svårigheter med att anmäla verksamheten. Det har varit 
otydligt till vilken kommun som anmälan skulle göras och begreppsförvirring med
anläggning då verksamheten har fordon. I en annan e-post den 28 oktober 2020 från 
Transportservice i Borås anges att verksamheten inte börjats förrän den 1 november
2019. Ytterligare en e-post den 2 november 2020 framkom det att verksamheten 
startade den 4 november 2019. 



 
 
 

 
 

 
 

 

             
             

 
          

               
            

 
  

         
                

        
 

 
    

         
             
  

 
   

   
 

                                      
                          

  
 

Sida 
3(3) 

Datum Dnr 
2020-11-03 2020-3228 

Oavsett vilket av de angivna datumen som är startdatum så har verksamheten börjat
innan 15 dagarna gått från det att anmälan inkom till Miljöförvaltningen. 

Miljöförvaltningen anser att de omständigheter som Transportservice i Borås angett 
som skäl till varför sanktionsavgift inte ska tas ut, inte är tillräckliga. Det finns därför 
grund för påförande av sanktionsavgift enligt 39 c § livsmedelsförordningen. 

Beloppets storlek 
Miljöförvaltningen har genom Creditsafe fått fram företagets årsomsättning från 
närmast föregående år till 5 740 000 kr. Vilket ger en sanktionsavgift på 57 400 kr
som är 1% av årsomsättningen. 

Bilagor 
Informationsbilagor till nämnden 
Skäl till beslut, Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet 
Yttrande, E-post från Transportproffset den 26 oktober, 28 oktober samt den 2 
november 2020 

Bilagor till beslutet 
Hur man överklagar
Delgivningsblankett 

Beslutet expedieras   till   
 

 
 

 
 

Agneta San der                     
Förvaltningschef                 

Zygmunt Cieslak 
Avdelningschef 



    
    

     
 

 
     
      

     
     

   
       

       
     

      
 

      
  

   
 

           
      

   
 

    
     

   
        

      
 

     
  

        
     
 

 
 

 
 

Miljöförvaltningen 

Från: 
Skickat: den  26  oktober  2020 10:40 
Till: Miljöförvaltningen 
Ämne: Transportservice  i borås  ab  2020-3228 

Hej 
Jag känner mig lite fälld här av myndighet i det här ärendet.  
Det stämmer att jag inte fick in ansökan i tid men det var inte pga underlåtenhet att försöka. 
Först att hitta rätt medel att anmäla var inte lätt då man som ej insatt har lite svårt att hitta fram till rätt ände av 
detta. 
Typ alla hänvisningar till detta går genom benämningen anläggning då jag sökte för fordon var detta inte självklart 
det var först när jag sent om sider fick tag i själva blanketten som man på rad tre kan bocka i rutan för fordon.  
Men det tog ett tag att ta sig dit också då jag lade en hel del tid av sök arbetet i fel komun då de sk anläggningarna 
stod i kungälv men då företaget står skrivet i borås skulle det sökas där. 
Just adresserna är en intressant del i denna historia då adressen där ”anläggningen” skulle upprättas skulle ansökan 
bifogas med ritningar, avlopp, miljöpåverkansrapport mm. 
Hjälpen jag fick på diverse kommunkontor var då jag som sagt tyvärr lade alldeles för mycket tid hos fel stadskontor, 
lämnade tyvärr en del att önska trots upprepande att det gällde transport enheter satt jag länge i träsket med 
alldeles för mycket olika råd o riktlinjer att följa, det var en dag när jag ringde in till Borås stad fick tag i en kvinna 
som bara sa stopp, fyll i denna ansökan så tar vi det därifrån. Vilket var början på slutet av denna historia tack o lov. 

Under denna resa har det dessutom hela tiden rått tvivel om detta ens var en ansökan som jag skulle genomföra 
men bättre ta det säkra före det osäkra resonerade jag.  
När detta begav sig handlade mitt liv om väldigt lite annat kändes det då. 

I efterhand vet jag att då jag i många fall av de samtal jag gjorde till resp kontor var för välriktade ( tex har man en 
fråga ang miljöpåverkan så får man svar på just detta ) Det var först när jag fick tag i ”rätt” tjej på Borås stadskontor 
som sa stopp, vad handlar detta om egentligen?. 

Då jag ser på ansökan idag och vad den heter:ansökan om livsmedelsanläggning, folkölsförsäljning och elektriska 
ciggaretter och eller påfyllningsbehållare., så vet jag ärligt talat inte hur jag tog mig dit tillslut eller ens om jag i 
denna dag gjort rätt för mig.  
Dock kommer detta visa sig då jag i fredags blev kontaktad av ert miljökontor för att genomföra revision samt besök 
av ”anläggningarna ” ifråga så ska det bli spännande att se o höra om jag har gjort rätt för mig. 

Så avslutningsvis vill jag säga att det inte var annat än ren vilja att göra rätt för sig som tog mig igenom detta då 
vägarna att göra just detta är inte riktigt användarvänligt för gemene man att ta sig igenom. 
Så med denna skrivelse vill jag då enl 30 b paragrafen i livsmedelslagen då jag anser att jag gjort så gott jag kunnat o 
dessutom inte kunnat förutse de svårigheter o brist på hjälp som skulle uppenbara sig för att ansöka om sagda 
anmälan. 

Mvh 
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Miljöförvaltningen 

Från: 
Skickat: den  28  oktober  2020 09:52 
Till: Miljöförvaltningen 
Kopia: Christina  Källberg 
Ämne: 2020-3228 

Hej 

Har varit på semester och kom hem sent igår och när jag öppnade posten denna morgon fanns där ett brev där Ni 
vill ha en sanktionsavgift, där vi önskar yttra oss i ärendet. När vi fyllde i ansökan så har vi råkat skriva samma datum 
(2019-10-01) för så väl start som ansökningsdatum. Startdatum var 2019-11-01 och inget annat. 

En olycklig miss från vår sida som vi hoppas kunna rätta till med hjälp av denna information. 

Med vänliga hälsningar/Best regards 

 AB 
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-----------------------------------------------------------------------------

Christina Källberg 

Från: 
Skickat: den  2 november  2020  13:47 
Till: Christina  Källberg 
Kopia: Johan  Hagström;  Annelie  Gustafsson 
Ämne: Re:  2020-3228 

Hej 
Det enda vi kan få fram är avräkningsunderlag då transporterna ifrån kund är pappersfria (pda scanner) 
Första måndagen i november var den fjärde och med det jag angivit tidigare som övriga svårigheter med att få till 
denna ansökan hoppas jag att detta går att överse. 
Jag kommer finna mig i det beslut som fattas men med de förtydliganden med datum misstaget samt förklaringar 
över tillvägagångssätt som föranlett till godkänd ansökan hoppas jag på det bästa.  

Mvh 

28 okt. 2020 kl. 13:25 skrev Christina Källberg <Christina.Kallberg@boras.se>: 

Hej, igen 
Jag sitter här och tittar på ert ärende och ser att även ifall ni började den 1 november 2019 då blir det tyvärr 
sanktionsavgift i alla fall. 
Det är så här att ansökan måste komma in till Förvaltningen minst 15 dagar innan start. Då ansökan inkom den 
25 oktober är det ändå försent om ni startade verksamheten den 1 november. 

Har ni frågor är det bara att höra av sig 

Hälsningar 

Christina Källberg 
Livsmedelsinspektör 

Borås Stad - Miljöförvaltningen - Livsmedelskontroll 
Besöksadress: Sturegatan 42 
Postadress: Miljöförvaltningen, 501 80 Borås 
Tel: 033-35 30 27 Fax: 033-35 30 25 
Webbplats: www.boras.se 

När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. 
För mer information om hur Borås Stad hanterar personuppgifter se boras.se/pub 

Borås är en Fairtrade City 
För miljöns skull, skriv inte ut detta meddelande 

Från: 
Skickat: den 28 oktober 2020 09:52 
Till: Miljöförvaltningen <Miljoforvaltningen@boras.se> 
Kopia: Christina Källberg <Christina.Kallberg@boras.se> 
Ämne: 2020-3228 

1 
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Hej 

Har varit på semester och kom hem sent igår och när jag öppnade posten denna morgon fanns där 
ett brev där Ni vill ha en sanktionsavgift, där vi önskar yttra oss i ärendet. När vi fyllde i ansökan så 
har vi råkat skriva samma datum (2019-10-01) för så väl start som ansökningsdatum. Startdatum var 
2019-11-01 och inget annat. 

En olycklig miss från vår sida som vi hoppas kunna rätta till med hjälp av denna information. 

Med vänliga hälsningar/Best regards 
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 med  verksamheten Ramn aköket  har inte   inkommit me d nå gra  

synpunkter och där  med bedömer Mil  jöförvaltningen att   det  finns sk äl att   påföra 
sanktionsavgift.  

  
         

           
           

  

Sida
TJÄNSTESKRIVELSE  1(3) 
Datum  
2020-11-03  

Dnr  
2020-3130  

Miljö- och konsume ntnämnden  beslutar att    
organisationsnummer  , med   verksamheten Ramna köket,  ska  betala  
livsmedelssanktionsavgift  på 4 99  5 kr, vilke  t är   0,5% av för  etagets  årsomsättning   

Christina Källberg, 033-35 30 27 
Christina.Kallberg@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Sanktionsavgift enlig t livsmedelslagen    

Förslag till beslut 

Avgiften tas ut för att livsmedelsverksamheten har tagits över innan den anmälts för
registrering till Miljöförvaltningen. 

Livsmedelssanktionsavgiften tillfaller staten och betalas via separat faktura till
kammarkollegiet efter särskild betalningsuppmaning. 

Lagstöd 
Beslutet fattas med följande lagstöd: 
- Artikel 6.2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den

29 april 2004 om livsmedelshygien ska varje livsmedelsföretagare registrera sina 
anläggningar hos berörd kontrollmyndighet 

- 13§ livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien LIVSFS 2005:20 ska 
anmälan om registrering lämnas in senast 2 veckor innan verksamheten påbörjas. 

- 30a § (SFS 2006:804) jämte 39c § Livsmedelsförordningen (LF 2006:813) är att
en sanktionsavgift ska tas ut av den som påbörjar en verksamhet utan att någon 
anmälan om registrering har gjorts. 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningen fic k den 2 ap   ril  2020 känn edom om att     tagit  över  
verksamheten Ramna köket  på Verkst adsgatan 1 ut  an  att  anmäla det ta till  
Miljöförvaltningen.   

Ärendebeskrivning 
Varje livsmedelsföretagare ska enligt artikel 6.2 förordning 852/2004/EG registrera
alla sina anläggningar hos behörig kontrollmyndighet och se till att informationen 
som registrerats är korrekt genom att bland annat underrätta kontrollmyndigheten om
betydande ändringar. 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

mailto:Christina.Kallberg@boras.se


 
 
 

 
 

 
 

 

           
         

          
          

          
         

           
            

            
     

   
 med  verksamheten Ramn aköket  har tagit   över en livsme  dels-

verksamhet ut an  att  anmäla det ta till   Miljöförvaltningen.   

             
          

               
               

 
 med  verksamheten Ramn aköket  har inte   inkommit me d nå gra 

synpunkter och där  med bedömer Mil  jöförvaltningen att   det  finns sk äl att   påföra  
sanktionsavgift.   

  
        

         
               

         

 

 
   

   
 

    
 

 
 

Sida 
2(3) 

Datum Dnr 
2020-11-03 2020-3130 

tagit
Miljöförvaltningen fick den 2 april 2020 genom Näringslivsenhetens lista på vilka
verksamheter som erbjuder gymnasieluncher kännedom om att 
över verksamheten Ramnaköket på Verkstadsgatan 1. Anmälan om registrering av
livsmedelsanläggning inkom till Miljöförvaltningen den 6 april 2020, efter uppmaning 
från Miljöförvaltningen. Miljö- och konsumentnämnden kan därmed komma att fatta
beslut om att verksamheten ska betala en sanktionsavgift. 

Miljö- och konsumentnämnden är i egenskap av tillsynsmyndighet skyldig att besluta
om sanktionsavgift enligt 30a § livsmedelslagen (2006:804). Avgiften ska tas ut för 
vissa överträdelser av livsmedelslagstiftningen och med de belopp som framgår av 39
c § i livsmedelsförordningen. 

Förslag till   beslut om sanktionsavgif  t ha r kommunice rats i sk  rivelse  daterad 13  
oktober 202 0, där    fick tillf älle  att  yttra sig   samt  möjlighet  att  inkomma  
med uppgift er om år  somsättning.    

 har varken inkommit med     uppgifter om för  etagets år somsättning elle r  
några an dra sy npunkter.   

Miljöförvaltningens bedömning 

Miljö- och konsumentnämnden är enligt 30 b § livsmedelslagen skyldig att påföra en 
livsmedelssanktionsavgift även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av
oaktsamhet. Avgiften ska dock inte tas ut om det vore oskäligt med hänsyn t.ex. till 
att sjukdom har medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att göra det som krävts. 

Beloppets storlek 
Miljöförvaltningen saknar exakta uppgifter om verksamhetens föregående års
omsättning. Utdrag från Creditsafe anger företagets omsättningsintervall till mellan 
750 000 – 999 000 kr. Sanktionsavgiften beräknas därför på 999 000 kr, 0,5% av
omsättningen ger en sanktionsavgift på 4 995 kr. 

Bilagor 
Bilagor till beslutet
Hur man överklagar 
Delgivningsblankett 

Beslutet expedieras till 



 
 
 

 
 

 
 

 

 

  

Sida 
3(3) 

Datum Dnr 
2020-11-03 2020-3130 

Agneta San der  
Förvaltningschef  

Zygmunt Cieslak 
Avdelningschef 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

  

 
  

 

 
 

 
    

 

 (hädanefter bolaget)  ansöker om tillstånd att året runt till  
allmänheten servera starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker i  Restaurang Repet,  

.  Serveringstiden önskas  bestämd till kl. 11.00-01.00. 
Ansökan kom in 2020-09-05.  
 

  
   

 
 

    
 

 
 
 

 
  

 
 

  
 
 
 

 
  

 

Sida 
TJÄNSTESKRIVELSE  1(4) 
Datum  
2020-11-02  

Dnr  
50-2020-00266  

Marlene Tenbrink, 033-35 81 79 
marlene.tenbrink@boras.se 

Ansökan om  serveringstillstånd  –   
Förslag till beslut 

- Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan från -
,  om tillstånd att året  runt till allmänheten servera starköl, vin  och andra  

jästa alkoholdrycker  i Restaurang Repet, .  

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

- 8 kap. 12 och 14 §§ alkohollagen (2010:1622) 

Sammanfattning  

Bolaget har beretts tillfälle att komplettera ansökan med handlingar för att styrka 
lämplighetskravet i 8 kap. 12 § alkohollagen och kravet om dispositionsrätt i 8 kap. 
14 § alkohollagen. Efterfrågade handlingar har inte inkommit och bolaget har därmed 
inte visat att lämplighetskravet är uppfyllt eller att dispositionsrätt föreligger. Dessa 
krav i alkohollagen är i och med det inte uppfyllda och ansökan ska därför avslås. 

Förvaltningslagens bestämmelser om kommunicering har följts. 

Kommunicering 
Förvaltningslagens bestämmelser om kommunicering har följts. 

TILLSTÅNDSENHETEN 

Zygmunt Cieslak 
avdelningschef 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

mailto:miljo@boras.se
https://boras.se
mailto:marlene.tenbrink@boras.se


 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

Sida 
2(2) 

Datum Dnr 
2020-11-02 50-2020-00266 

Bilagor till beslut 
Hur man överklagar 

Beslut skickas till 
Sökanden  
Länsstyrelsen   
Polismyndigheten 
Folkhälsomyndigheten  



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

     
 

  

 
    

     
             

           
       

 
 

    
      

 
 

  
            

             
          

   

 
  

            
              

         
           
     

 
 

   
       

 
            

 
 

       
 

  

Sida
TJÄNSTESKRIVELSE  1(2) 
Datum  
2020-10-21  

Dnr  
2020-3330  

Pia Aspegren, 033-35 30 07 
Pia.aspegren@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Detaljplan för Byttorpsva  ll 23 och 24     
Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden (BN 2018-299) 
Detaljplanen innebär att två nya bostäder i form av kedjehus kan byggas på 
fastigheten Byttorpsvall 24. Bebyggelsen ska ta hänsyn till kulturhistorisk miljö och
omkringliggande bebyggelsestruktur vad gäller höjd och utformning. 

Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker detaljplanen. 

Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder på Byttorpsvall 24 
där det idag är planlagt som gata och parkering. Miljöförvaltningen bedömer att det
inte finns markföroreningar, buller eller störande verksamheter med skyddsavstånd i 
närheten av fastigheten. 

Ärendebeskrivning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder på Byttorpsvall 24 
där det idag är planlagt som gata och parkering. Hänsyn ska tas till kulturhistorisk
miljö och omkringliggande bebyggelsestruktur. Bebyggelsen anpassas vad gäller skala 
och utformning. Tomtindelningsplan ska också upphävas för att kunna stycka upp
och förändra storleken på fastigheterna. 

Miljöförvaltningens bedömning
På fastigheten finns inga misstänkta markföroreningar. 

Fastigheten ligger inte heller i närheten av störande verksamheter som innefattas av 
skyddsavstånd. 

Fastigheten ligger inte i ett bullerutsatt läge. 

Konsekvensbedömning 
Social dimension   
Det är   positivt  att  fler  bostäder kan sk  apas i omr  ådet.   

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

mailto:Pia.aspegren@boras.se
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Datum Dnr 
2020-10-21 2020-3330 

Ekologisk  dimension  
Detaljplanen möjliggör   att  ett  av Stade ns  lokala miljömå l  kan uppfyllas:   Andelen res or  
inom B orås  Stads  geografiska områd e  som  sker till   fots, med cykel el   ler kolle ktivtrafik sk a  öka.  
Det är   närhet  till  busshållplats,  service,  skola och för  skola.  Till Res ecentrum tar det    8  
min me d  cykel, 22   min till   fots, 17   min med   kollektivtrafik  och 5 min me   d bil.   
 
Ekonomisk dimension   
Exploatering i redan explo   aterat  område  med  utbyggd  infrastruktur  har en mindr  e 
ekonomisk  påverkan.  Planen bedöms ha    likvärdiga ek onomiska aspekt er som an  dra  
detaljplaner av samma omfatt   ning.   

Bilagor 
Planhandlingar  
 

Beslutet expedieras till 
Samhällsbyggnadsnämnden   
detaljplanering@boras.se  
 

Agneta San der  
Förvaltningschef  
 
 

Pia Aspegren 
Miljöutredare 

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/byttorpplanuppdrag/byttorpbyttorpsvall2324.5.39230f121645ddbd18f4b811.html
mailto:detaljplanering@boras.se


 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

     
 

  

 
    

 
  

             
         

  
            

  
         

     

   
         

   
 
 

 
            

          
           

         
 

  
             
         

           
     

 
              

         
          

            
  

 
 
 

Sida
TJÄNSTESKRIVELSE  1(2) 
Datum  
[2020-11-03]  

Dnr  
2020-3251  

Dennis Sako, 033-35 31 17 
Dennis.sako@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Detaljplan för Svärdfästet 4:1 -     samråd  
Yttrande till   Samhällsbyggnadsnämnden (BN2018-1518)   

Sammanfattning
Planens syfte är att pröva möjligheten för utökad byggnation av tre bostadshus inom
fastighet Svärdfästet 4:1. Fastigheten är tidigare detaljplanelagd enligt stadsplan 
1583K-P237. 
Planens syfte innebär att del av gällande detaljplan upphävs och planläggs med 
ytterligare bostäder.
Miljöförvaltningens synpunkter har under planarbetet arbetats in i planhandlingarna 
och förvaltningen tillstyrker fortsatt planarbete. 

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

Ärendet 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av cirka 50 stycken nya
lägenheter inom fastigheten Svärdsfästet 4 i Trandared. I översiktsplanen ligger 
planområdet inom det utpekade stråket US12. Bergsbo/Bergsäter - Trandared. Stråket ska 
binda samman Trandared med stadskärnan och stärkas med kompletterande 
bebyggelse. 

Ärendebeskrivning 
Planens syfte är att pröva möjligheten för utökad byggnation av tre bostadshus inom 
fastighet Svärdfästet 4:1. Fastigheten är tidigare detaljplanelagd enligt stadsplan
1583K-P237. Planens syfte innebär att del av gällande detaljplan upphävs och 
planläggs med ytterligare bostäder. 

För att ta sig med bil från Trandared och vidare mot Borås centrum belastas
framförallt korsningen Trandaredsgatan/Söderleden, riksväg 41. Det finns goda natur 
– och rekreationsmöjligheter inom relativ närhet från den planerade byggnationen.
Cirka 600 meter norr om planområdet ligger grönområdet Ollonstupet, klass II enligt 
Grönområdesplanen. 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

mailto:Dennis.sako@boras.se


 
 
 

 
 

 
 

 

 
  

 
            

           
           
          

             
                 
        

 
           

              
        

       
 

            
           

             
      

 
            

           
         

 
            

           
         

             
          
         

    
 

           
            

        
         

 
 

Sida 
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Datum Dnr 
[2020-11-03] [2020-3251] 

Miljöförvaltningens bedömning 

Det är positivt ur miljömålssynpunkt att bostäderna är planerade utmed linje 2,
elbusslinje, som når resecentrum. Dessutom är det cykelavstånd till resecentrum. 
Därav finns goda möjligheter till avsteg från gällande regler kring parkeringsplatser.
Därför behöver inte de planerade bostäderna nödvändigtvis belasta trafikflödet i 
området särskilt mycket. Det är gångavstånd till service och skola. Detta medverkar
till att nå lokalt miljömål 4d – andelen resor inom Borås Stads geografiska område som sker till 
fots, med cykel eller kollektivtrafik ska öka. 

Utgångspunkten är att byggherren i första hand ska lösa parkeringsbehovet enligt 
reglerna inom den egna fastigheten. I det ingår att titta på möjliga åtgärdspaket och
eventuellt samnyttjande. Parkeringsplatserna enligt planförslag anordnas under mark. 
Detta behöver stå med i plankartan. 

Bullerutredningen visar att maxnivån inte klaras i den sydöstra delen av fastigheten.
Om lägenheterna inte är genomgående måste en uteplats ordnas där utomhusvärdena 
klaras. Det behöver framgå i plankartan. Det behöver också framgå i plankartan att
fastigheten ligger i ett bullerutsatt läge. 

När det gäller markföroreningar är bedömning gjord att ingen risk finns för PCB-
förekomst enligt inventering. Men eftersom det finns risk att fyllnadsmassor använts
på platsen, behövs en provtagning för att säkerställa markmiljön. 

Idag utgörs marken inom planområdet främst av hårdgjorda ytor. I och med 
planförslaget väntas andelen hårdgjorda ytor öka något. Det är viktigt ur
klimatanpassningssynpunkt att den planerade bebyggelsen utformas så att lågpunkter 
och instängda områden undviks samt att marken höjdsätts så att vatten ges möjlighet
att avrinna ut ifrån byggnader. Konsekvenserna av planens genomförande bedöms 
inte innebära att några miljökvalitetsnormer överskrids rörande grundvatten och
ytvatten (5 kap. MB). 

Nationella miljömål, exempelvis miljömålet God bebyggd miljö, berör planeringen av nya 
bostäder. Målet bedöms påverkas positivt då detaljplanen, i enlighet med Borås Stads
sammanfattning av hållbar samhällsplanering, förespråkar en byggnation genom 
förtätning i tätorter, samt nära kollektivtrafik och grönområden. 

Konsekvensbedömning 

Social dimension   
Planförslaget  innebär en för  tätning med   bostäder i ce  ntrala Tran dared på redan   
ianspråktagen mar k. Fl er bo städer i omr  ådet  kommer sann olikt  medföra att   platsen i   
högre  grad  befolkas  vilket  kan bidr a till   en ökad känsla av tryg    ghet. Ge nom att   fler  
människor bo r och rö  r sig   i omr ådet  och mer ut  blickar mot allmä  nna yt or,  gator,  
gång- och cy kelbanor  samt  busshållplatsen  så kan tryg  ghetskänslan öka.   
 
Ekologisk dimension  
Genomförande  av pla nen inn ebär en lite  n på verkan ur ek  ologisk sy npunkt  då man   
ianspråktar en redan explo   aterad  yta i omr  åde  med  god ut byggd  infrastruktur  och 
kollektivtrafikmöjligheter.  
 



 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
Ekonomisk  dimension  
Exploatering i redan explo   aterat  område  med  utbyggd  infrastruktur  har en mindr  e 
ekonomisk  påverkan.  Planen bedöms ha    likvärdiga ek onomiska aspekt er som an  dra  
detaljplaner avse ende  skyddsåtgärder och ut  redningar.  
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Datum Dnr 
[2020-11-03] [2020-3251] 

Tidigare kommunicering 
Relaterat ärende diarienummer 2020-775. 
Inkommen remiss om betydande miljöpåverkan. 2020-03-10.
Remissvar 2020-03-10. 

Bilagor  
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/ 
detaljplanering/pagaendeplanarbete/trandaredplanuppdrag/trandaredsvardsfastet4.5.
1cd37cd2167784d97b17be.html  
 

Beslutet expedieras till 
Samhällsbyggnadsnämnden BN 20  18-1518.  detaljplanering@boras.se  
 

Agneta San der   
Förvaltningschef  
 

Elin Johnsson/Dennis Sako 
Avdelningschef/Ärendehandläggare 

mailto:detaljplanering@boras.se
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling


 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

     
 

  

 
    

   
       

              
  

 
 har beviljat s bidr ag på   10  000 kron or ur na  turvårdsfonden för   biodling 

på fast igheten By gd 1:2 4. Åtgärdern a omfatt ar inköp av tv   å bikupor   och tv å 
bisamhällen.  Åtgärderna är   nu ge nomförda  och pr ojektet avslu tat.  Slutbesiktning  av  
åtgärderna ge nomfördes  av Karl- Erik  Nilsson och Börj  e  Fritzson, repr esentanter från  
beredningsgruppen, samt   Anna Karlsson, ha  ndläggare, den 9 oktober 202    0.   
 

  

     
  

 

 

 
   

 
Miljöförvaltningen, ek onomiadministrationen  

Sida
TJÄNSTESKRIVELSE  1(1) 
Datum  
2020-11-02  

Dnr  
2019-1942  

Sammanfattning  
 har beviljat s bidr ag på   10  000 kron or ur na  turvårdsfonden för   biodling  

på fast igheten By gd 1:2 4. Åtgärdern a är nu ge   nomförda och pr  ojektet avslu tat.   

 

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

Miljö- och konsumentnämnden 

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond      
Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet 
avslutas och innestående bidrag på 5 000 kronor betalas ut på angivet konto. 

Ärendebeskrivning 

Miljöförvaltningens bedömning 
Vid slu tbesiktningen fann s  två bikupor   uppställda med   varsitt  invintrat  bisamhälle.   

 har där med uppfyllt   de åtgärder som an   sökan om bidr  ag avsåg.  
Beredningsgruppen för na  turvårdsfonden godkänn er slu tredovisningen.  

Agneta Sander Elin Johnsson 
Förvaltningschef Avdelningschef 

Bilagor 
1.  Översiktskarta  
2.  Detaljkarta  
3.  Fotodokumentation från   slutbesiktningen,  2020-10-09  

Beslut expedieras till 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

mailto:anna.ka.karlsson@boras.se


 

Bilaga 1. Översiktskarta 

Bygd 1:24 
Dnr 2019-1942 

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen Skala 1:100000 

0 1 2 3kmrättsverkan 



 

Bilaga 2. Detaljkarta 

Bygd 1:24 
Dnr 2019-1942 

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen Skala 1:2000 

0 20 40 60mrättsverkan 



 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Sida 
1(3) 

Datum Dnr 
2020-10-12 2019-1942 

Handläggare  Anna Karlsson   

Ärende  Administrativt  ärende  

Händelse  Naturvård, An sökan Om Bidrag Ur     Borås  Stads  Naturvårdsfond  

Tjänsteanteckning 
Slutbesiktning  av bio dling  på fast igheten By gd 1: 24 den 9 oktober 202    0. När varande 

var  ,  sökande,  Karl-Erik Nilss on och Börj  e  Fritzson, repr esentanter  
från na turvårdsfondens  beredningsgrupp samt An  na Karlsson, ha  ndläggare. Tv å 
bikupor  var vid besöke  t uppställda med    varsitt  invintrat  samhälle.  

Miljöförvaltningen 
POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 
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2020-10-12 2019-1942 
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Datum Dnr 
2020-10-12 2019-1942 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

     
 

   

   
       

              

 
 har beviljat s bidr ag på 13 05   0 kron or ur na  turvårdsfonden  för 

anläggning  av tv å dammar   på fast igheterna Äskhult   1:7 och 1:8  . Åtgärdern a är nu    
genomförda och pr  ojektet avslu tat.  Slutbesiktning  av åtgärdern a ge nomfördes  den 9  
oktober 202 0 av Karl-  Erik  Nilsson och Börje Fr   itzson, repr esentanter från   
beredningsgruppen, samt   Anna Karlsson, ha  ndläggare.   

  
             

          
            

           
       

      

Sida
TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum Dnr 
2020-11-03 2019-2793 

Sammanfattning  
 har beviljat s bidr ag på 13    050 kron or ur na  turvårdsfonden  för 

anläggning  av tv å dammar   på fast igheterna Äskhult   1:7 och 1:8  . Åtgärdern a är nu    
genomförda och pr  ojektet avslu tat.   

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

Miljö- och konsumentnämnden 

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond      
Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet 
avslutas och innestående bidrag på 6 000 kronor betalas ut på angivet konto. 

Ärendebeskrivning 

Miljöförvaltningens bedömning 
Projektet är en del i Miljöförvaltningens LONA-projekt som syftar till att skapa bättre
förutsättningar för större vattensalamander. Dammarna har utformats för att gynna 
biologisk mångfald, bland annat genom flacka kanter, oregelbunden form och är fisk-
och kräftfria. I närområdet återfinns stenmurar och stenrösen som utgör bra 
övervintringsmiljöer för större vattensalamander. LONA-projektet har delfinansierat 
anläggandet med 50 000 kronor. 

Vid pla tsbesöket  hade  den st örre dammen som ligge   r på bå  de Äskhult   1:7  och 1:8   
redan fy llts upp. Hä  r var en fin vatt    enspegel  och et t  bra flöde.    kommer  att  
justera ut loppet, så det    inte  blir  ett  högt vatt enfall,  genom att   lägga upp st  enar  så  
vattnet  istället kan for  sar  ner. Dammen läcke  r nå got  vid trumman och     kommer  
kontakta grä varen och få det   ta jus terat.   kommer även att    så in gräs och    
ängsfrön i vallar  na. Den mindr  e  dammen på Äskhult 1:   7 ha de  vid besöke t  inte  hunnit 
fyllas  på än . Hä r ligge r en mosse    uppströms, vilke t  ger  en för dröjde  effekt.  Vid  
anläggandet blev   det  mer massor och    sten än för  väntat, varp å en ha  lvö sk apades i  
dammen. Då det    ger  mer st randlinje  ser  Miljöförvaltningen ba ra det   som po sitivt.  
Dock  är  det  mycket st enar i vallen vilke   t  gör att den na   turligt  läcker.   kommer  
att  kontrollera hur myc  ket vatt en som läcke  r nä r dammen fy  lls på yt  terligare och   
eventuellt  komplettera med   en dammduk vid vallen/ut   loppet.   

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 
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Datum Dnr 
2020-11-03 2019-2793 

Beredningsgruppen för na  turvårdsfonden an ser att    har uppfyllt   de 
åtgärder som an  sökan om bidr  ag avsåg och godkänn   er slu tredovisningen.  

Agneta Sander Elin Johnsson 
Miljöchef Avdelningschef 

Bilaga 
1. Översiktskarta 
2. Detaljkarta 
3. Fotodokumentation från slu  tbesiktningen,  2020-10-09 

Beslut expedieras till 

Miljöförvaltningen, ek onomiadministrationen  



Bilaga 1. Översiktskarta 

Äskhult 1:7 och 1:8 
Dnr 2019-2793 

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen Skala 1:50000 

0 500 1000 1500mrättsverkan 



Äskhult 1:7 och 1:8 

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen Skala 1:2000 

0 20 40 60mrättsverkan 
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Datum Dnr 
2020-10-12 2019-2793 

Handläggare Anna Karlsson 

Ärende Konverterad 

Händelse Naturvård, Ansökan Om Bidrag Ur Borås Stads Naturvårdsfond 

Tjänsteanteckning 
Slutbesiktning  av dammar   på fast igheterna Äskhult   1:7 och 1:8    den 9 oktober    2020. 

Närvarande  var  , sökande,   Karl-Erik  Nilsson och Börj  e  Franzson,  
representanter från   beredningsgruppen, samt   Anna Karlsson, ha  ndläggare.  

Miljöförvaltningen 
POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 
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Datum Dnr 
2020-10-12 2019-2793 

Figur 1. Den större dammen på fastigheterna Äskhult 1:7 och 1:8 hade redan hunnit fyllas på. I strandlinjen har stenar lagts upp 
som skydd och gömsle för salamandrar och groddjur. Foto åt nordost. 

Figur 2. Foto åt sydväst. 



 
 
 

 
 

 
 

 

 
                      

                     
  

Sida 
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Datum Dnr 
2020-10-12 2019-2793 

Figur 3.Utloppet. kommer lägga upp stenar så att vattnet forsar ner för att undvika ett högt vattenfall. Detta för att eventuella 
groddjur som åker med ut inte ska skadas av fallet. Under röret läcker vallen. kommer kontakta grävaren och får detta 
åtgärdat. 
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Datum Dnr 
2020-10-12 2019-2793 

Figur 4. Den mindre dammen på fastigheten Äskhult 1:7. Dammen har ännu inte hunnit fyllas på då det uppströms inloppet ligger 
en mosse. 

Figur 5. En halvö har skapats i dammen med stenar i kanten där salamandrar och groddjur kan söka skydd. 
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Datum Dnr 
2020-10-12 2019-2793 

Figur 6. Då det är mycket stenar i vallen läcker den naturligt. Eventuellt kommer lägga i en dammduk utmed vallen om det 
visar sig läcka för mycket när dammen fylls på. 

Figur 7. Flacka kanter har skapats gör att gynna salamandrar och groddjur. 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

     
 

  

 
    

    

 

  
 har lämn at  in en an  sökan om bidr  ag ur na  turvårdsfonden  för 

restaurering av damm på fast    igheten By gd 1: 7.   ansöker om et  t  
bidrag på 18 000     kronor.  Då Mil jöförvaltningens lokala na  turvårdsprojekt  kommer 
delfinansiera åtgärden med    10  000 kron or rekommende rar beredningsgruppen för    
naturvårdsfonden Mil jö- och konsume ntnämnden att bevilja an   sökan me d 8 000   
kronor.  

 har lämn at  in en an  sökan om bidr  ag ur na  turvårdsfonden för  
restaurering av damm på fast    igheten By gd 1: 7. Dammen behöver rensas och grävas       
ur, kante rna släntas av och träd och busk      ar fällas/r öjas runt dammen. F   ör det ta 
ansöker   om bidr ag på 18    000 kron or.    
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Datum  
2020-11-03  

Dnr  
2020-3339  

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

Miljö- och konsumentnämnden 

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond      

Förslag till beslut 
Miljö- och konsume ntnämnden  beviljar   ansökan me d  8 000   kronor  
för rest aurering av damm på fast    igheten By gd 1: 7.  

Villkor 
1.  Grävning får endast    ske mellan 1 dec   ember  – 15   mars, för att inte     riskera att   

skada individer av st   örre vatt ensalamander  
2.  Fisk och kräftor får inte      planteras  ut  i dammen   

Sammanfattning 

Miljöförvaltningens bedömning 
Projektet uppfyller syftet och kraven för användning av medel ur naturvårdsfonden.
Bidraget går till enskild och omfattar naturvårdsåtgärder. Projektet bidrar till att 
uppfylla de nationella miljömålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och
djurliv samt det lokala miljömålet Hållbar natur. 

Projektet är en del i Miljöförvaltningens lokala naturvårdsprojekt (LONA) som syftar 
till att skapa bättre förutsättningar för större vattensalamander i kommunen. LONA-
projektet kommer att delfinansiera projektet med 10 000 kronor. Vid inventeringen 
2013 noterades 17 större vattensalamandrar. Sen dess har dammen växt igen och 
torkar nu ut under somrarna. Även omgivningen runt dammen är idag tät och 
behöver gallras/röjas för att öka ljusinsläppet till dammen och minska 

Ärendebeskrivning   

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

mailto:anna.ka.karlsson@boras.se


 
 
 

 
 

 
 

 

          
            

  

      
            

 
           

           
   

          

             
          

      

  

    
 

   
 

Sida 
2(2) 

Datum Dnr 
2020-11-03 2020-3339 

förnaansamlingen i dammen. Planerade åtgärder syftar till att förbättra befintlig
damm. Dammen ligger intill lövskog och stenmurar, som utgör bra landmiljöer för 
större vattensalamander. 

Beredningsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och 
konsumentnämnden att bevilja ansökan med 8 000 kronor för restaurering av damm. 

Upplysningar 
Åtgärderna ska utföras i enlighet med projektbeskrivningen och avslutas innan 15 
mars 2022. Efter det ska LONA-projektet vara avslutat. Framtida skötsel ansvarar
fastighetsägaren för. 

Återbetalningsskyldighet föreligger om åtgärderna inte utförs enligt detta beslut. 

Av bidraget betalas 4 000 kronor ut på angivet konto efter meddelande om 
projektstart och 4 000 kronor efter slutbesiktning av projektet. 

Anmäl projektstart och projektslut till miljöförvaltningen. 

Bilagor 
1.  Karta  
2.  Fotodokumentation från   platsbesök, 20 20-06-03  

Beslutet expedieras till 

Agneta San der  
Förvaltningschef  

Elin Johnsson 
Avdelningschef 



 

Bilaga 1. Översiktskarta 

Bygd 1:7 
Dnr 2020-3339 

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen Skala 1:50000 

0 500 1000 1500mrättsverkan 



 
   

 
  

 
 

 
 

 
 

   

 

  

 
 

  

 

Sida 
1(2) 

Datum Dnr 
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Handläggare Linnea Åsedahl 

Ärende Naturvård, anläggning av småvatten 

Händelse Platsbesök 

Tjänsteanteckning 
Platsbesök utfördes 3 juli 2020. Närvarande var Linnea Åsedahl, 

samt deras granne som de planerar anlita som entreprenör. 

Dammen har inventerats 2013 och då noterades 17 stycken större vattensalamandrar i 
dammen. Sedan dess har dammen blivit mycket igenvuxen, både i dammen och runt 
om, den torkar även ut en del under sommaren. Dammen behövs grävas ut en del för 
att vara vattenhållande över året, samt rensa upp runt dammen för att bli solbelyst. 

Dammen ligger intill lövskog och stenmurar. Enligt ägarna har det funnits någon karp 
i dammen, men det var före det noterades större vattensalamander under 2013 och de 
är troligtvis inte kvar idag. 

Miljöförvaltningen 
POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 



 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Sida 
2(2) 

Datum Dnr 
skriv skriv 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

     
 

  

 
    

    
          
            

 

  
            

           
           

        
    

  
            

           
         

 
               

            
               

            
            

            
         

   
           
            

           

Sida
TJÄNSTESKRIVELSE  1(2) 
Datum  
2020-11-03  

Dnr  
2020-3314  

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

Miljö- och konsumentnämnden 

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond      

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beviljar Borås Golfklubbs ansökan med 11 000 
kronor för restaurering och förbättring av tre dammar på fastigheten Kråkered 2:11. 

Villkor 
1.  Grävning i dammar  na får endast    ske mellan 1 dec   ember  – 15   mars, för   att  inte  

riskera att   skada individer av st   örre vatt ensalamander  
2.  Fisk och kräftor får inte      planteras  ut  i dammar na  
3.  Informationsskyltar som infor  merar om st  örre vatt ensalamander  ska  sättas 

upp i an  slutning till   dammarna  

Sammanfattning 
Borås Golfklubb har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för
restaurering och förbättring av tre dammar på fastigheten Kråkered 2:11. Borås 
Golfklubb ansöker om ett bidrag på 11 000 kronor. Beredningsgruppen för
naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden att bevilja ansökan 
med 11 000 kronor. 

Ärendebeskrivning 
Borås Golfklubb har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för 
restaurering och förbättring av tre dammar på fastigheten Kråkered 2:11. Borås
Golfklubb ansöker om bidrag på 11 000 kronor. 

En damm behöver grävas ur då den idag är helt igenväxt. De andra två dammarna 
kommer endast delvis grävas om för att skapa flackare stränder. Runt dammarna
kommer träd och sly att röjas bort och berg i dagen blottläggas för att öka 
ljusinsläppet till dammen och skapa platser där salamandrarna kan värma sig. Stockar
och ris kommer läggas upp som faunadepåer i närheten av dammarna. Borås 
Golfklubb kommer göra arbetet själva och har lämplig grävmaskin med breda larver
för att inte påverka gräsytor och naturmark. 

Miljöförvaltningens bedömning 
Projektet uppfyller syftet och kraven för användning av medel ur naturvårdsfonden.
Projektet bidrar till att uppfylla de nationella miljömålen Ett rikt odlingslandskap och 
Ett rikt växt- och djurliv samt det lokala miljömålet Hållbar natur. 

Miljöförvaltningen 
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Projektet är en del i Miljöförvaltningens lokala naturvårdsprojekt (LONA) som syftar 
till att skapa bättre förutsättningar för större vattensalamander i kommunen. LONA-
projektet kommer att delfinansiera projektet med 40 200 kronor. Borås Golfklubb är 
den bästa lokalen för större vattensalamander i Borås Stad. Våren 2020 
återinventerades den bästa dammen (damm 3 i projektet). Vid inventeringen 
noterades betydligt färre salamandrar än vid tidigare inventering. Planerade åtgärder
syftar till att förbättra befintliga dammar och omfattar åtgärder som Borås Golfklubb 
annars inte hade genomfört i sin löpande skötsel av området. 

Beredningsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och 
konsumentnämnden att bevilja ansökan med 11 000 kronor för restaurering och
förbättring av dammarna. 

Upplysningar 
Åtgärderna ska utföras i enlighet med projektbeskrivningen och avslutas innan 15
mars 2022. Efter det ska LONA-projektet vara avslutat. Framtida skötsel ansvarar 
Borås Golfklubb för. 

Återbetalningsskyldighet föreligger om åtgärderna inte utförs enligt detta beslut. 

Av bidraget betalas 5 000 kronor ut på angivet konto efter meddelande om
projektstart och 6 000 kronor efter slutbesiktning av projektet. 

Anmäl projektstart och projektslut till miljöförvaltningen. 

Bilagor 
1.  Karta  
2.  Fotodokumentation från   platsbesök  och pr ojektbeskrivning  

Beslutet expedieras till 

Agneta San der  
Förvaltningschef  

Elin Johnsson 
Avdelningschef 
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Beskrivning av åtgärder 

Damm 1. Gräv ur äldre damm/sumpmark. Dammen ska ha en oregelbunden form med flacka 
kanter. En djuphåla på ca 2 meter, i övrigt grund damm < 1 meter. Om möjligt kan flata stenar 
läggas upp i strandkanten, antingen strax under/över vattenytan. Glesa ut skogen för att öka 
ljusinsläppet, gallra bort gran och låt lövträd stå kvar (prioritera bärande/blommande lövträd. t.ex. 
sälg, rönn).  



     
 

 

 

 

 

Damm 2. Rensa/gräv bort vegetationen runt ”stenarna”. Skapa flacka stränder ner mot dammen och 
grundområde i dammen. 



  

    

 

 

Damm 3. 

Rensa/gräv bort vegetationen och blottlägg berget. Ta bort sly och gallra ur skogen i syd. 
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Datum  
2020-11-03  

Dnr  
2020-769  

Kristina Reinholdsson 
Kristina.reinholdsson@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Månadsuppföljning okt  2020  

Ärendet 
Miljöförvaltningen upprättar varje månad en budget- och verksamhetsuppföljning med 
helårsprognos och redovisar denna för nämnden. 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner månadsuppföljningen för okt 2020 med 
helårsprognos. 

Agneta Sander  
Miljöchef  

Kristina Reinholdsson  
Förvaltningscontroller   

Bilaga  
Månadsuppföljning okt  2020  

Miljöförvaltningen 
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10-dagars, 2020-10 

Miljö- och konsumentnämnden 

Ekonomisk redovisning 
2019 

Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

2020 

Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Avvikelse Prognos
avvikelse 

Miljö- och konsumentnämnden 772 1 167 972 696 276 300 

Central administration 6 397 9 707 8 090 7 620 470 246 

Tillstånd- och livsmedelskontroll 81 396 330 4 396 -4 066 -5 758 

Miljötillsyn 4 364 3 549 2 958 4 129 -1 171 -2 250 

Miljöstrategiska inkl. energirådgivning 5 942 7 499 6 249 6 399 -150 -388 

Konsument Borås 2 717 5 082 4 234 3 812 422 220 

Buffert 228 -228 

Klimatkompensationsfond -89 0 0 -766 766 -6 

Verksamhetens nettokostnader 20 184 27 400 22 833 26 514 -3 681 -7 636 

Kommunbidrag 25 875 27 400 22 833 22 833 

Resultat jfr med kommunbidrag 5 691 0 0 -3 681 -7 636 

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat 549 

Godkända "öronmärkta" projekt 1 238 

Resultat jfr med tillgängliga medel 5 691 -3 681 -5 849 

För redovisning av intäkter och kostnader per verksamhet hänvisas till bilaga Månadsrapport okt 2020. 

Verksamhetsmått 
Miljöförvaltningen gemensamt 
Verksamhetsmått Utfall Okt 2019 Budget 2020 Utfall Sep 2020 Utfall Okt 2020 

Antal ärenden 3 314 3 039 3 472 

Antal händelser (Ecos) 15 798 19 560 22 125 

Antal delegationsbeslut. 1 054 731 856 

Tillstånd - och livsmedelskontroll 
Verksamhetsmått Utfall Okt 2019 Budget 2020 Utfall Sep 2020 Utfall Okt 2020 

Antal livsmedelsverksamheter 790 800 800 800 

Antal inspektioner 665 800 573 678 

Antal revisioner 74 100 66 99 

Antal delegationsbeslut 275 260 176 192 

Klagomål 88 70 164 177 

Registrering 88 100 181 218 

Antal ärenden RASFF och iRASFF 30 48 56 

Miljötillsyn 
Verksamhetsmått Utfall Okt 2019 Budget 2020 Utfall Sep 2020 Utfall Okt 2020 

Antal delegationsbeslut 732 700 420 496 

Antal inspektioner och personliga möten miljötillsyn 165 250 251 286 

Antal inspektioner och personliga möten enskilda avlopp 177 200 123 198 

Antal inspektioner och personliga möten hälsoskydd 164 250 310 376 

Antal kundkontakter miljötillsyn 5 109 5 000 5 452 6 028 

Antal kundkontakter enskilda avlopp 2 258 2 500 1 838 2 245 

Antal kundkontakter hälsoskydd 1 967 2 500 2 035 2 270 

Miljöstrategiska 
Verksamhetsmått Utfall Okt 2019 Budget 2020 Utfall Sep 2020 Utfall Okt 2020 



 
  

  

 
       

      

     

       

         

     

     

  
       

     

     

      

     

10-dagars, 2020-10 

Miljö- och konsumentnämnden 

Verksamhetsmått Utfall Okt 2019 Budget 2020 Utfall Sep 2020 Utfall Okt 2020 

Rådgivningsärenden, energi- och klimatrådgivning 124 135 93 99 

Evenemang 7 2 1 5 

Naturvårds- och hållbarhetsprojekt 5 5 5 5 

Antal deltagande timmar i stadens planering 1 876 3 000 1 341 1 632 

Strandskyddsärenden 55 50 50 57 

Deltagare i miljöutbildning 552 600 319 487 

Konsument Borås 
Verksamhetsmått Utfall Okt 2019 Budget 2020 Utfall Sep 2020 Utfall Okt 2020 

Rådgivningsärenden, BUS 530 550 548 614 

Föreläsningar och informationstillfällen, BUS 31 50 25 28 

Rådgivningsärenden, konsumentsrättslig, KVL 959 1 200 881 983 

Föreläsningar och informationstillfällen, KVL 14 50 15 20 

Kommentarer  
Prognos  för  helåret  

Resultat  

Förvaltningen  redovisar  efter  oktober  månad  ett negativt resultat på  - 3  680  tkr  jämfört med  periodens  budget. 
Orsaken  till avvikelsen  är  främst att  nämnden  inte kommer  att  fakturera  årsavgifterna  för företag vare  sig beträffande  
livsmedel (gäller  ej interna  kunder) eller  alkohol. Det beror  på  att  Fullmäktige  tagit  detta  beslut i syfte  att  stötta  företagen  
under  deras  svåra  tid  p.g.a. Coronaviruset och  de  konsekvenser  det medfört.  

Det finns  en  osäkerhet angående  huruvida  vissa  verksamheter  kan  komma  att ha  svårigheter  med  att  betala  sina  fakturor. 
Redovisningsservice  har  dock ännu  ingen uppfattning om hur  många kunder  eller  vilka  det kan  röra  sig om.  

Utifrån  lagen gällande  trängseltillsyn  (1 juli 2020) har  både  Miljötillsyn  och  Livsmedel fått  prioritera  tillsyn  på  restauranger  
samt omvärldsbevaka  lagstiftningen och  följa utvecklingen  istället för ordinarie  tillsyn  enligt  tillsyns- och  kontrollplanerna.  

Kostnaderna  är  relativt  låga jämfört med  periodiserad  budget och  mildrar  periodens  negativa  resultat något men  de  stora  
intäktsförlusterna, på  grund  av att  vi inte fakturerar  årsavgifterna  enligt  ovan, medför ett  rejält  intäktsbortfall. Flera  
avdelningar  har  flera   vakanta tjänster  där  rekrytering pågår  alternativt  behöver  påbörjas  vilket medför att  
personalkostnaderna  blir  lägre  än  budgeterat.  

I  dagsläget finns  inget beslut om buffertens  användning.  

  

Prognos  

Prognosen  visar  ett negativt resultat på  - 5  850 tkr  efter  att godkänt ianspråktagande av ack.  resultat och godkända  
"öronmärkta"  projekt inkluderats.   

  

Resultatet för  oktober  är  ungefär  +  2  200  tkr  jämfört med prognosen.   

  

Differensen  mellan  resultatet för  oktober  jämfört med  prognosen  vid  årsskiftet beror  på  några  olika  saker. Intäkterna  för 
merarbetet gällande  trängseltillsynen, har  ännu  inte betalats  ut till nämnden  på  600  tkr. Dock finns  det ett  överskott på  
intäkter  på  1  150  tkr för årsavgifterna  beroende  på  att  dessa  intäkter  inte är  periodiserade. Personalkostnaderna  har  ett  
överskott på  850  tkr men  detta  överskott kommer  att  användas  till att  köpa  in  konsulter  för att  i huvudsak färdigställa  alla  
ärenden  på  tobakstillstånd. Kostnaderna  för klimatkompensationsfonden  är  ännu  inte är  bokförda  på  - 772  tkr.  

  

Hänsyn  bör  alltså  tas till följande  gällande  oktoberresultatet på  - 3  680  tkr:  

+    600  tkr    Ej  bokförd intäkt, bidrag  för Trängseltillsyn   

-    850  tkr    Personalkostnader  som ligger högre i oktoberresultatet jämfört med budget  

- 1  150  tkr    Intäkter  för årsavgifter  som inte är periodiserade    

-    772  tkr    Ej  bokförda  kostnader  för Klimatkompensationsfonden  

- 5  852  tkr    Prognosen  

Prognosen  har  förbättras  med nästan +  900  tkr  (- 6  725  tkr  september).  Det beror  främst på  att  Miljötillsyn  har  
förbättrat sin  prognos  för  intäkter  av timdebiteringar  med  +  300  tkr samt att  de  har  ett  överskott  på  +  250  tkr gällande  
personalkostnader  jämfört med  september. En  annan  förklaring är  att  nämnden  bedöms  ha  ett överskott  på  ersättning och  
kompetensutveckling +  300  tkr  vid  årsskiftet.  



 
  

  

 
             

         
         

       
   

            
         

  

         
 

  

  

 

     

     

    

    

      

  
  

   

   

   

    

    

    

  

10-dagars, 2020-10 

Miljö- och konsumentnämnden 

Det negativa utfallet enligt prognosen beror också på att Miljötillsyn har haft svårt att utföra ordinarie tillsyn på grund av 
Coronapandemin. Corona har inte enbart handlat om trängseltillsyn utan har påverkat de allra flesta tillsynsområdena på 
många olika sätt. Kort sammanfattat har pandemin påverkat genomförande av tillsyn på årsbetalande verksamheter och 
timfinansierade tillsynsprojekt negativt. Samma bekymmer gäller för timavgifterna på Livsmedel och för 
ansökningsavgifterna på Alkohol. 

I prognosen ingår de 596 tkr (S2020/05635/FS) som nämnden kommer att bli kompenserad med, utifrån extra kostnader i 
samband med införandet av ny lag gällande trängseltillsyn. Prognosen innehåller även kostnader för skyfallskartering och 
Navets miljöutbildningar. 

Nämnden kommer dock att bli kompenserad för intäktsbortfallet (- 5 098 tkr) av årsavgifterna gällande livsmedel och 
alkohol . 

Byggbonus  totalt 1  238 tkr  

Miljötillsyn  550  tkr. Beräknar  att  använda  dessa  550  tkr 2020  för  lönekostnader, MIFO-arbete  

Miljöstrategiska  688  tkr  Beräknar  att  använda  ca.  250  tkr 2020  för konsultkostnader  och  lönekostnader  för våra  egna  
handläggare.  

Klimatkompensationsfond 

Tkr 

Från 2019 549 

Fakturerat 2020 t.o.m. 200810 766 

SUMMA 1 315 

Navet utbetalas 2020 -72 78 tkr var beslutat men det blir 72 tkr.* 

Skyfallskartering utbetalas 2020 
eller 2021 

-700 

Vaccination almar Tekniska -237 Beslutat nämnd okt 2020 Godkänt. 

Digitala möten Samhällsbyggnad 0 Beslutat nämnd okt 2020. Avslag. 

SUMMA 306 

Uppdaterat 201028 
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Datum  
2020-10-03  

Dnr  
2020-769  

Kristina Reinholdsson 
Kristina.reinholdsson@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Månadsuppföljning okt  2020  

Ärendet 
Miljöförvaltningen upprättar varje månad, där 10-dagarsrapporten presenteras, en extra 
månadsrapport som ett komplement till 10-dagarsrapporten. 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner den kompletterande månadsrapporten för 
okt 2020. 

Agneta Sander  
Miljöchef  

Kristina Reinholdsson 
Förvaltningscontroller 

Bilaga 
Kompletterande månadsuppföljning okt 2020 

Miljöförvaltningen 
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1  Förklaring till månadsrapporten  
Denna månadsrapport för oktober 2020 är ett förtydligande över de olika verksamheternas  intäkter och 
kostnader. Månadsrapporten är ett komplement till  10-dagars oktober 2020.  

2  Budgetavvikelse och verksamhetsanalys  

Tkr 
Utfall 

oktober 
2019 

Utfall 
oktober 

2020 
Budget 

2020 
Förbrukning

(ack) % 
Prognos

2020 
Avvikelse 

Tkr 

Miljö- och 
konsumentnämnden 
Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad - 772 -696 -1 167 60 % -867 300 

Nettokostnad -772 -696 -1 167 -867 300 

Förvaltningsledning 
Intäkt 1 1 0 596 596 

Kostnad -1 907 -1 031 -2 203 47 % -2 203 0 

Nettokostnad -1 906 -1 030 -2 203 -1 607 596 

Stab 
Intäkt 0 201 262 77% 262 0 

Kostnad 0 -2 408 -3 001 80% -2 951 50 

Nettokostnad 0 -2 207 -2 739 -2 689 50 

Verksamhetsstöd 
Intäkt 42 85 100 85 % 100 0 

Kostnad -4 533 -4 468 -4 865 92 % -5 265 -400 

Nettokostnad -4 491 -4 382 -4 765 -5 165 -400 

Tillstånd och 
livsmedelskontroll 
Intäkt 7 213 3 195 9 306 34 % 3 548 -5 758 

Kostnad -7 294 -7 591 -9 703 78 % -9 703 0 

Nettokostnad -81 -4 396 -397 -6 155 -5 758 

Miljötillsyn avdelning
Röd 
Intäkt 6 165 5 158 6 171 84 % 1 571 -4 600 

Kostnad -10 529 -5 540 -8 275 67 % -5 925 2 350 

Nettokostnad -4 364 -382 -2 104 -4 354 -2 250 

Miljötillsyn avdelning
Blå 
Intäkt 0 522 5 425 10 % 5 425 0 

Kostnad 0 -4 270 -6 870 62 % -6 870 0 

Nettokostnad 0 -3 748 -1 445 -1 445 0 
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Tkr 
Utfall 

oktober 
2019 

Utfall 
oktober 

2020 
Budget 

2020 
Förbrukning

(ack) % 
Prognos

2020 
Avvikelse 

Tkr 

Miljöstrategiska 
inklusive energi 
Intäkt 1 975 2 035 2 187 93 % 2 137 -50 

Kostnad -7 916 -8 434 -9 686 87 % -10 023 -338 

Nettokostnad -5 941 -6 399 -7 498 -7 886 -388 

Konsument Borås 
Intäkt 1 312 1 601 1 869 86 % 1 869 0 

Kostnad -4 029 -5 413 -6 951 78 % -6 731 220 

Nettokostnad -2 717 -3 812 -5 082 -4 862 220 

Buffert 
Intäkt 0 0 0 0 

Kostnad 0 -228 0 0 0 

Nettokostnad 0 -228 0 0 0 

Klimatkompensation
sfond 
Intäkt 549 766 0 766 766 

Kostnad -460 0 0 -772 -772 

Nettokostnad 89 766 0 -6 -6 

Totalt 
Intäkt 17 257 13 564 25 320 54 % 16 274 -9 046 

Kostnad -37 440 -40 079 -52 720 -51 310 1 410 

Nettokostnad -20 183 -26 515 -27 400 -35 036 -7 636 

2.1  Miljö- och konsumentnämnden  
Den politiska verksamheten bedöms  få ett överskott på + 300 tkr beroende på överskott på  
personalkostnader.  

2.2  Förvaltningsledning, Stab och Verksamhetsstöd  
På förvaltningsledning prognostiseras en intäkt i form av stadsbidrag på 596  tkr för extra arbete med  
trängseltillsyn. Beloppet kommer sedan att fördelas ut på Tillstånd- och livsmedel och Miljötillsyn  
utifrån arbetsinsats.  

Verksamhetsstöd har ett underskott på personalkostnader på - 400  tkr. Det orsakas främst av att det  
har tillkommit en kostnad för utbildning i Ecos2 (- 224 tkr). Vi har fått boka  om denna kostnad från att  
vara en investeringskostnad (som då belastar balansräkningen) till en driftskostnad som nu istället  
belastar driftskontot. Kostnaden avser hela förvaltningen men ligger i nuläget  på Verksamhetsstöd.  

Staben bedöms få ett litet  överskott på + 50 tkr gällande personalkostnader.  

Ökad kostnad 274 tkr avser den buffert som  sedan dras av.  

Sammanlagt netto +  246 tkr.   
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2.3  Tillstånd och livsmedelskontroll  
Livsmedel beräknas att ha ett intäktsunderskott p.g.a. årsavgifterna gällande  externa kunder på 
- 3200  tkr och underskott  på - 350 t kr avseende timtillsynsavgifter.  

Alkohol kommer att ha ett underskott på intäkter för årsavgifter på -1 858 tkr och - 350 t kr gällande  
ansökningsavgifter.  

Sammanlagt ett underskott på intäkter på  - 5  758  tkr i prognosen.  

2.4  Miljötillsyn avdelning Röd och Blå  
Miljötillsyn bedöms få ett underskott på avgifter för  timtillsyn på - 4 600  tkr men ett överskott på  
personalkostnader på + 2  900 tkr. Kostnaderna ökar med byggbonus på - 550  tkr.  

Sammanlagt blir det ett netto på  - 2  250  tkr.  

2.5  Miljöstrategiska inklusive energi  
Miljöstrategiska  prognostiseras ha +  100 tkr för Strandskydd, +  350 tkr i personalkostnader och - 
150 t kr i kostnader för projektet Sinfonia. Byggbonus ökar kostnaderna med - 688  tkr.  

Sammanlagt netto  - 388  tkr.  

2.6  Konsument Borås  
På Budget- och skuldrådgivningen beräknas ett överskott +  150 personalkostnader samt + 70  tkr 
övriga kostnader.  

Totalt +  220  tkr.  

 

3  Verksamhetsmått  
För att ta del av verksamhetsmåtten hänvisas till rapporten 10-dagars oktober.  
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BESLUT  
Datum  
2020-10-30  

Dnr  
2020-3464  
 

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

Miljö- och konsumentnämnden 

Prisuppräkning av taxor inom  Miljö- och konsumentnämndens  
verksamhetsområde 2021  

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att fastställa 2021  års  

•  timtaxan för  den offentliga kontrollen inom livsmedelsområdet till 1 405  kr  
•  timtaxa för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter  till 

1  405 kr   
•  timtaxan  för prövning och tillsyn inom miljöbalkens  område till 1 225 kr   
•  timtaxan för tillsyn enligt strålskyddslagen till 1 225 kr  
•  timtaxan för  tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer till  1 225 kr   
•  timtaxan  för uppdragsverksamhet  inom Miljö- och konsumentnämndens  

verksamhetsområde till 1 225 kr   
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att de nya timtaxorna träder i kraft den 1 januari  
2021.  

Sammanfattning 
För att handläggningskostnaden per timme ska följa kommunens kostnadsutveckling görs 
en årlig indexuppräkning. Kommunfullmäktige har i samband med fastställandet av 
respektive taxa överlåtit åt Miljö- och konsumentnämnden att årligen besluta om denna 
indexuppräkning. De uppräknade timtaxorna avser verksamhetsåret 2021. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har tidigare fastställt följande taxor:  

•  timtaxan för  den offentliga kontrollen inom livsmedelsområdet  
•  taxa för offentlig kontroll  enligt lagen om foder och animaliska biprodukter  
•  taxorna för prövning och tillsyn inom miljöbalksområdet   
•  taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen  
•  taxa för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer  
•  taxa för uppdragsverksamhet inom Miljö- och konsumentnämndens ansvarsområde  

 
Kommunfullmäktige har i samband med fastställandet av taxorna överlåtit åt Miljö- och 
konsumentnämnden att årligen besluta om indexuppräkning av respektive taxas timpris. 
Det betyder att Kommunfullmäktige inte behöver fatta beslut om årlig indexuppräkning. 

Beräkning av ny timtaxa 
För att handläggningskostnaden per timme ska följa kommunens kostnadsutveckling bör 
en årlig indexuppräkning göras. Sveriges kommuner och regioner (SKR) tillhandahåller ett 
index som används till uppräkning av taxan, Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 

Miljöförvaltningen 
POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

mailto:miljo@boras.se
https://boras.se
mailto:kristina.reinholdsson@boras.se
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BESLUT 
Datum Dnr 
2020-10-30 2020-3464 

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

PKV tas fram genom att priserna för löner, material och tjänster samt köpt verksamhet 
viktas till ett genomsnittligt pris. SKR rekommenderar att det index som ska användas är 
eftersläpande för att åstadkomma bättre exakthet. Inför 2021 ska indexet för 2019 
användas då SKR rekommenderar detta för att få ett så rättvist värde som möjligt. Taxorna 
indexuppräknas årligen baserat på PKV som finns publicerat på SKR:s hemsida under 
oktober månad. 

Vid beräkning av ny timtaxa för 2021 har PKV-20201001 använts1. Det innebär att  
timtaxan är uppräknad med 2,7 procent.   

Miljöförvaltningens taxeområden, timtaxor  2020  2021  
Offentlig kontroll inom livsmedelsområdet   1  367  kr  1 405  
Offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska  biprodukter  1  367  kr  1 405  
Prövning och tillsyn inom miljöbalksområdet  1  193  kr  1 225  
Tillsyn enligt Strålskyddslagen  1  193  kr  1 225  
Tillsyn  enligt lag om sprängämnesprekursorer  1  193  kr  1 225  
Uppdragsverksamhet  inom Miljö- och konsumentnämndens ansvarsområde  1  193  kr  1 225  
 

Agneta Sander  
Miljöchef  
 

Kristina Reinholdsson 
Ekonom/Controller  

Beslut skickas till  
Kommunstyrelsen  
 

1 https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/prisindex/pkv.1334.html 

Miljöförvaltningen 
POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/prisindex/pkv.1334.html
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Sida
TJÄNSTESKRIVELSE  1(2) 
Datum  
2020-11-04  

Dnr  
2020-3403  

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

Miljö- och konsumentnämnden 

Rapportering av Miljö  - och konsumentnämndens   
personuppgiftsbehandlingar 2019    

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att godkänna sammanställning av Miljö- och 
konsumentnämnden personuppgiftsbehandlingar för 2019 och lägga den till
handlingarna. 

Sammanfattning 
Dataskyddsförordningen artikel 30 ställer krav på att varje personuppgiftig
organisation ska föra ett register över personuppgiftsbehandlingar som utförs i den 
verksamhet som den personuppgiftige ansvarar för. För kommuner är det varje
nämnd som har självständigt verksamhetsansvar som räknas som 
personuppgiftsansvarig. Rapportering sker årligen med en sammanställning över de
personuppgiftsbehandlingar som sker inom nämndens ansvar. 

Ärendebeskrivning
Dataskyddsförordningen reglerar hur personuppgifter får hanteras. Förordningen är 
till för att förhindra att den personliga integriteten kränks genom felaktig
behandlingen av personuppgifter. Det är viktigt för Borås Stad som kommun att alla 
som bor och arbetar i Borås känner sig trygga och litar på att hantering av
personuppgifter sker på ett korrekt, säkert och ansvarsfullt sätt. 

Personuppgifter får bara behandlas om de uppfyller de principer och krav som finns i 
dataskyddsförordningen. Att veta vilka personuppgifter som förekommer i är
grundläggande. För att kunna vidta rätt åtgärder behöver verksamheten ha uppsikt 
över vilka personuppgifter som förekommer, var och varför samt dokumentera
behandlingar av personuppgifter i ett register. 

Konsekvensbedömning 
Sociala dimension   
Kommuninvånarnas  bästa beakt as  i varje behan  dling  utifrån att   alla regist reringar  
identifieras och att    hanteringen är   ändamålsenlig  och korr ekt.                 
 

Bilagor 
Sammanställning av Miljö- och konsumentnämndens 2019, 2020-10-30 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 
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Datum Dnr 
2020-11-04 2020-3403 

Beslutet expedieras till 
Nämndens datasky ddsombud, dso@bor asregionen.se  
 

Agneta San der  
Förvaltningschef  

Andreas Zalewski 
Kvalitets- och IT-samordnare 

mailto:dso@borasregionen.se
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Inledning 
Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation) trädde i 
kraft den 25 maj 2018 och gäller i hela EU. GDPR har till syfte att skapa en 
enhetlig och likvärdig nivå av skydd vid behandling av personuppgifter. 
Begreppet behandling omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning, 
spridning, utplåning, med mera. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av 
personuppgifter är nämnden för myndigheten. För att fullgöra och underlätta 
ansvaret som personuppgiftsansvarig delegerar ofta myndigheten den operativa 
hanteringen av personuppgifter till en tjänsteman inom förvaltningen. 
Miljö- och konsumentnämnden har delegerat arbetet till förvaltningschefen. 
En av uppgifterna är att skriva en årlig rapport till nämnden gällande 
behandlingen av personuppgifter inom förvaltningen. 

Behandling av personuppgifter 

Antal registrerade personuppgiftsbehandlingar 
Antal 2019 9 st. 

Antal behandlingar med känsliga personuppgifter 
Vissa personuppgifter kräver enligt Dataskyddsförordningen extra starkt skydd. 
Känsliga personuppgifter är uppgifter om: 

• Ras eller etniskt  ursprung  

• Politiska åsikter  

• Religiös eller filosofisk  övertygelse  

• Medlemskap i en  fackförening  

• Hälsa  

• En persons sexualliv eller  sexuella  läggning  

• Genetiska uppgifter och  

• Biometriska uppgifter som entydigt identifierar en  person.  

Utgångspunkten är att det är förbjudet att behandla sådana personuppgifter. 
Det finns dock flera undantag från förbudet, exempelvis inom social omsorg, 
hälsa- och sjukvård, förebyggande hälsa, och förvaltning av IT-system som rör 
social omsorg eller hälso- och sjukvård. 

Antal känsliga behandlingar 1 st. 
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Antal konsekvensbedömningar av känsliga behandlingar 
Enligt Dataskyddsförordningen ska en konsekvensbedömning genomföras 
innan behandlingar av känsliga personuppgifter genomförs. Detta ska göras om 
en behandling misstänks kunna leda till hög risk för att personers rättigheter 
och friheter kränks eller behandlas felaktigt. 

Antal genomförda konsekvensbedömningar 0 st. 

Antal personuppgiftsincidenter 
Här anges antalet personuppgiftsincidenter som har  upptäckts under året.  

Antal personuppgiftsincidenter  0 st.  

Sammanställning av personuppgiftsbehandlingar 2019 
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TJÄNSTESKRIVELSE  1(2) 
Datum  
2020-09-23  

Dnr  
2020-3042  

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

Miljö- och konsumentnämnden 

Inkomna synpunkter  januari-juni  2020  
 

Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden antecknar informationen om inkomna synpunkter 
och hanteringen av dessa till protokollet. 

Sammanfattning
Som medarbetare i Borås Stad ska vi kunna ta emot synpunkter från våra 
medborgare. Vi ska ta emot både positiva och negativa synpunkter med intresse och 
gott bemötande. Under 2014 har ett för Borås Stad gemensamt system för 
synpunktshantering startats via ett formulär på webbplatsen boras.se. En 
sammanfattning av inkomna synpunkter ska minst två gånger om året redovisas till 
ansvarig nämnd. 

Det har under perioden januari-juni 2020 inkommit 22 synpunkter till 
Miljöförvaltningen. Av dessa 22 synpunkter har 1 fördelats till annan organisation. Av 
de återstående 21 synpunkterna som fördelats inom förvaltningen avsåg samtliga 
klagomål. De inkomna synpunkterna har diskuterats på respektive avdelning och där 
så varit möjligt beaktats för framtiden. 

Ärendebeskrivning 
Som medarbetare i Borås Stad ska vi kunna ta emot synpunkter från våra 
medborgare. Vi ska ta emot både positiva och negativa synpunkter med intresse och 
gott bemötande. Ett för Borås Stad gemensamt system för synpunktshantering finns 
på webbplatsen boras.se. Alla synpunkter kan lämnas anonymt, men om man önskar 
återkoppling behöver kontaktuppgifter anges. Inom två arbetsdagar ska en bekräftelse 
lämnas på att synpunkten kommit in och vem som tar hand om den. I de fall 
återkoppling önskas ska detta ske inom tio arbetsdagar. Likaså ska ansvarig 
handläggare meddela när en eventuell åtgärd är gjord. 

En sammanfattning av inkomna synpunkter ska minst två gånger per år redovisas till 
ansvarig nämnd. 

Miljöförvaltningens bedömning
Det har under perioden januari-juni 2020 inkommit 22 synpunkter till 
Miljöförvaltningen. Av dessa 22 synpunkter har 1 fördelats till annan organisation. De 

Miljöförvaltningen 
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Datum Dnr 
2020-09-23 2020-3042 

återstående 21 synpunkterna har fördelats internt på Miljöförvaltningen. Av dessa 21 
synpunkter ville 11 av synpunktslämnarna ha återkoppling. Synpunkterna fördelades 
enligt följande: 

20 st till Miljötillsyn - Klagomål – Fysisk miljö 
- 8 stycken avsåg klagomål på trängsel på serveringsställen 
- 6 stycken avsåg klagomål på nedskräpning 
- 4 stycken avsåg klagomål på buller 
- 1 styck avsåg klagomål på biltvätt på gatan 
- 1 styck som avsåg klagomål på störande fåglar 

1 st till Konsument Borås – Klagomål – Tjänst 
- avsåg klagomål på bristande återkoppling i ett pågående ärende 

Till annan organisation: 
1 st till Borås Energi & Miljö 
- avsåg önskemål om återvinningsstation 

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

Konsekvensbedömning 
Sociala dimensionen  
-Möjligheten för medborgarna att lämna synpunkter ses endast som positiv och ger  
förvaltningen möjligheter  att utföra sitt uppdrag på  ett ännu bättre sätt.   
 
Ekologiska  dimensionen  
-Karaktären på de  allra flesta inkomna synpunkterna till förvaltningen är av sådan art  
att  de, efter åtgärdande,  är förbättringar  vad gäller både miljö och hälsa.  
 
Ekonomiska  dimensionen  
-De inkomna synpunkter som bedöms ska hanteras  i förvaltningens ordinarie  
verksamhet kräver personella och materiella resurser i form av handläggares arbetstid,  
ev. bokning av poolbil etc.  
  

Bilagor 
Redovisning av inkomna synpunkter jan-jun 2020, 2020-09-23 

Agneta Sander  
Förvaltningschef  

Niclas Björkström 
Avdelningschef 
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1 Inledning 
Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för 
att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik 
över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen 
kommer årligen att följa upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för 
perioden 1 januari till 30 juni 2020, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i. 

Som medarbetare i Borås Stad ska vi kunna ta emot synpunkter från våra medborgare. Vi ska ta emot 
både positiva och negativa synpunkter med intresse och gott bemötande. Alla synpunkter kan lämnas 
anonymt, men om man önskar återkoppling behöver kontaktuppgifter anges. Inom två arbetsdagar ska 
en bekräftelse lämnas på att synpunkten kommit in och vem som tar hand om den. I de fall 
återkoppling önskas ska detta ske inom tio arbetsdagar. Likaså ska ansvarig handläggare meddela när en 
eventuell åtgärd är gjord. 

2 Antal inkomna synpunkter januari – juni 
2020 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Miljötillsyn 20 Klagomål 

Konsument Borås 1 Klagomål 

Totalt för förvaltningen 21 

Det har hittills under 2020 inkommit 22 synpunkter till Miljöförvaltningen. Av dessa har 1 fördelats till 
annan organisation. Av de återstående 21 synpunkterna avsåg 20 klagomål på fysisk miljö samt 1 
klagomål på tjänst. 

3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

Kommungemensamma Beröm jan- Fråga jan- Förslag jan- Klagomål Totalt jan-
kriterier jun 2020 jun 2020 jun 2020 jan-jun 2020 jun 2020 

Bemötande 0 0 0 0 0 

Fysisk miljö 0 0 0 20 20 

Information 0 0 0 0 0 

Tjänster 0 0 0 1 1 
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Kommungemensamma
kriterier 

Beröm jan-
jun 2020 

Fråga jan-
jun 2020 

Förslag jan-
jun 2020 

Klagomål
jan-jun 2020 

Totalt jan-
jun 2020 

Totalt 0 0 0 21 21 

Det har hittills under 2020 inkommit 22 synpunkter till Miljöförvaltningen. Av dessa har 21 stycken 
blivit fördelade inom förvaltningen. 11 av synpunktslämnarna ville ha återkoppling. Synpunkterna 
fördelades enligt följande: 

20 st till Miljötillsyn - Klagomål – Fysisk miljö. 8 stycken avsåg klagomål på trängsel på 
serveringsställen, 6 stycken avsåg klagomål på nedskräpning, 4 stycken avsåg klagomål på buller, 1 styck 
avsåg klagomål på biltvätt på gatan samt 1 styck som avsåg klagomål på störande fåglar. 

1 st till Konsument Borås - Klagomål - Tjänst. 

Till annan organisation: 
1 st till Borås Energi & Miljö - avsåg önskemål om återvinningsstation. 

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

5 Avslutade synpunktsärenden 

Totalt antal avslutade ärenden Totalt antal ej avslutade 
ärenden 

Totalt antal synpunkter som
inkom under perioden januari – 

juni 2020 

21 0 21 

6 Synpunktsrutinen 
Status Kommentar 

Förvaltningen har under året 
följt synpunktsrutinen 

Till större delen Dröjde med återkoppling i ett par av ärendena. 

7 Vidarebefordrade ärenden 
Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 1 

Av de totalt 22 synpunkterna har 1 styck fördelats till Borås Energi & Miljö. 
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1 Krishantering och krisledning 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har gett uppdrag till kommunens nämnder och bolag att ha en egen väl 
genomarbetad och aktuell plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser. 
Planen ska bygga på den risk- och sårbarhetsanalys som tagits fram för förvaltningen. Revidering 
ska ske varje mandatperiod. 

Det svenska krishanteringssystemet bygger på tre grundprinciper: 

  Ansvarsprincipen. Den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden har  
motsvarande ansvar under krissituationer.   

  Likhetsprincipen. En verksamhets  organisation och lokalisering ska så långt som möjligt  
vara densamma under en kris  som vid normal verksamhet.   

  Närhetsprincipen.  En kris  ska hanteras där den inträffar och av  dem som är närmast berörda 
och ansvariga.  

 

Krisledning inom Borås Stad 
Kommunfullmäktige beslutar om Borås Stads plan för hantering av samhällsstörningar och 
extraordinära händelser. I denna plan beskrivs hur kommunen ska arbeta med krishantering och 
krisledning. 

Stora delar av krishanteringen kan genomföras med ordinarie organisation och med personalen i 
sina vanliga roller. I vissa lägen måste dock  en anpassning av ordinarie organisation göras till en 
ledning som bättre  kan svara mot de speciella krav  som ställs  vid en större eller långvarig  
händelse. Det gäller framförallt funktioner som ledning, samordning, information och 
rapportering samt resurser och hjälpmedel som behöver finnas tillgängliga för att hantera 
händelsen. I sådana lägen  kan den kommuncentrala krisledningsstaben och krisledningsnämnden 
träda i funktion. Med hänsyn till en händelses art  och omfattning har krisledningsnämnden 
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möjlighet att överta beslutsrätten för hela eller delar  av verksamhetsområden från övriga 
nämnder.   

Vid en inträffad eller befarad händelse ansvarar förvaltningschefen för att snarast möjligt 
informera kommunchefen och att delge denne eventuellt behov av stöd från kommunen i övrigt 
för att hantera händelsen. 

Krisledning inom Miljöförvaltningen 
Miljöförvaltningens plan för samhällsstörningar och extraordinära händelser bygger på ovan 
nämnda principer. Verksamheten ska så långt möjligt bedrivas inom ordinarie organisation, enligt 
ordinarie processer och informationskanaler. På så sätt kan vi hålla hög kvalitet i arbetet även i 
påfrestande situationer. En krisledningsorganisation kan aktiveras för övergripande ledning och 
samordning av förvaltningens insatser. Ansvaret för att så sker ligger på förvaltningschefen. 
Avdelningscheferna ansvarar för att planen är känd och att nödvändiga förberedelser och 
åtgärder vidtas inom respektive ansvarsområde. 

Vad är en kris? 
En kris är en allvarlig händelse som medför att förvaltningen inte kan bedriva sin verksamhet 
som vanligt. Det krävs till exempel en större samordning, snabbare beslut och mer information 
och kommunikation än i vardagen. Det handlar om att leda under ibland kaotiska och 
oförutsägbara förhållanden. I krisledningssammanhang talar vi om extraordinära händelser, 
samhällsstörningar och särskilda händelser vilka kan vara orsaken till att förvaltningens 
krisledningsplan aktiveras. Detta ska ske när: 

 ordinarie rutiner för ledning och samordning inte svarar mot situationens krav, 
  det finns  ett stort behov av  kriskommunikation, eller 
  det finns  ett stort behov av  samverkan med andra aktörer.  

Vad är en extraordinär händelse? 
En extraordinär händelse är en händelse 

  som avviker från det normala,   
  innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 

samhällsfunktioner, och som   
  kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting  (SFS 2006:544, § 4).  

Vad är en samhällsstörning? 
Begreppet samhällsstörning saknar motsvarande definition i lag, men kan sägas innebära 

  en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället och hotar 
grundläggande  värden och funktioner,  

  ett tillstånd som inte kan hanteras med normala resurser och organisation,  
  en oväntad händelse, utanför det vanliga och vardagliga, som fordrar samordnade  

åtgärder från flera aktörer,  
  ett ökat behov  av samordning.   
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Exempel på extraordinära händelser och samhällsstörningar som berör vårt 
verksamhetsområde 

1.  Långvariga elavbrott som  påverkar bl.a. bostadsuppvärmning, vattenförsörjning och  
livsmedelshantering med hygieniska problem som  följd om de inte motverkas, utsläpp 
från avloppsnät och industrier m.m.  

2.  Långvariga avbrott i vattenförsörjningen som ger akuta dricksvattenproblem och problem  
med hushållens  personliga hygien, matlagning och toaletternas funktion. Nästan all 
yrkesmässig  livsmedelshantering blir omöjlig.  

3.  Översvämningar vilka kan ge omfattande skador på infrastrukturen, dvs. vägar, järnvägar,  
elförsörjning, vatten och avlopp, kemikalie- och oljelagring samt på bostäder och andra  
byggnader.  Risken för smittspridning ökar avsevärt.  

4.  Snöoväder är ett exempel  på en typ av naturkatastrof som kräver stora insatser från 
samhällets  sida p.g.a. störningar i livsmedelsförsörjning, bostadshygieniska problem,  
avfallshanteringsproblem m.m.  

5.  Kemikalieolyckor som dels kan innebära akuta hot,  bl.a. gasutsläpp och bränder, dels ge 
långvariga skador på vatten- och livsmedelsförsörjning, förorena marken m.m.   

6.  Akuta omhändertaganden och skydd för många människor som  ställer stora krav  på 
inkvartering och utspisning under hygieniskt godtagbara förhållanden för att  undvika 
utbrott av smittsamma sjukdomar och andra hälsorisker.  

Lämpliga checklistor finns i bilaga 3 för ovanstående extraordinära händelser för vart och ett av 
de scenarier som beskrivs i planen. 

Vad är en särskild händelse? 
En särskild händelse är en händelse inom Miljöförvaltningens ordinarie verksamhetsområden 
som är av sådan dignitet att det kan krävas en högre beredskap för samordning, särskilda beslut 
eller omdisponering av förvaltningens resurser för att lösa uppgiften. Händelsen kan vara av 
extraordinärt slag som beskrivs ovan, men i mer begränsad omfattning. Det kan också vara en 
händelse som påverkar förvaltningens förmåga att bedriva egen verksamhet. Andra exempel kan 
vara större smittspridning från livsmedel eller kommunal vattenförsörjning, epidemier eller annan 
smittspridning. 

Miljöförvaltningens roll i krisledningsarbetet 

1.  Vid  extraordinär  händelse  eller  samhällsstörning  

  Rådgivning och samverkan med andra aktörer inom ramen för stadens  krisledning.  
Förvaltningen bidrar med lägesbeskrivningar, konsekvensanalyser och förslag  till åtgärder.   

  Tillsynsmyndighet med vidhängande  ansvar och befogenheter enligt miljöbalken samt  
livsmedels- och smittskyddslagstiftningarna.   

  Information till aktörer, allmänhet och media inom ämnesområdena. Informationen  
samordnas via stadens krisledning.   

 
2.  Vid  särskild  händelse   

  Kraftsamling inom  förvaltningen genom ökad samordning, eventuell omprioritering av  
verksamhet, förstärkt beslutsprocess  m.m.   

  Tillsynsmyndighet med vidhängande  ansvar och befogenheter enligt miljöbalken samt  
livsmedels- och smittskyddslagstiftningarna.   

  Samverkan med  andra berörda aktörer.   
  Information till aktörer, allmänheten och massmedia inom förvaltningens  

verksamhetsområden.   
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2 Organisation av förvaltningens krisledningsarbete 
Aktivering av krisledningsplanen 

Förvaltningschefen eller ställföreträdare beslutar om att aktivera krisledningsplanen och ansvarar 
för att förvaltningens krisledningsstab sammankallas. 

Miljöförvaltningen kan få  kunskap om en händelse som kräver aktivering av  krisledningsplanen 
på flera sätt. Det kan ske via t.ex. räddningstjänsten, tjänstgörande kommunchef,  
smittskyddsläkare, länsveterinär eller någon verksamhetsutövare som bedriver miljöfarlig  
verksamhet eller har livsmedelshantering. Information kan även komma via e-post till 
förvaltningschefen, miljo@boras.se eller enskild medarbetare.   

Under kontorstid vardagar kl. 08.00 - 17.00 upprätthålls beredskap för miljöolyckor etc. enligt 
schema inom avdelningen för miljötillsyn. Till jouren hör en särskild telefon som alltid är 
bemannad under denna tid. Utanför kontorstid finns ingen beredskap, utan kontakt får då tas 
med förvaltningschef eller ställföreträdare enligt särskild larmlista. Med hjälp av en intern 
larmlista får sedan förvaltningschefen söka de medarbetare som behövs vid den aktuella 
händelsen. 

En intern larmlista finns som bilaga 2 till denna plan och uppdateras vid personalförändringar. 
För detta ansvarar verksamhetsstöd. 

Beslutsfattare/stabschef 

Förvaltningens krisledningsarbete leds av en beslutsfattare, som är förvaltningschefen eller 
dennes ställföreträdare. Om krisledningsarbetet kräver avlösningar kan andra personer vara 
beslutsfattare i förvaltningschefens ställe. Beslutsfattaren kan utse en särskild stabschef om så 
behövs. 

Krisledningsstab 

Arbetet i krisledningsstaben leds av en stabschef. Staben biträder och stödjer beslutsfattaren. En 
samverkansperson som kan representera Miljöförvaltningen i kommunens 
krisledningsarbete/stab utses beroende på vilken extraordinär händelse det är. I arbetsuppgifterna 
för krisledningsstaben ingår bl.a.: 

  Analys- och beredningsarbete  
  Information och kommunikation 
  Omvärldskontakter och samverkan  
  Ta fram beslutsunderlag till beslutsfattare  
  Följa upp beslut 
  Löpande dokumentation  
  Uppdatering och uppföljning av krisberedskapsplan  
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Figur 1 Krisledningsstaben arbetar fram underlag för beslut till beslutsfattaren. 

Mandat att fatta beslut 

Förvaltningschefen har en övergripande beslutsrätt enligt särskild delegation från nämnden och 
ansvarar ytterst för förvaltningens myndighetsbeslut. Förvaltningschefen svarar också för att 
nämndens presidium hålls informerat och vid behov sammankallas. Nämndens ordförande har 
också på nämndens vägnar beslutsrätt i brådskande ärenden (ordförandebeslut), ett förfarande 
som normalt endast tillämpas i undantagsfall. 

Beslutsfattare och funktioner i krisledningsstaben 

Funktion 

Beslutsfattare/ 
Stabschef 

Samverkansperson 

Dokumentationsansvarig 

Informationsansvarig 

Analysansvarig 

Serviceansvarig 

Avd chef Miljötillsyn 

Kommentar 

Ska alltid finnas 

Ska alltid finnas 

Ska alltid finnas 

Ska alltid finnas 

Vem innehar funktionen? 

1. Förvaltningschef 
2. Ställföreträdande förvaltningschef 

1. Stabschef 
2. Avd chef Livsmedelskontroll 
3. Avd chef Miljötillsyn 

1. Nämndsekreterare 
2. Medarbetare Verksamhetsstöd 

Kommunikatör 

Utses beroende på händelsens art 

Medarbetare på Verksamhetsstöd 

Har sin ordinarie funktion och ansvar för 
verksamhetsområdet och rollen som 
samverkansperson. 

Avd chef 
Livsmedelskontroll 

Har sin ordinarie funktion och ansvar för 
verksamhetsområdet och rollen som 
samverkansperson. 

Att sammankalla 

När krisledningsstaben sammankallas första gången kallas: 

Förvaltningschef 
Avdelningschefer 
Nämndsekreterare 
Kommunikatör 
Utsedd stabschef (utses vid startmötet) ansvarar för att organisera och bemanna 
krisledningsstaben. 
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Beroende på krisens art kan funktioner ovan tas bort och andra funktioner kan läggas till. Blir 
krisarbetet långdraget kan skiftgång vara nödvändig och då kan andra personer än de som 
angivits ovan komma ifråga. 

Krisledningsarbetets delar 

Figur 2: Processen krisledningsarbete. Innehållet i de tio delarna beskrivs i följande kapitel. 
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3 Rutiner i processen krisledningsarbete 

1.  Att  fånga tidiga signaler  

Indikationer på en  kris  

Miljöförvaltningen kan få  kunskap om en händelse som kräver aktivering av  krisledningsplanen 
på flera sätt. Det kan ske via t.ex. räddningstjänsten, tjänstgörande kommunchef,  
smittskyddsläkare, länsveterinär eller någon verksamhetsutövare som bedriver miljöfarlig verk-
samhet eller har livsmedelshantering. Information kan även komma  via e-post till förvaltnings-
chefen, miljo@boras.se eller enskild medarbetare. Indikationer kan vara:  

  Vädervarningar och/eller väderhändelser.  
  Störningar i teknisk infrastruktur och försörjningssystem, t.ex. el eller 

dricksvattenförsörjning.   
  Flera mindre händelser samtidigt.  

 
Om något av följande kriterier är uppfyllda ska krisledningsstaben samlas:  
 

  En akut situation som hotar grundläggande  värden.  
  En akut situation som kräver snabba beslut.  
  Samordning krävs mellan flera verksamheter.  
  Det finns  ett stort informationsbehov.  

Vem kan initiera krisledningen 

Vid en kris, eller vid misstanke om en extraordinär händelse, samhällsstörning eller särskild 
händelse, ska medarbetare i första hand kontakta sin chef, i andra hand förvaltningschef eller 
dennes ställföreträdare. 

Beslut om aktivering 

Förvaltningschefen eller dennes ställföreträdare fattar beslut om aktivering av krisledningsplanen. 
Beslutet ska dokumenteras. Beslut om aktivering kan även fattas av Borås Stads 
krisledningsnämnd. 
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2.  Att  sammankalla krisledningsstaben  

Rutin  för  att  sammankalla krisledningsstaben  

  Kontakta förvaltningschef eller dennes ställföreträdare (förvaltningschefen beslutar om  
krisledningsstaben ska samlas).   

  Beslutsfattaren kan utse en särskild stabschef om  så behövs  som ansvarar för att  kalla 
övriga i krisledningsstaben genom:  
1.  Grupp-sms  med information om att krisledningsstaben ska samlas samt plats och tid,  

information om vad som  hänt och när meddelandet sändes. Var och en bekräftar med 
vändande sms-meddelande om han/hon har möjlighet att komma till kallad tid eller 
inte, eller genom dokumentet Kontaktlista krisledningsstaben som finns som  bilaga 1.  

2.  Telefonsamtal till funktionerna som ska sammankallas.  

  Åk till Miljöförvaltningen, Stora Brogatan 45, nämndrummet plan 2. Krisledningsstaben 
samlas normalt sett inom  två timmar.   

 

Exempel på text i grupp-sms:  
Miljöförvaltningens krisledningsstab ska samlas på Miljöförvaltningen, Stora Brogatan 
45, nämndrummet plan 2  idag  kl. XX.XX. Orsak: Avbrott i dricksvattenförsörjningen 
som beräknas bli långvarigt. Bekräfta ditt deltagande. / NN   

 
 

Lokal  

Krisledningsstaben samlas i Miljöförvaltningens  nämndsammanträdesrum, Stora Brogatan 42.   
 

Förvaltningschef  ansvarar för information  till andra  

I samband med att krisledningsstaben sammankallas ska Miljö- och konsumentnämndens  
presidium  och eventuellt fler informeras. Förvaltningschefen ansvarar för att informera:  
 

  Miljö- och konsumentnämndens  presidium  
  Kommunchef  
  Kommunledningen via räddningstjänsten, jourhavande stabschef, 033-17 29  50  
  Eventuell annan funktion  
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3.  Att  ha ett startmöte 
Förvaltningschefen, eller dennes ställföreträdare, leder startmötet och har mandat att vid 
startmötet besluta om krisledningsplanen ska träda i kraft.  
 

Mall för krisledningsstabens första  möte  

1.  Utse dokumentationsansvarig för möte  (i första hand nämndsekreteraren).  
2.  Närvaroregistrering.  
3.  Vilka har informerats?  
4.  Vem är beslutsfattare?  
5.  Vem är stabschef?  
6.  Orientering om läget.  
7.  Läget för drabbade personer.  
8.  Beslut om att  Plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser ska träda i kraft  

(beslutet ska dokumenteras).  
9.  Förvaltningens problem och beslut om åtgärder.  
10.  Gällande inriktning för förvaltningens verksamhet. Beslut och riktlinjer.  

Ansvarsfördelning. Arbetar avdelningarna/chefer vidare som vanligt?  
11.  Bedömning av  informationsläget.  
12.  Bedömning av  personalläget.  
13.  Värdering av läget.  
14.  Arbetsfördelningen i krisledningsgruppen, kompetensbehov och behov  av skiftgång  

(stabschefens  uppgift).  
15.  Sammanfattning (av läge och åtgärder och inriktning på det fortsatta arbetet).  
16.  Frågor.  
17.  Tid och plats för nästa möte.  
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4.  Att  organisera och  göra en  arbetsplan  

Stabschefen  organiserar stabsarbetet.  

Krisledningsorganisationen anpassas utifrån de  behov  som uppstår.  
 
Tillgången på personer och kompetens  kan variera beroende på t.ex. tidpunkt på dygnet och tid 
på året. Uppbyggnaden av krisledningsstaben kan därför behöva ske stegvis  utifrån händelsens  
art, tid och omfattning. Viktigt är att staben har en känd och förberedd struktur.   
 
Beslutsfattare, stabschef, dokumentationsansvarig och informationsansvarig är prioriterade  
funktioner som alltid ska finnas  med i krisledningsorganisationen.   
 
Stabschefen ansvarar för att ta fram en arbetsplan. Arbetsplanen innehåller:  
 

  Prioriterade uppgifter, vad ska göras?  
  Vem ska arbeta i stabens  olika funktioner?  
  Vem ska ligga i beredskap? Skicka hem de som inte  behövs från början med uppgift att  

vila och återkomma som avlösare.  
  Hålltider för genomgångar, träffa chefen/beslutsfattaren, skicka ut information m.m.  
  Schema för arbetspassen, hur länge  ska personalen arbeta. Intensiva arbetspass bör inte  

överstiga sex till sju timmar.  
  Avlösningar - vem  och när? Avlösning  bör inte ske  av all personal samtidigt.  Lämpligt att  

förskjuta någon timma mellan olika funktioner. Personer med samma funktion bör göra 
en överlappning på minst  30  minuter för att läsa in sig på genomförda, pågående och 
planerade aktiviteter samt läge, prognoser etc. Om  möjlighet hålls en gemensam  
lägesgenomgång för avgående och pågående skift.  

 

12 



 

 

5.  Att  dokumentera 
Samtliga funktioner i krisledningsstaben har ansvar för att dokumentera sitt eget arbete.   
 
Dokumentation av händelser är central och ska ske löpande i händelseutvecklingen och 
stabsarbetet.  
 
Det ska finnas en utsedd dokumentationsansvarig som ansvarar för krisledningsstabens  
dokumentation.  
 
Dokumentationsansvarig ska skriva dagbok och vid behov annan lägesuppföljning.  
 
Dokumentationsansvarig ansvarar för att löpande (vid behov, dock minst varje timma)  
fotografera whiteboard.   
 
En logg-bok bifogas som bilaga 4.  
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6.  Att  informera och  kommunicera  

Informationen  ska  vara  korrekt,  relevant  och  entydig  

Vid krishändelser ökar kraven på att informationen ska ske skyndsamt samt vara korrekt, relevant  
och entydig för att minska oro och förebygga ryktesspridning. Informationen ska samordnas  
inom staden och med myndigheter som  räddningstjänst, polis, sjukvård, länsstyrelsen och 
försvarsmakten.  
 
Det är önskvärt att den egna organisationen har tillgång till informationen innan den går ut  
externt.  
 
I krisledningsstaben ska det alltid finnas en person som är informationsansvarig. På 
Miljöförvaltningen är det den strategiska kommunikatören som ansvarar för den interna 
kriskommunikationen. Den strategiska kommunikatören ansvarar också för att den externa 
kriskommunikationen i huvudsak sker via den centrala kommunikationsavdelningen.   
 
• Vid ”nivå 2 – Störning”  [gul nivå] tar den strategiska kommunikatören ansvar för den  
kriskommunikation som berör Miljöförvaltningen.   
 
• Vid ”nivå 3 – Krisledningsstab (centralt)” [orange  nivå] tar den centrala 
kommunikationsavdelningen över ansvaret för kriskommunikationen och Miljöförvaltningen 
ställer sina kommunikatörer till förfogande i arbetet  med kriskommunikationen.  
 
• Vid ”nivå 4 – Krisledningsnämnd” [röd nivå] tar den centrala kommunikationsavdelningen över  
ansvaret för kriskommunikationen för hela den kommunala organisationen,  och 
Miljöförvaltningen ställer sina kommunikatörer till förfogande i arbetet med  
kriskommunikationen.  
 

Beslutsfattare  

Ansvarar för:  
  Att kommunicera med nämndens presidium  och kommunchef.  
  Mediekontakter. Beslutsfattare kan också utse annan funktion i krisledningsstaben som  

ansvarar för mediekontakterna.   
 

Informationsansvarig  

Ansvarar för:  
  Kontinuerlig kontakt med stadens  centrala kommunikationsavdelning för samråd och 

samordning  av kriskommunikationen (enligt Borås Stads dokument "Inriktning och 
rutiner för kriskommunikation"), dels av information som  kommer centralt och dels av  
information som kommer från Miljöförvaltningen. Detta för att säkerställa att  
information är entydig  och för att Miljöförvaltningen ska få ta del av  information som  
bedöms som allmänviktig.  

  Att följa informationsläget i Miljöförvaltningen och bedöma behovet av såväl externa 
som interna informationsinsatser och hur dessa  ska utformas och produceras.   

  Att ha kunskap om hur vi arbetar med kriskommunikation och följa rutinerna enligt  
Borås Stads dokument "Inriktning och rutiner för kriskommunikation"  

  Den generella interna informationen till olika personalgrupper. Informationen ska 
anpassas med tanke  på olika gruppers  olika behov. Informationsansvarig ska också  
medverka till att den dubbelriktade  informationen från och till medarbetare fungerar.   
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  Att bedöma hur informationen ska presenteras för dem som till exempel har svårt att se  
och svårt att läsa samt för dem som inte kan ta till sig information på svenska. Detta ska 
se i samråd med stadens  centrala kommunikationsavdelning.   

  Kontakterna med förvaltningens reception samt stadens  växel och  centrala 
kommunikationsavdelning.  

  Att arrangera eventuell presskonferens.  
 
Den information som gått ut i media, publicerats  på webb och sociala medier och de frågor som  
kommer till verksamheten ska fortlöpande dokumenteras  och sammanställas. För att  
informationen ska kunna värderas måste noteringar göras om  vem  som lämnat informationen,  
och när.  
 
 

Avdelningschefer 

Avdelningscheferna ansvarar för att information som  berör deras verksamhet vidarebefordras till 
samtliga medarbetare. Beroende på händelsens  omfattning behövs  återkoppling i varierande grad.  
Avdelningschef ansvarar för att återkoppling sker och fungerar tillfredsställande.  
 

Dokumentationsansvarig  

Ansvarar för  
  att frågor på Miljöförvaltningens  mejl läses  och besvaras snabbt och korrekt.   
  att besvara telefonförfrågningar från allmänheten och föra dagbok över inkommande  

samtal.  
 

Varje  medarbetare  

Medarbetaren ansvarar för att själv uppdatera sig om nuläget via mejlen som används för att  
sprida viktig information.   
 

Borås Stads växel och upplysningscentral  

Vid behov kan Borås Stads centrala upplysningscentral öppnas för att förstärka telefonväxeln.  
Centralen har till uppgift att  besvara frågor från allmänheten och kan aktiveras utan att 
kommunens centrala krisledning  är aktiverad. Kommunchefen fattar ett sådant beslut. Stabschef  
ansvarar för kontakterna.   
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7.  Att  ta fram underlag  för beslut  
Analysansvarig ansvarar för arbetet med att bereda underlag för beslut, vilket  bl.  a.  innefattar 
analys av vad som händer i omvärlden.  
 
Det är viktigt att funktionen som analysansvarig arbetar framåtsyftande.  
 
Krisledningsstaben ska ta fram underlag  för beslut till beslutsfattaren.  För att göra detta krävs:  
 
  Omvärldsbevakning genom att  lyssna på TV-sändningar, radiosändningar, bevaka internet  

och sociala medier, läsa tidningar etc.   
  Kontakter med specialister samt samverkan med andra berörda interna och externa parter.  
  Uppföljning av beslut.  
  Planering för alternativa lösningar och alternativ händelseutveckling (så kallat omfall).  
  Analys  av nya fakta och identifiering av avvikelser till våra budskap.  
  Uppmärksamma olika inkommande uppgifter från omvärlden som behöver föras vidare till  

stabschefen, t.ex.  information från allmänheten.   
 
Strategiska frågor att  löpande ta ställning till:  
 
  Vad är huvudproblemet och huvuduppgiften för förvaltningen i det här läget?  
  Vad är det värsta som kan hända ur förvaltningens synvinkel?  
  När och under vilka omständigheter kommer förvaltningen att behöva förstärkning? Med vad  

och från vem?  
  Klarar förvaltningen sin verksamhet eller behöver ansvaret lyftas till central nivå?  
  Vad kan orsaka en förtroendekris  för förvaltningen?  
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8.  Att  ha kringservice  
Serviceansvarig har ansvar för utrustning och service.   
 
Behov av utrustning  och service kan finnas såväl i krisledningsstaben som i den direkta krisen.  
 
Exempel på utrustning och service:  
 
  IT  (datorer,  skrivare)  
  Telefoner 
  TV, radio 
  Lokaler (med whiteboard)  
  Kamera  
  Mat och dryck  
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9.  Att  ha krisledningsmöte 
Beslutsfattaren leder krisledningsmötet.  
 
Krisledningsstaben samt berörda avdelningschefer deltar vid krisledningsmötet. I förekommande  
fall kan även samverkande aktörer delta.   
 
Ett krisledningsmöte  syftar till att ge  en aktuell bild av läget och underlag för beslut. Krislednings-
mötet ska ge inriktning för det fortsatta stabsarbetet.  
 
Beräknad tidsåtgång för krisledningsmötet är 30 minuter. Mötet ska dokumenteras.   
 

Dagordning  för  krisledningsmöte  

 
1.  Närvarokontroll 
2.  Orientering om läget  
3.  Uppföljning av beslut 
4.  Inriktning för det fortsatta arbetet. Beslut  
5.  Bedömning av  informationsläget  
6.  Bedömning av  personalläget  
7.  Värdering av läget, nuläge och framtid 
8.  Frågor 
9.  Sammanfattning och inriktning  på det fortsatta arbetet  
10.  Tid och plats för nästa krisledningsmöte  
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10.  Att avveckla 
Beslutsfattaren leder avvecklingsmötet.  
 
Förvaltningen ska återgå till ordinarie verksamhetsformer så snart ordinarie organisation har 
förutsättningar att leda verksamheten. Beslut om återgång  till ordinarie organisation ska fattas av  
beslutsfattaren när situationen inte längre  är akut  och snabba beslut inte längre  behöver fattas.  
Beslutet ska dokumenteras.  
 
Beslut om återgång till ordinarie organisation ska omgående meddelas  Miljö- och konsument-
nämndens  presidium, kommunchefen samt stadens  informationsenhet.  
 

Dagordning  för  avvecklingsmöte  

 
1.  Hur lämnar vi över till den ordinarie organisationen?  
2.  Finns  det ett fortsatt informationsbehov?  
3.  Finns  det fortsatt behov av  stöd till eller samverkan med externa aktörer?  
4.  Insamling av dokumentation. Hur och när?  
5.  Rapport över krisen och krisledningsarbetet. Vem ansvarar (i första hand stabschef) och när  

ska rapporten vara klar?  
6.  När görs  utvärdering för förbättringar av krisledningsarbetet och stödmaterial?  
7.  Behov av debriefing (att bearbeta det som hänt) till krisledningsstab och övrig personal.  
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4 Förberedelser, resurser och utbildning 
Utrustning och andra resurser 

Det ska finnas utrustning för krisledningsstabens arbete i krisledningsrummet. Det ska finnas en 
förteckning över denna utrustning samt när den ska kontrollerats. Det ska även finnas en 
förteckning över andra resurser som kan användas av Miljöförvaltningens krisledningsstab. 

Förvaltningschefen ansvarar för att rutiner och förteckningar finns. 

Utbildning och övning 

En allvarlig händelse kräver att krisledningsplan och tillhörande verktyg är kända och att de som 
ska arbeta med krisen har kunskaper om krisarbetet. Krisledningsstaben och övriga berörda 
medarbetare ska regelbundet få övning och utbildning för att kunna lösa sina uppgifter. Behovet 
av övning och utbildning analyseras årligen i samband med Ledningens genomgång (se nedan). 

Varje övning och utbildning ska utvärderas så att erfarenheter tas tillvara så att krisledningsarbetet 
förbättras. 

Förvaltningschefen ansvarar för att utbildningsplan upprättas och utvärdering görs. 

Ständig förbättring 

Samordningspersonen som har en funktion i krisledningsarbetet ska senast maj varje år 
sammankalla krisledningsstaben för genomgång av krisledningsarbetet. Syftet med genomgång av 
krisledningsarbetet är att säkerställa att Miljöförvaltningen har en god beredskap i händelse av en 
kris. Detta görs genom att vid genomgång av krisledningsarbetet utvärdera planen, stödmaterial, 
behov av kompetensutveckling m.m. 

Förvaltningschefen ansvarar för genomgång av krisledningsarbetet. Deltagare är 
krisledningsstaben som sammankallas till startmötet (se avsnitt 2). Mötet dokumenteras. 

Dagordning vid Ledningens genomgång 

1.  Sekreterare  
2.  Närvaro 
3.  Vad har hänt i omvärlden som kan påverka vårt  krisledningsarbete?  
4.  Vad har hänt i Borås Stad och på Miljöförvaltningen som kan påverka vårt 

krisledningsarbete?  
5.  Har vi gjort de  delar som  står i planen?  
6.  Kan stödmaterialet förbättras?  
7.  Är vår handlingsplan för utbildning och övning OK?  

 

Revidering 

Förvaltningens plan ska fastställas av Miljö- och konsumentnämnden för varje ny  mandatperiod.  
Samordningspersonen ansvarar för att revidering sker varje år.  
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5 Bilagor 

Bilaga 1 Kontaktlista krisledningsstaben 

Redovisas separat som internt material för krisledningsgruppen. 
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Bilaga 2 Intern kontaktlista Miljöförvaltningen 

Redovisas separat som internt material för krisledningsgruppen. 
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Bilaga 3 Extraordinär händelse 

Extraordinär händelse: Långvariga elavbrott som påverkar bl.a. 
bostadsuppvärmning, vattenförsörjning och livsmedelshantering med 
hygieniska problem som följd om de inte motverkas, utsläpp från avloppsnät 
och industrier m.m. 

Tidpunkt Händelse/Indata Åtgärd/Beslut/Stöd Ansvarig 
Klart 

när/genomfört 
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Extraordinär händelse: Långvariga avbrott i vattenförsörjningen som ger 
akuta dricksvattenproblem och problem med hushållens personliga hygien, 
matlagning och toaletternas funktion. Nästan all yrkesmässig 
livsmedelshantering blir omöjlig. 

Tidpunkt Händelse/Indata Åtgärd/Beslut/Stöd Ansvarig 
Klart 

när/genomfört 
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Extraordinär händelse: Översvämningar vilka kan ge omfattande skador på 
infrastrukturen, dvs. vägar, järnvägar, elförsörjning, vatten och avlopp, 
kemikalie- och oljelagring samt på bostäder och andra byggnader. Risken 
för smittspridning ökar avsevärt. 

Tidpunkt Händelse/Indata Åtgärd/Beslut/Stöd Ansvarig 
Klart 

när/genomfört 
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Extraordinär händelse: Snöoväder är ett exempel på en typ av naturkatastrof 
som kräver stora insatser från samhällets sida p.g.a. störningar i 
livsmedelsförsörjning, bostadshygieniska problem, avfallshanteringsproblem 
m.m. 

Tidpunkt Händelse/Indata Åtgärd/Beslut/Stöd Ansvarig 
Klart 

när/genomfört 
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Extraordinär händelse: Kemikalieolyckor som dels kan innebära akuta hot, 
bl.a. gasutsläpp och bränder, dels ge långvariga skador på vatten- och 
livsmedelsförsörjning, förorena marken m.m. 

Tidpunkt Händelse/Indata Åtgärd/Beslut/Stöd Ansvarig 
Klart 

när/genomfört 
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Extraordinär händelse: Akuta omhändertaganden och skydd för många 
människor som ställer stora krav på inkvartering och utspisning under 
hygieniskt godtagbara förhållanden för att undvika utbrott av smittsamma 
sjukdomar och andra hälsorisker. 

Tidpunkt Händelse/Indata Åtgärd/Beslut/Stöd Ansvarig 
Klart 

när/genomfört 
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Extraordinär händelse: 

Tidpunkt Händelse/Indata Åtgärd/Beslut/Stöd Ansvarig 
Klart 

när/genomfört 
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Bilaga 4 Loggbok krisledning 

Datum: ____________________ Sekreterare:_________________________________ 

INSTRUKTION: Ange tidpunkten då en händelse inträffat och då ett beslut tagits 

Tidpunkt Händelse/Indata Åtgärd/Beslut Ansvarig 
Klart 

när/genomfört 
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Tidpunkt Händelse/Indata Åtgärd/Beslut Ansvarig 
Klart 

när/genomfört 
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Sida
TJÄNSTESKRIVELSE  1(4) 
Datum  
2020-11-03  

Dnr  
2020-2914  

Johanna Bäckström, 033-353012 
johanna.backstrom@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Utredningsuppdrag  att utöka mellankommunal samv   erkan  

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att tillstyrka förslaget om utredningsuppdrag 
angående utökad mellankommunal samverkan samt att överlämna förslaget till
kommunfullmäktige för beslut. 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige i Borås Stad ger kommunstyrelsen
i uppdrag att, under 2021 tillsammans med övriga kommuner i Sjuhärad, utreda 
möjligheten för samverkan avseende myndighetsutövning inom miljöbalkens och
livsmedelslagens områden. Detta skulle kunna ske i form av kommunalförbund 
mellan alla eller några av kommunerna inom Sjuhärad. 

Ärendebeskrivning 
Idag sker samverkan mellan kommunerna i olika nätverk inom de olika 
arbetsområdena; livsmedel, hälsoskydd, miljöskydd, enskilda avlopp, lantbruk,
strandskydd. Ett nytt samverkansavtal är under bearbetning. Samverkansavtalet ska 
kunna underlätta för en kommun att låna ut inspektörer mot självkostnadspris för att
verksamheterna ska kunna fungera trots brist på resurser. Det finns dock en 
tveksamhet om detta kommer att vara tillräckligt i framtiden. 

Myndighetsutövning enligt miljöbalken och livsmedelslagen ställer stora krav på
kompetens och yrkeskunnighet hos personal. I mindre kommuner kan det vara svårt 
att säkerställa att de få tjänstepersonerna som finns har tillräcklig kunskap inom
samtliga områden som myndighetsutövningen omfattar. Statskontorets utredning1 

anger att ingen kommunal kontrollmyndighet ska ha färre än tre årsarbetskrafter inom
livsmedelskontroll år 2025 för att klara rättssäkerhet, effektivitet och god arbetsmiljö. 
Om kommunerna inte hittar former för att säkerställa god livsmedelskontroll kan
konsekvensen bli olika former av statligt tvång eller att staten tar över tillsynen. 

1 http://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/2017/201709.pdf 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

http://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/2017/201709.pdf
mailto:johanna.backstrom@boras.se


 
 
 

 
 

 
 

 

           
          
             

 
           

         
     

 
        

        
        

           
  

 
             

           
        

            
           

         
   

 
            

            
        

         
           

         
  

 
           

           
        
             

          
             

           
     

 
          

             
          

             
         

          
              

   

   
             

         

Sida 
2(4) 

Datum Dnr 
2020-11-03 2020-2914 

Naturvårdsverket har vid muntliga dragningar angett att mellan 8-10 årsarbetare är
nödvändigt för att klara miljöbalktillsynen rättssäkert, effektivt och med god 
arbetsmiljö. Motsvarande krav ställs redan i Finland och arbete pågår inom hela EU. 

Miljöcheferna inom Sjuhärad har tagit initiativ till att sammanställa och presentera
material om olika samverkansformer. Fördelar och nackdelar presenterades för 
kommunernas miljöpresidium under 2018. 

Samtliga Sjuhärads kommuner arbetar med miljö- och hälsoskyddstillsyn,
livsmedelstillsyn, strålskyddslagen och strandskyddstillsyn. Alla utom en kommun 
arbetar med animaliska biprodukter, receptfria läkemedel och strandskyddsdispenser.
Alla utom två kommuner arbetar med alkohol, folköl, tobak, bygglov/byggtillsyn och 
miljöövervakning. 

De gemensamma nämnarna är många och vinsterna av att ingå en samverkan är
flertaliga; kollegerna blir fler, specialkompetens möjliggörs, ökad samsyn inom ett 
större geografiskt område, enklare rekrytering, attraktivare arbetsplats, samt
samordningsvinster i form av att det endast krävs en behovsutredning, en tillsynsplan, 
och en uppsättning av taxor istället för åtta. Detsamma gäller ärendehanteringssystem.
Samordningsvinster möjliggör ökad kvalitet och effektivitet för utåtriktat arbete, 
rättssäkerhet och handläggningstider. 

Miljöcheferna i Sjuhärad har undersökt olika samverkansformer för att reda ut vilka
olika alternativ som finns samt tagit del av redan etablerade samarbetens erfarenheter. 
Inom kommunal samverkan finns total 27 samverkansorganisationer inom
miljöbalkstillsynen, enligt SKR 2018. De olika samverkansformerna som har 
undersökts är gemensam nämnd med en gemensam förvaltning, separat nämnd med
en gemensam förvaltning, enbart en gemensam nämnd, kommunalförbund och 
samverkansavtal. 

Den samverkansform som efter undersökningen ansågs vara mest relevant att arbeta
vidare med var kommunalförbund. Sonja Lejmark, som var med och grundade
Miljösamverkans Östra Skaraborgs kommunalförbund, bjöds in till Sjuhärads
miljöpresidiemöte den 18 maj 2018 för att berätta om deras resa. Samma möte 
avslutades med att Sjuhärads miljöpresidier utförde en SWOT-analys om samverkan
där det framkom att styrkor och möjligheter överväger svagheter och hot (se bifogat 
mötesprotokoll). Dåvarande miljöpresidier kom överens om att frågan skulle tas upp
igen under kommande mandatperiod. 

Fortsatta dialoger om framtida samverkansformer har förts och den samverkansform 
som bedömts vara mest relevant är i dagsläget ett kommunalförbund. Beslut togs på
Sjuhärads miljöpresidiemöte den 13 november 2019 att en avsiktsförklaring ska 
arbetas fram för att presenteras för samtliga miljönämnder inom Sjuhärad – med syfte 
att lyfta frågan till respektive kommuns fullmäktige. Respektive kommunfullmäktige 
behöver avgöra om den egna kommunen, tillsammans med övriga intresserade
Sjuhäradskommuner, ska utreda någon form av samverkan och i så fall hur den skulle 
se ut. 

Miljöförvaltningens bedömning 
Syftet med att utreda en ny samverkansform är att säkerställa att kommunerna i 
Sjuhärad även i framtiden klarar myndighetsutövningen inom miljöbalken och 
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livsmedelslagens område, samt att de klarar kravet på antal årasbetare som behövs för
att upprätthålla rättssäkerhet, effektivitet och god arbetsmiljö. 

Respektive kommunfullmäktige behöver avgöra om den egna kommunen, 
tillsammans med övriga intresserade Sjuhäradskommuner, ska ingå någon form av
samverkan och i så fall hur den skulle se ut. För att kunna veta detta behöver en 
utredning genomföras tillsammans med övriga intresserade kommuner. Kostnaden 
för utredningsuppdragen bör fördelas procentuellt mellan deltagande kommuner 
utefter kommunernas invånarantal för 2020. En sådan utredning bör genomföras på
kommunstyrelsenivå för att undvika alla former av jäv och partiskhet, då den egna 
rollen som nämndledamot i nuvarande miljönämnd eller som chef på
miljöförvaltningen kan komma att påverkas av en ny samverkansorganisation. 

Miljöförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag 
att utreda möjligheten att bilda ett kommunalförbund inom sjuhäradskommunerna
inom miljöbalkens och livsmedelslagstiftningens områden. 

Utredningen ska visa vilka kommuner som bör ingå i kommunalförbund för bästa 
möjliga effektivitet, kvalitet på myndighetsutövning och arbetsmiljö. 

Utredningen ska i första hand utgå från behoven i Sjuhäradskommunerna, d v s
Vårgårda, Herrljunga, Bollebygd, Borås, Ulricehamn, Mark, Svenljunga och Tranemo. 

Närliggande kommuner kan vid intresse vara aktuellt att ta med i utredningen. 

Utredningen bör särskilt belysa nulägesbeskrivning med antal anställda, 
personalkostnader, lokalkostnader mm. Den bör också lämna förslag till: 

- Organisationsutformning och bemanning 
- Arbetssätt 
- Ekonomiska konsekvenser 
- Fördelar och nackdelar/risker med förslagen 
- Genomförande av förslagen och tidpunkten för detta 
- Förslag på områden som ytterligare kan ingå i kommunalförbundets

myndighetsutövning/verksamhet (t ex alkohol och tobak) 
- Utredningen ska jämföras med ett noll-förslag, d v s att

myndighetsutövningen finns kvar i respektive kommun och att endast 
samverkansavtal föreligger mellan parterna. 

Konsekvensbedömning   
Social dimension   
En ut redning kan visa hur kommuninvån    arna kan gy  nnas av en bä   ttre  samverkan  
mellan Sjuhär adskommunerna.   
  
Ekologisk  dimension 
En ut redning behövs för att     bidra till   en hå llbar,  stabil och ge  mensam ut veckling av   
miljö- och livsme delsfrågor i Sjuhär  ad.   
 
Ekonomisk dimension   
Kostnaden för ut  redningsuppdragen bö r  fördelas pr ocentuellt  mellan delt agande  
kommuner  utefter kommunerna s  invånarantal  för 20 20. De t komme r  innebära en   
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kostnad att utföra utredningen men utredningen kan också visa hur
myndighetsarbetet kan bli mer kostnadseffektivt i framtiden. 

Beslutet expedieras till 
Kommunfullmäktige 

Agneta Sander Johanna Bäckström 
Förvaltningschef Förvaltningsjurist 
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Johanna Bäckström, 033-353012 
johanna.backstrom@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Avtalssamverkan inom mi  ljö- och hälsoskyddsom rådet och   
livsmedelsområdet mellan kommu  ner inom Sju  härad.  

Förslag till beslut 

Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker det nya förslaget om ”Avtalssamverkan 
inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet mellan kommuner inom
Sjuhärad” och överlämnar det till kommunfullmäktige för beslut om godkännande. 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningarna i Sjuhäradsområdet önskar ha ett kommunalt samverkansavtal 
enligt 9 kap 37 § kommunallagen och därför har ett förslag till ett sådant tagits fram.
Miljö- och konsumentnämnden har tidigare tillstrykt ett förslag om ett avtal om 
samverkan och överlämnat det till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige 
godkände förslaget. Flera andra kommuner godkände inte avtalet i tid, vilket innebar 
att avtalet förföll. Marks kommun önskade vissa ändringar av avtalet. Ett nytt förslag
har därför tagits fram. 

Ärendebeskrivning 
Enligt 9 kap 37 § kommunallagen får en kommun ingå avtal om att någon av dess 
uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun (avtalssamverkan). SKR 
tog i september 2019 fram ett underlag i syfte att underlätta för kommuner och 
regioner att nyttja möjligheterna till avtalssamverkan. Underlaget behandlar de
vanligast förekommande rättsliga och praktiska frågeställningarna och ger exempel på 
hur de kan lösas i praktiken vid sådan samverkan. I underlaget redovisas också
exempelklausuler för ett samverkansavtal. 

Det framtagna avtalet om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och 
livsmedelsområdet mellan kommuner inom Sjuhärad är baserat på SKR:s underlag.
Chefer från de berörda förvaltningarna har sedan fått möjlighet att komma med 
synpunkter om vad avtalet måste innehålla för att det ska fungera i praktiken. 

Avtalet omfattar miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet. Målet med 
avtalet är att kunna nyttja varandras personalresurser och därigenom öka kapaciteten, 
minska sårbarheten och öka effektiviteten. Vid behov ska kommuner som omfattas 
av avtalet kunna kontakta någon av de andra kommunerna för att be om hjälp. I 
avtalet benämns detta som att beställa uppdrag. Den tilltänkta uppdragstagaren har 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

mailto:johanna.backstrom@boras.se


 
 
 

 
 

 
 

 

             
      

 
           

             
             

             
     

 
Sammanfattning av än  dringar:  
 

  Uppdrag  ska  beställas  och an tas sk riftligen.  
 

  Det finns et  t  tillägg  under § 10 om person    uppgifter, som SKR hjä   lpt  till  att 
utforma.   
 

  § 13 om för   säkring är   ändrad.  
 

  Om alla pa  rter inte godkänn  er avtale t så gäller det     mellan de   som ha r godkänt  
det.  
 

  Utöver det ta så ha  r viss a mindr e  ändringar  gjorts avse ende  ordval och  
meningsuppbyggnad.   
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alltid rätt att inte anta uppdraget. Uppdragstagaren har rätt till ersättning från den
andra kommunen för sitt arbete. 

Kommunfullmäktige godkände ett liknande förslag våren 2020. Några av de andra 
kommunerna godkände inte avtalet i tid vilket fick följden att avtalet förföll. Marks
kommun önskade också några ändringar. Nu har därför ett nytt förslag tagits fram, 
med vissa ändringar. Chefer och jurister hos samtliga parter har haft möjlighet att
lämna synpunkter på förslaget. 

Miljöförvaltningens bedömning 
Miljöförvaltningen anser att det vore fördelaktigt att ha en god samverkan med de 
andra kommunerna inom Sjuhäradsområdet, både för att kunna ta del av deras
kompetens men också för att kunna sprida den kunskap som finns på 
Miljöförvaltningen i Borås Stad. Att samordna denna samverkan genom ett
samverkansavtal bedöms vara en lämplig form av samverkan i dagsläget, även om 
andra typer av samverkan också bör utredas parallellt. Miljöförvaltningen önskar
därför att miljö- och konsumentnämnden ska fatta beslut om att överlämna förslag på 
avtalssamverkan till kommunfullmäktige för godkännande. 

Konsekvensbedömning   
 
Social dimension    
Bedömning gör s  att  kommuninvånarna gy nnas  av samve rkan. Samverkan möjliggör   
att  kompetensen ökar   och sårb arheten minskar. Det  ta möjliggör ocks  å  
specialkompetens och ökad samsy   n ino m et t st örre ge ografiskt omr åde.   
 
Ekologisk dimension   
Att  samarbeta mellan kommuner på det    ta sätt   kan inn ebära et t ökat resande me   llan  
kommunerna.  Denna öknin g  bedöms dock   vara  ringa.   
 
Ekonomisk  dimension   
Uppdragsgivaren bet alar ersätt ning som är    baserad  på uppdr agstagarens  
självkostnader i enlighe  t med   avtalets § 15  .   



 
 
 

 
 

 
 

 

 
             
         

 
 
 
Agneta San der  
Miljöchef  
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Kommunicering 
Chefer och jurister hos samtliga parter har haft möjlighet att lämna synpunkter på
avtalet mellan 22 oktober – 6 november 2020. 

Johanna Bäck ström  
Förvaltningsjurist  

Bilaga  
- Förslag till   avtal.  

Beslut expedieras   till  
- Kommunfullmäktige  



 

 

  

  
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

  

 

 

    

 

    

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Avtalssamverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och 

livsmedelsområdet mellan kommuner inom Sjuhärad 

§ 1 Parter 

Detta avtal reglerar samverkan mellan följande parter: 

Bollebygds kommun org. nr. 212000-2973 

Ulricehamns kommun org. nr. 212000-1579 

Svenljunga kommun org. nr. 212000-1512 

Borås Stad org. nr. 212000-1561 

Tranemo kommun org. nr 212000-1462 

Herrljunga kommun org. nr. 212000-1520 

Vårgårda kommun org. nr. 212000-1454 

Marks kommun org. nr. 212000-1504 

§ 2 Bakgrund och syfte 

En kommun kan enligt 9 kap. 37 § kommunallagen ingå avtal om att någon av dess uppgifter helt 

eller delvis ska utföras av en annan kommun, så kallad avtalssamverkan. 

Syftet med detta avtal är att det ska utgöra en grund för samarbete mellan parterna. Kommunerna 

är geografiskt närliggande och ser behov av att kunna nyttja varandras personalresurser och 

kompetens samt därigenom öka parternas kapacitet, minska sårbarhet och bidra till ökad 

effektivitet inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelsområdet, vilket är till gagn för 

verksamheterna i alla kommunerna så att de offentliga tjänster som kommunerna ska utföra 

tillhandahålls. 

§ 3 Omfattning och avgränsning 

Samverkan ska avse myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt 

livsmedelsområdet för att avtalet ska aktualiseras. 

Uppdragsgivaren, dvs. kommun som av annan kommun gör beställning, har ansvar för att 

uppdraget inte strider mot reglerna om offentlig upphandling. 

§ 4 Uppdragsbeskrivning 

Avtalet innebär sammanfattningsvis att varje  uppdragstagare, dvs. kommun som åtar sig att  

utföra uppdrag  åt annan kommun,  förbinder sig att  utföra uppdrag för  uppdragsgivarens räkning  

med avtalets villkor som grund. Uppdrag  som omfattas av detta avtal  är tillsyn, inspektion, 



 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

 

  

    

 

  

 

  

  

 

 

 

   

   

 

  

  

     

 

 

 

 

 

provtagning,  utredning, rådgivning,  beslutsfattande, upprättande av  yttranden och andra 

likvärdiga insatser. Uppräkningen utgör exempel och ska inte ses som uteslutande.   

Det är uppdragsgivarens ansvar att säkerställa att uppdraget är ordentligt beskrivet för 

uppdragstagaren och att uppdragstagaren förstår vad uppdraget innebär. 

§ 5 Beställning av uppdrag 

Beställning av uppdrag från annan kommun får ske av chef med personalansvar hos den 

beställande parten till chef med personalansvar hos den andra parten. Den tilltänkta 

uppdragstagaren har alltid rätt att inte anta uppdraget. 

Beställning av uppdrag och antagande av uppdrag ska ske skriftligen. 

§ 6 Uppdragsgivarens åtaganden 

Uppdragsgivaren ska medverka till att uppdraget kan utföras enligt bestämmelserna i avtalet. 

Detta innebär bland annat att uppdragsgivaren ska tillhandahålla information, stöd, underlag, 

material och lokaler i den utsträckning som krävs för uppdragets utförande. 

Uppdragsgivaren behåller det politiska och rättsliga ansvaret för verksamheten. 

§ 7 Uppdragstagarens åtaganden 

Uppdragstagaren ska utföra uppdraget fackmässigt och med omsorg. Uppdragstagaren ska se till 

att uppdraget utförs i enlighet med de mål och styrdokument som uppdragsgivaren har bestämt 

för verksamheten samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för uppgifterna.  

§ 8 Delegering av ärenden 

Uppdragsgivarens delegeringsordning ska tillämpas vid alla uppdrag. 

Det är alltid ansvarig nämnd hos uppdragsgivaren som bestämmer i vilken omfattning delegation 

ska ske och vad som i övrigt ska gälla i fråga om den delegerade beslutanderätten. 

Uppdragsgivaren ska informera uppdragstagaren om delegeringsordningen och om huruvida 

uppdragstagaren får fatta beslut på uppdragsgivarens vägnar. 

Vid delegation till en anställd i en annan kommun beslutar den anställde på den delegerande 

kommunens vägnar och beslutet är formellt sett fattat av den uppdragsgivande kommunen. 

Beslut som fattas med stöd av delegation ska av uppdragstagaren anmälas till uppdragsgivaren på 

det sätt och i den tid som denne anvisar. 



 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

  

    

§ 9 Hantering av handlingar, dokumentation och arkiv 

Uppgifter med anledning av uppdraget som kommer uppdragstagaren till handa på något annat 

sätt än genom en handling ska snarast dokumenteras, om de kan ha betydelse för ett beslut i ett 

ärende som omfattas av uppdraget. Det ska framgå av dokumentationen när den har gjorts och 

av vem. 

Uppdragsgivaren är ansvarig för arkivbildningen avseende de allmänna handlingar som upprättas 

eller kommer in till uppdragstagaren i anledning av uppdraget. Uppdragstagaren ska se till att 

uppdragsgivaren tillställs sådana handlingar. 

§ 10 Personuppgifter 

Varje part ansvarar för att säkerställa att partens behandling av personuppgifter sker i enlighet 

med dataskyddslagstiftningen. 

Om annat inte bestäms vid beställning av uppdrag, är uppdragsgivaren ansvarig för den 

behandling av personuppgifter som anställd hos uppdragstagaren utför åt uppdragsgivaren i 

ärenden som omfattas av uppdrag enligt detta avtal. Avtalet innebär att den anställde hos 

uppdragstagaren i sådant fall anses ingå i uppdragsgivarens verksamhet och uppdrag enligt detta 

avtal medför inte att uppdragstagaren är personuppgiftsbiträde till uppdragsgivaren. 

§ 11 Sekretess 

Uppdragstagaren ansvarar för att den personal som utför uppgifter med anledning av avtalet 

informeras om och följer för uppdraget tillämpliga bestämmelser om sekretess i lag eller annan 

författning. 

§ 12 Arbetsgivaransvar och arbetsmiljöansvar 

Uppdragstagaren är arbetsgivare för den personal som utför uppdrag som regleras i avtalet och är 

ytterst ansvarig för sin personals arbetsmiljö och arbetsvillkor. Samverkansavtalet påverkar inte 

respektive kommuns arbetsgivaransvar även om personal utför verksamhet inom andra 

kommuner. 

Uppdragsgivaren ansvarar för instruktioner, stöd och handledning i det löpande arbetet. Ansvaret 

inbegriper, men är inte avgränsat till, att informera om eventuella risker som kan finnas i arbetet 

och om personlig skyddsutrustning ska användas.  

Uppdragsgivaren har arbetsmiljöansvar för uppdragstagarens arbetstagare när de utför arbete i 

uppdragsgivarens verksamhet och i dennes lokaler i enlighet med 3 kap. 12 § arbetsmiljölagen. 

§ 13 Försäkring 

Vardera part ansvarar för att ha gällande ansvarsförsäkring för sin verksamhet. 



 

 

  

  

   

 

  

  

  

 

  

 

 

  

  

 

 

 

  

  

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

§ 14 Ansvar för skador 

Vem som svarar för skador orsakade av uppdragstagande tjänsteperson bestäms utifrån 

förutsättningarna i det enskilda fallet i enlighet med skadeståndslagen. 

§ 15 Ersättning 

Uppdragsgivaren ska till uppdragstagaren betala en ersättning som är baserad på 

uppdragstagarens självkostnader med anledning av uppdraget. 

Ersättningen baseras på uppdragstagarens timtaxa som är fastställd av kommunfullmäktige. 

Ersättningen fastställs på grundval av faktiskt nedlagd handläggartid för uppdraget som redovisas 

månadsvis. 

Ersättning ska även utgå för redovisade resekostnader som inte omfattas av timtaxan. 

Om uppdraget kommer att innebära andra kostnader för uppdragstagaren än de som omfattas av 

timtaxan och eventuella resekostnader ska dessa kostnader redovisas skriftligen i förhand av 

uppdragstagaren och godkännas skriftligen av ansvarig chef hos uppdragsgivaren för att 

uppdragstagaren ska ha rätt till sådan ersättning. 

§ 16 Betalning och fakturering 

Uppdragstagaren fakturerar uppdragsgivaren enligt de principer för bestämmandet av 

ersättningen som anges i punkt 15. 

Debitering ska ske tertialsvis i efterskott. 

Faktura ska i tillämpliga fall omfatta uppgift om antal debiterade timmar uppdelade på 

objekt/ärende. 

Sista betalningsdag ska framgå av fakturan. Om detta inte framgår av fakturan ska betalning 

erläggas senast 30 dagar efter fakturans ankomstdag. 

Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen. Fakturerings-, påminnelse- eller 

faktureringsavgifter utgår inte. 

Ersättningen ska vara undantagen från mervärdesskatt eftersom samverkan enligt detta avtal 

handlar om utförande av lagstadgade uppgifter som innefattar myndighetsutövning. 

§ 17 Uppföljning 

Vid uppdrag är båda parter skyldiga att medverka i uppföljning och utvärdering av uppdraget. 

Uppdragsgivaren har rätt till löpande insyn i den verksamhet uppdragstagaren svarar för på 

uppdragsgivarens vägnar. 

Uppföljning ska ske på uppdragsgivarens initiativ och vid de tidpunkter som parterna gemensamt 

bestämmer. 



 

 

   

 

  

  

 

   

   

 

   

   

  

    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    

 

 

 

§ 18 Omförhandling 

Parterna är överens om att söka anpassa sig till nya förhållanden som kan uppstå under 

avtalsperioden och på bästa sätt försöka tillgodose varandras förutsättningar och behov. 

Parterna har rätt att begära omförhandling av detta avtal. Omförhandling ska begäras skriftligen 

av respektive kommun. Rätten till begäran om omförhandling innebär inte någon rätt till ändring 

av avtalets innehåll. 

§ 19 Ändringar och tillägg 

Tillägg och ändringar av avtalet ska ske skriftligen för att vara gällande och undertecknas av 

behöriga företrädare för respektive part. 

§ 20 Avtalstid och uppsägningsvillkor 

Avtalet börjar gälla den 1 februari 2021 och löper tills vidare med tre månaders uppsägningstid. 

Uppsägningstiden avser hela kalendermånader och börjar således löpa vid nästa kalendermånads 

start vid en uppsägning. Uppsägning ska ske skriftligen och meddelas de andra parterna. 

Om någon av parterna säger upp avtalet för att inte längre delta i samverkan, gäller 

samverkansavtalet fortsatt mellan de kvarvarande parterna. 

Både uppdragsgivaren och uppdragstagaren kan säga upp uppdrag som givits/åtagits genom detta 

avtal. Även då gäller samma uppsägningstid som för avtalet i övrigt om inte någon av 

befrielsegrunderna är uppfyllda. 

Uppdrag får avslutas utan uppsägningstid eller med kortare uppsägningstid om båda parterna är 

överens om det vid uppsägningen. 

§ 21 Hävning av uppdrag 

Om uppdragstagaren inte fullgör sina skyldigheter efter antagande av uppdrag har 

uppdragsgivaren rätt att häva uppdraget med omedelbar verkan, om uppdragsgivaren anmanat 

uppdragstagaren därom och rättelse inte skett inom 30 dagar. 

§ 22 Befrielsegrunder – force majeuere 

Om uppdragstagaren förhindras i sina avtalade åtaganden till följd av omständigheter som ligger 

utanför dennes kontroll och vars följder denne inte skäligen kunde ha undvikit, ska detta utgöra 

befrielsegrund från ersättning, påföljder, liksom betalning så länge hindren kvarstår. Med force 

majeure menas exempelvis brand, explosion, miljökatastrof, allvarlig smittspridning, krig, 

upplopp, blockad eller annan liknande omständighet som parterna inte råder över. 



 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

  

     

 

 

 

  

 

    

     

   

 

  
 

Parterna ska omgående informera varandra om det föreligger omständigheter som kan föranleda 

tillämpning av denna bestämmelse. Så snart den åberopade omständigheten upphört ska parten 

underrätta motparten och omedelbart återuppta fullgörandet av avtalad prestation. 

Skälig försening av färdigställande av uppdrag ska anses godtagbar om förseningen beror på 

sjukdom hos den uppdragstagande parten och möjlighet inte finns att annan personal utför 

uppdraget. Parterna ska samarbeta för att sådana fall åsamkar så lite skada som möjligt för båda 

parterna. Uppdragstagaren ansvarar för att meddela uppdragsgivaren om situationen och hur lång 

förseningen bedöms bli. Vid sjukskrivningar som medför att uppdragstagaren inte kan utföra 

uppdraget ska uppdragsgivaren meddelas direkt. 

§ 23 Tvistlösning 

Tvister med anledning av tolkning eller tillämpning av detta avtal ska i första hand lösas av 

parterna i godo och i andra hand av allmän domstol med Borås tingsrätt som första instans. 

Uppdragsgivaren har den huvudsakliga bevisbördan gällande vad uppdragen omfattar och inom 

vilken tidsram de ska utföras. Uppdragstagaren har den huvudsakliga bevisbördan gällande 

ersättning som går utöver det som bestäms av avtalets villkor. 

§ 24 Godkännande av avtal 

Detta avtal förutsätter för sin giltighet att det godkänns av behörig part i respektive kommun. 

Avtalet gäller mellan de kommuner som godkänt och signerat avtalet. 

Detta avtal ersätter det tidigare avtalet avseende samverkan inom miljö- och livsmedelsområdet, 

som ingicks år 2005. 

Detta avtal är upprättat i åtta likalydande exemplar, varav parterna har tagit var sitt. 
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Miljö- och konsumentnämnden 

Revidering av delegeringsor  dningen  

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner förvaltningens förslag till revidering av
Miljö- och konsumentnämndens delegeringsordning. Den nya delegeringsordningen 
kommer att börja gälla den 1 december 2020. 

Sammanfattning 
Nämnden har möjlighet att delegera beslutanderätt på nämndens vägnar enligt 6 kap.
37-40 §§ samt 7 kap. 5 och 8 §§ kommunallagen (2017:725). Nuvarande delegation 
framgår av nämndens delegeringsordning. Delegeringsordningen delegerar
beslutanderätt inom nämndens verksamhetsområde i ett antal grupper av ärenden åt 
förvaltningschefen, med rätt till vidaredelegation inom förvaltningen. 

Nu föreslås ett tillägg till delegeringsordningen som innebär att delegation ges att fatta
beslut om livsmedelsanktionsavgifter och bidrag ur naturvårdsfonden. Det läggs 
också till en punkt om yttranden och remisser. Dessa ändringar kommer att innebära
en snabbare, tydligare och billigare handläggning. 

Ärendebeskrivning 
Nämnden har möjlighet att delegera beslutanderätt på nämndens vägnar enligt 6 kap.
37-40 §§ samt 7 kap. 5 och 8 §§ kommunallagen (2017:725). Nuvarande delegation 
framgår av nämndens delegeringsordning. Delegeringsordningen delegerar
beslutanderätt inom nämndens verksamhetsområde i ett antal grupper av ärenden åt 
förvaltningschefen, med rätt till vidaredelegation inom förvaltningen. 

Nu föreslås ett tillägg till delegeringsordningen som innebär att delegation ges att fatta
beslut om livsmedelsanktionsavgifter och bidrag ur naturvårdsfonden. Det görs också 
förtydligande om yttranden och remisser. 

Livsmedelsanktionsavgifter 
Den 1 januari 2019 ändrades livsmedelslagen och det infördes sanktionsavgifter för 
vissa överträdelser av livsmedelslagstiftningen. Flera överträdelser som tidigare skulle 
polisanmälas och var straffbelagda kom nu att omfattas av sanktionsavgifter istället. 
Enligt 30 a § livsmedelslagen jämte 39 c-e §§ livsmedelsförordningen är 
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kontrollmyndigheter skyldiga att ta ut sanktionsavgifter i vissa angivna fall, av 
paragraferna framgår också beloppet. Situationer som omfattas är bland annat 
bristande registrering och journalföring. 

Vid beslut om sanktionsavgifter ska myndigheten inte ta hänsyn till varför 
överträdelsen skedde (uppsåt, oaktsamhet eller genom olyckshändelse) eller om
överträdelsen kan betraktas som mindre allvarlig eller ringa. Det räcker med att 
konstatera att överträdelsen faktiskt skett. 

En sanktionsavgift är en ekonomisk sanktion som ligger straffrätten nära och som
påförs vid överträdelser av vissa rättsliga bestämmelser. Myndigheten ska endast 
kontrollera om de objektiva förutsättningarna för att påföra en sanktionsavgift är
uppfyllda, underrätta den enskilde därom och bereda denne tillfälle att yttra sig om 
detta. Handläggningen av sanktionsavgifter hos kontrollmyndigheter är således till
största del styrd av lagstiftningen, med litet utrymme för enskilda bedömningar. 

Idag fattas beslut om livsmedelsanktionsavgifter av Miljö- och konsumentnämnden. 
Miljöförvaltningen föreslår att livsmedelsanktionsavgifter upp till 50 000 kr delegeras
till förvaltningschefen, med rätt till vidaredelegation inom förvaltningen. På så sätt 
hanteras livsmedelssanktionsavgifter på samma sätt som miljösanktionsavgifter. 

Livsmedelsanktionsavgifter har lagts till som punkt 113 och punkt 114 i
delegeringsordningen. 

Naturvårdfond 
Idag tas samtliga beslut gällande Borås Stads naturvårdsfond i Miljö- och
konsumentnämnden. För en snabbare process samt för att kunna spara in på 
nedlagda timmar i mindre projekt föreslår Miljöförvaltningen att delegation ges till
handläggaren att kunna avsluta mindre projekt. Med mindre projekt menas i detta 
avseende projekt som fått bidrag med en totalsumma på högst 10 000 kronor. Innan 
beslut tas kommuniceras först förslag till beslut till naturvårdsfondens
beredningsgrupp. Övriga beslut (beslut om att bevilja/avslå bidrag för projekt med en
totalsumma på högst 10 000 kronor, samt beslut om att bevilja/avslå samt avsluta 
projekt med en totalsumma på mer än 10 000 kronor) kommer även fortsättningsvis
fattas av Miljö- och konsumentnämnden, se punkt 166 i delegeringsordningen. 

Yttranden 
Handläggarna upplever att delegationsordningen är svår att tyda när det kommer till
yttranden och remisser. Av denna anledning läggs en punkt till i delegationsordningen 
för att förhoppningsvis göra den tydligare, se punkt 23 i delegeringsordningen. 

Det har också blivit allt vanligare att Stadsledningskansliet samlar in förvaltningarnas
remissvar i olika ärenden, sammanställer dem och skickar ut ett gemensamt remissvar 
från staden. Miljöförvaltningen har delegation att svara direkt till avsändaren av
remissen, men när svaret ska mellanlanda hos 
Stadsledningskansliet/kommunstyrelsen är delegationsordningen otydlig vad som
gäller. Av denna anledning föreslås att följande förklaring läggs till under rubrik 2.7 
särskilt om yttranden: 

”Om delegation har givits att lämna yttrande eller svara på remiss enligt denna
delegationsordning så gäller delegationen även om Stadsledningskansliet eller 
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Kommunstyrelsen först samlar ihop svaren från de olika förvaltningarna och sedan
skickar ett samlat svar från staden.” 

Övriga ändringar 
Utöver detta har några få språkliga ändringar gjorts samt en dubblett har tagits bort. 

Miljöförvaltningens bedömning 
Förvaltningen anser att föreslagna befogenheterna lämpar sig väl för att delegeras av
nämnden till förvaltningschefen med sedvanlig rätt till vidaredelegation inom 
förvaltningen. 

Konsekvensbedömning   
Social dimension   
Ej aktu ell i det  ta fall.   
 
Ekologisk  dimension  
Ej aktu ell i det  ta fall.    
 
Ekonomisk dimension   
Att  delegera beslu ten inn ebär  en snab bare  och billigar e  handläggning.   

Bilagor 
- Förslag på reviderad delegeringsordning 

Beslutet expedieras till 
Miljöförvaltningens diarium 

Agneta San der  
Förvaltningschef  

Johanna Bäckström 
Förvaltningsjurist 
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2  Principer  för  beslut  med  stöd  av  delegeringsbestämmelser  
2.1  Innebörd  och  vidaredelegering  
Miljö-och konsu mentnämndens besl utanderätt har på vissa pu    nkter delege rats til l  
förvaltningschefen, dessa pu  nkter tas up  p i mil  jö-och konsu mentnämndens  
delegeringsordning. Näm ndens delege ringsuppdrag  till fö rvaltningschefen har   
kompletterats me d  rätt fö r  denne  att i si  n tur över  låta up pdraget til l ann an ans tälld.  
Förvaltningschefens besl ut om att vid   aredelegera vissa up  pgifter sp ecificeras i   
miljöförvaltningens  delegeringsförteckning. Att fatta besl   ut me d  stöd  av  
delegeringsordningen  och  enligt delege ringsförteckningen in nebär att besl  uta på up  pdrag  
av mil jö- och  konsumentnämnden. Är endet är därme  d  avgjort och kan endast änd    ras av   
högre in stans efte r över klagande, ell er un der  vissa fö rutsättningar ge nom 37,   38,  39 §§   
förvaltningslag (2017: 900).  

Det fi nns in get tvång att fatta besl    ut. So m delegat har man all    tid  rätt att hän  skjuta  
beslutsfattandet til l närmaste chef me   d  delegering.  Vid vikar iat över tar vikar ien  den  
ordinarie han dläggarens besl utanderätt enli gt delege ringsförteckning,  om in get ann at  
särskilt bestäms.   

2.2  Beslut  eller  handläggning  
Delegeringsordningen  och  därmed  också delege ringsförteckningen  gäller all a sl ags besl ut  
inom mil jö- och  konsumentnämndens ve rksamhetsområde  i enli ghet me d  nämndens  
reglemente.  

Delegeringen in verkar in te på bere  dande han dläggning av äre  nden in om mil jö- och  
konsumentnämndens ve rksamhetsområde  eller såd an ve rksamhet som in  te in nefattar  
beslut på up  pdrag av nämn  den. Detta in  nebär att äre  nden kan   handläggas av han  dläggare  
på fö rvaltningen utan   att han dläggaren  är behö rig  att fatta besl  ut i äre  ndet.  
Ansvarsfördelning fö r  löpande fö rvaltningsåtgärder  återfinns i mil  jö- och  
konsumentnämndens  arbetsinstruktion som riktas til   l förval tningschef  samt  
avdelningscheferna.   

2.3  Förbud  mot  delegering  
I 6 kap. 38 § kommunal     lag (2017: 725) anges äre  nden som in  te är delege  rade och in  te  
heller får delege  ras:  

1.  ärenden som avse  r ve rksamhetens mål, in  riktning, omfattn ing  eller kv alitet,  

2.  framställning ell er yttr anden til l fu llmäktige li ksom yttr anden me d  anledning av   
att besl ut av nämn  den i dess helh   et ell er av fu  llmäktige har   överklagats,  

3.  ärenden som rör my   ndighetsutövning mot enskil  da, om de är av pri     ncipiell  
beskaffenhet ell er ann ars av större    vikt,  

4.  ärenden som väck  ts ge nom me dborgarförslag och   som lämn ats över til  l  
nämnden;  eller  

5.  ärenden som enli  gt lag ell  er ann an fö rfattning in te  får delege ras. .   

Punkten  2 in nebär att yttr  anden til l över instans i äre  nden som   har besl utats av mil  jö- och  
konsumentnämnden måste ge  s av nämn  den. Yttrand en  som gäll er över klagade besl ut  
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som tagits på delege   ring  kan nämn den do ck  delegera til l fö rvaltningschefen, vil ket  
nämnden äve n  gjort.  

2.4  Anmälan  
Enligt 6 kap. 40§ kommunal    lagen  ska nämn den besl uta i vil  ken utsträcknin g som   
delegeringsbeslut  ska anmäl as til l nämn den. Beslu t som in  te anmäl s ska proto  kollföras  
särskilt, om besl  utet får över  klagas enli gt bestämme lserna i 13 kap. kommunal    lagen.     

Enligt 6 kap. 39§ kommunal    lagen  får Mil jö- och konsu mentnämndens ordf örande besl uta  
åt nämn dens väg nar i äre  nden som är så bråds    kande att nämn  dens avg örande in te  kan  
avvaktas,  dock  inte  i såd ana äre nden som omfattas av fö    rbud mot delege  ring.  De  
brådskande  beslut som ordf  öranden har fattat ska anmäl    as vid nämn  dens näs ta  
sammanträde enli gt 6 kap. 40 § kommunal     lagen.  

Beslut  om vid aredelegering, all tså änd ringar i delege  ringsförteckningen, ska in  te  anmälas  
till nämn den.  

2.5  Handläggningen  
Delegaten ska fö  rvissa si g  om att besl  ut över ensstämmer me d:  

  Den lagsti ftning och   rättspraxis som gäll  er fö r den fråga som ska avg     öras.  Om  
delegaten  är osäker   på vad som är gäll    ande  rätt ska fö  rvaltningsjurist ell er  
närmaste  chef til lfrågas.  

  Förvaltningens  policy  i frågan samt de riktli    njer och   allmänna råd som fi   nns  på  
området.   

  Att  frågan in te  är av större    vikt ell er pri ncipiell beskaffenhet efte  rsom nämn den  
inte  har delege rat såd ana besl ut til l fö rvaltningen.  Om delegate n  är tve ksam til l  
om det är ett     principavgörande  eller in te  ska denn e  fråga si n närmsta chef.    

Delegaten får in  te han dlägga ell er besl uta i äre  nden där   han  eller ho n är jävig.    

Beslut  som är särsk  ilt in gripande fö r  den enskil de ve rksamhetsutövaren (med   detta avse s  
även  företag  och  kommuner) ska över  vägas extr a no ga.  Sådana besl ut är   
vitesförelägganden och   förelägganden me d  ingripande  villkor ell er fö rsiktighetsmått ell er  
förelägganden som ve  rksamhetsutövaren har   motsatt si g.  

Vitesförelägganden  ska in te  meddelas rutin mässigt. Om den besl   utande  inte  tvivlar på att    
beslutet komme r att fö  ljas, saknas det i re    gel  skäl att fö  rena ett fö  reläggande ell er fö rbud  
med  vite.  

Om ve rksamhetsutövaren in te fö rstått vad han    eller ho n ska göra me   d anl edning av ett    
föreläggande,  eller fö rsökt efte rkomma fö reläggandet me n  av omstän digheter  som  
verksamhetsutövaren in te rår   över  inte  kunnat fu llfölja fö reläggandet,  ska han   eller ho n få   
råd och   anvisningar  av fö rvaltningen in nan  ett nytt fö  reläggande, då ev  entuellt me d  vite,  
meddelas.  Står det därem  ot klart att det är fråga       om me dveten mot-strävighet ska    
naturligtvis ett nytt fö   reläggande me d  vite me ddelas.  Det är do  ck  viktigt att no  tera att ett    
nytt vitesföre läggande gäll ande samma sak in   te  får fö reläggas fö rrän det tid  igare  
vitesföreläggandet har vunn  it laga kr  aft.  
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2.6  Löpande  förvaltningsåtgärder  
Delegeringsdokumenten  reglerar  de äre ndetyper som mil  jö- och  konsumentnämnden  
delegerat besl utsrätten fö r och behö  righeten att fatta besl   ut. Lö pande  
förvaltningsåtgärder, all tså ve rkställandet av besl  uten,  regleras i mil  jö- och  
konsumentnämndens arbetsin struktion.  I mil jö- och  konsumentnämndens  
arbetsinstruktion fi nns  en fö rdelning av ans  varsområden me llan  olika befattni ngshavare.  

2.7  Särskilt  om  yttranden 
Det är vanl  igt att mil  jö- och  konsumentnämndens yttr ande  efterfrågas i ol  ika typer av    
ärenden och   remisser. Dessa   kan benämn as och adresse  ras ol ika. Fö r att de ska han    teras  
enhetligt  ges fö ljande riktli njer.   
 

- Att  lämna re missvar gäll ande fö rordningar, fö reskrifter ell er and ra bestämme lser  
underställda lag samt all   männa råd är ett     delegationsbeslut enli gt pu nkt 21.    
 

- Att  lämna yttr anden i enskil  da äre nden är ett delegatio   nsbeslut enli gt pu nkt 22.   
Det ska då röra si    g  om enskil da äre nden där yttr  ande efte rfrågas från ann  an  
myndighet, fö rvaltning  eller kommun.   Exempel på yttr  anden i enskil  da äre nden  
är anmäl ningsärenden från län  sstyrelsen.   

 
- Att  lämna ett   yttrande över   ett över klagat delege ringsbeslut är ett    

delegeringsbeslut  enligt pu nkt 18.    
 
Vid delege ringsbeslut ska det all   tid  finnas  en tydli g besl utsmening  som exe mpelvis ”Mi ljö- 
och  konsumentnämnden besl utar att lämn  a nedan   synpunkter” ell er ”Mi ljö och   
konsumentnämnden besl utar att in  te lämn a några synp  unkter”. Mil jö- och  
konsumentnämndens brev papper använd s  och  det di arieförs som delege  ringsbeslut.  

Att lämn a fö rvaltningsyttranden i bygg  lovsärenden, pl anärenden där mil  jöförvaltningen  
ska yttr a si g, pl anärenden me d  enkelt pl anförfarande samt län  sstyrelsens  
kompletteringsrunda i anmäl  ningsärenden  räknas in te  som yttr ande utan   kommunikation  
och  samverkan  myndigheter em ellan. Det är all   tså in te  anmälningspliktiga  
delegeringsbeslut  och  får göras av han   dläggande  tjänsteman.  Förvaltningsyttrande  är det   
enda yttr ande som in  te är delege  ringsbeslut  och  därmed  används mil jöförvaltningens  
brevpapper och skr  ivs  under  med  handläggarens namn   och  titel, in te ”p å mil jö- och  
konsumentnämndens väg nar”.   

Om delegatio n har givits att lämn    a yttr ande ell er svar a på re  miss enli gt denn a  
delegeringsordning så gäll  er delegatio nen  även  om Stad sledningskansliet ell er  
kommunstyrelsen  först samlar ih  op  svaren från de ol   ika fö rvaltningarna och   sedan skickar   
ett  samlat svar från staden til    l avsänd aren av re  missen.   

 

2.8  Åtalsanmälan   
En  tillsynsmyndighet har en sky   ldighet att utan    dröjsmål göra en åtals   anmälan  vid  
misstanke om brott.    Det gäll er oavsett om brottet ske    r up psåtligen  eller av oaktsamhet.    
Att  göra en anmäl  an til l po lis ell er åklagar myndighet vid miss  tanke om brott     betraktas  
dock  som en ve  rkställighet och   är därfö r  inget delege ringsbeslut.  En  åtalsanmälan  ska  
undertecknas i fö  rsta han d av fö  rvaltningsjurist och   i and ra han d avdelni ngschef.   
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3  Delegeringsbestämmelser  för  miljö- och  
konsumentnämnden  

Denna delege ringsordning gäll er all a sl ags besl ut in om mil jö- och  konsumentnämndens  
verksamhetsområde  i enli ghet me d  miljö- och  konsumentnämndens re glemente.  
Uppdraget att besl  uta på mil  jö- och  konsumentnämndens väg nar  delegeras til l  
förvaltningschefen på mil  jöförvaltningen  med  rätt att i si   n tur över  låta up pdraget til l  
annan ans tälld. Beslut om vid   aredelegering  behöver in te  anmälas til l nämn den me n  
nedtecknas i fö  rvaltningschefens delege rings-förteckning, den re  dovisas i den hö   gra  
kolumnen nedan . Delege ringsförteckningen ska läs  as som ett re   gister över vil  ka  
befattningshavare  som har att var fö    r  sig  besluta i re  spektive äre nde;  den som angi  vits  
överst ska i fö   rsta han d sökas och    den som därefte  r angi vits ska sökas i and    ra han d och   så  
vidare. Fö rvaltningschefen  äger all tid  rätt att änd  ra si n vid aredelegering.  
Delegeringsordningen  kompletteras av mil  jö- och  konsumentnämndens arbetsin struktion  
som in nehåller ans varsfördelning avse ende  löpande fö rvaltningsåtgärder.  

Samtidigt delege ras äve n  till mil jö- och  konsumentnämndens ordf örande,  eller vid denn  es  
förfall vice ordf  örande,  att besl uta åt nämn  dens väg nar i äre  nden som är så bråds    kande  
att nämn dens avg örande in te  kan avv aktas.  

Överlåtelsen av besl  utsrätten gäll er in te såd ana äre nden som enli  gt 6 kap. 38 §      
kommunallagen in te  får delege ras (se si  d 4.)   
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3.1  Allmänt  
 

Nr  Delegerade upp gifter  

1  Besluta i är  enden som är    så br ådskande  att  nämndens  avgörande  inte  kan avvakt as. De legationen avse r alla nä  mndens  
verksamheter.  Beslut  ska  alltid an mälas på nä  mndens  nästa sammanträ de.  

2  Besluta om för  troendemans delt agande  i ku rser,  konferenser och st  udieresor där   nämndens  avgörande  inte  kan avvakt as.  

 

Nr  Delegerade upp gifter  

3  Bemyndigande att   vidaredelegera beslu tanderätt.  

3.2  Offentlighet  och  sekretess  
 

Nr  Delegerade upp gifter  

4  Beslut  om att   inte  lämna ut   allmän ha ndling elle r del av allmä   n ha ndling elle r uppställande av för   behåll i samban  d me d 
utlämnandet.  

 

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

Nr  Delegerade upp gifter  

5  Besluta om delg  ivning ge nom spikning, st  ämningsmannadelgivning elle r ku ngörelsedelgivning   

6  Meddela för elägganden och för  bud  vid vit e.  Vitet får tot  alt  uppgå till hö  gst  200 00 0 kro nor  i varj e  enskilt är ende  och, om det    är 
fråga om et  t löp ande  vite,  högst  100 00 0 kron or per överträdelse elle   r per tids  period  som för eläggandet  eller för budet inte   följs.  

7  Ansöka om ut  dömande av vit  e  

8  Besluta om att vidt   a rä ttelse på den fe   landes bekost nad  till  en kost nad om max  imalt  50  000 kro nor  

9  Besluta att ta ha   nd om en vara samt      – om för  utsättningar  för det   föreligger – att låta för    störa vara n på ägar  ens bekost nad,  om  
varans värde kan an   tas underst iga 50 00  0 kron or.  

10  Besluta att , om det    inte  finns särskilda sk  äl för nå  got  annat,  på ägar ens bekost nad  låta för störa vara elle  r varo r som omfatt  as av  
ett  förbud  
 

11  Uppdra  åt an ställd på an  nan  kommuns för valtning  att  besluta på miljö-   och konsume ntnämndens  vägnar  i et t  ärende  där 
delegation givit s,  exempelvis nä r samve rkansavtal för eligger me llan  kommunerna.   
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12  Besluta att för  ordna att   ett  beslut sk a gälla omede  lbart även om det     överklagas.   

13  Ompröva och än  dra et t dele geringsbeslut  

14  Avvisa  ett  överklagande som inkommit för se    nt  

15  Rätta et t dele geringsbeslut  som ge nom et t  förbiseende  innehåller en uppenba  r or iktighet  
 

16  Pröva om et  t överklagande av beslu   t som fatt  ats  av nä mnden i des  s helhet   kommit  in i rä  tt tid och ut   an yt trande  överlämna det  
till  överprövande instans   

17  Pröva om et  t överklagande av dele   geringsbeslut  kommit  in i rä  tt tid och ut   an yt trande  överlämna det   till  överprövande instans   

18  Pröva om et  t överklagande av dele   geringsbeslut  kommit  in i rä  tt tid och me   d yt trande  överlämna det   till  överprövande instans   

19  Överklaga doma r och beslu  t   

20  Företräda miljön ämnden sk riftligt och munt  ligt i domst  ol.  Samt för eträda nä mnden vid sk  riftlig och munt  lig för handling  eller 
förrättning  i mål och är   enden vid län  sstyrelsen och   andra my ndigheter  och aktörer. Vida  re, ut se omb ud till nä  mnden vid behov.     

21  Lämna remiss var  gällande  förordningar, för eskrifter, vägle dningar, allmä nna rå d elle r an dra best ämmelser underst ällda lag   

22  Lämna yt tranden i   enskilda är enden   

231  Remittera är enden, besv ara remiss er och   avge  yttranden till st  atliga ve rk, my ndigheter, län sstyrelsen samt an  dra kommunala  
förvaltningar i sådan  a är enden som omfatt  as  av miljö-  och konsume ntnämndens  reglemente  eller an svarsområde enligt   lag me n 
inte  angetts  i denna dele  geringsordning.  
 

24  Avskriva et t  ärende  från  vidare ha ndläggning  

25  Avvisning av an  sökan om tills  tånd på for  mella grunder   (avsaknad av behör  ighet elle r för ekomst av sakprö  vningshinder)   
 

26  Avvisa  en fra mställning/ansökan som är    så ofullst ändig  eller oklar   att  den inte   kan tas upp till pr    övning  

27  Återkallelse  av et t  föreläggande,  förbud  eller an nat beslu t som me  ddelats  med st öd av dele  gering  

28  Återkallelse  av tills tånd på grund av     att  tillståndet  inte  längre  nyttjas.  

29  Begära in upplysningar  , ha ndlingar och varupr  over  som behövs för tills   yn, tills tånd samt kontro  ll.  

30  Besluta att ta ut     avgift  för pr övning, kontro ll, tills yn och tills  tånd enligt   kommunens  taxa   

31  Besluta om att ge     anstånd avse ende bet alning av avgift    och/eller beslu ta om   att  dela upp bet  alning av avgift    

32  Besluta om att sätt   a ned avgift    i ensk ilda fall enligt    vad som för  eskrivs  i kommune ns  taxa.   

33  Ta em ot  delgivningar från   länsstyrelse, domst olar samt övri  ga my ndigheter  och aktörer.   

34.2  Meddela för elägganden, för bud,  dispenser och beslu   ta om tills  tånd, godkänn anden,  avskrivningar,  avvisningar,  avslag samt  
avgiftsbes1  lut  och kontro llavgift  inom  miljö- och konsume ntnämndens  verksamhetsområde i sådan  a är enden som omfatt  as  av 

Gäller inte yt  tranden (äve n att avst  å frå n yt trande) till   kommunstyrelsen samt till    andra miljö- och konsume ntnämndens  reglemente  eller an svarsområde enligt   lag me n  inte  angetts  i denna dele  geringsordning.  
kommunala nä mnder.  
 
2  Gäller inte för  säljningsförbud för folköl samt     avslagsbeslut  för se rveringstillstånd, 
tobakstillstånd samt   strandskyddsdispens.  Se  vad som gäller för dem under respek      tive  avsnitt  i 
delegeringsordningen.   
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3.4  Tillsyn  och  kontroll  inom  miljö- och  hälsoskydd  
 

Nr  Delegerade upp gifter  

35  Förelägga ve rksamhetsutövare  att  söka tills tånd elle r för nya hela elle  r delar av sit   t tills tånd elle r villkor   

36  Besluta om villkor av     mindre  betydelse  som mar k- och miljödo mstol elle r län sstyrelse i tills  tånd överlåtit åt tills   ynsmyndigheten  
att  fastställa  
.  

37  Besluta i tills  ynsärende an gående vidt agande  av åtgärder ino  m miljör iskområde  

38  Besluta om åtgärder för att      hindra spri dning av en allvar   lig  smittsam sju kdom  samt  besluta att   förstöra för emål av person  lig 
natur och låta avliva sällsk    apsdjur  som inn ehas  av pr ivatpersoner  

3.4.1  Allmänna hänsynsr egler  m.m.  
 

Nr  Delegerade upp gifter  

39  Besluta i tills  ynsärende gällan de  tillämpningen av de    allmänna hä nsynsreglerna.  

 

3.4.2  Miljöbedömningar och anna  t beslut sunderlag  

Nr  Delegerade upp gifter  

40  Avge ytt rande til l anna n ansvarig myndigh  et  eller  ansvarig kommun al nämn d i under  sökningssamråd vid   strategisk 
miljöbedömning.  

41  Avge ytt rande til l anna n ansvarig myndigh  et  eller  ansvarig kommun al nämn d i avgränsningssamr  åd  vid strategisk  
miljöbedömning.  

42  Avge ytt rande til l ver ksamhetsutövare i under  sökningssamråd vid speci  fik miljöb edömning.  

43  Avge ytt rande til l ver ksamhetsutövare i avgränsningssamr  åd vid speci  fik miljöb edömning.  

44  Avge ytt rande til l ansvarig til  lståndsmyndighet  över ansöka n och   miljökonsekvensbeskrivning  vid speci fik miljöb edömning.   
 

3.4.3  Skydd av omr  åden  

Nr  Delegerade upp gifter  

45  Avge  yttrande  i är ende  om na turminne, bio topskyddsområde samt   djur- och växtsk yddsområde.  

46  Bevilja st randskyddsdispens ut an villkor.     
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47  Besluta i är  enden om tills  tånd enligt vatt  enskyddsföreskrifter.  

48  Besluta om undan  tag  (dispens)  från vatt enskyddsföreskrifter.  

49  Besluta i an  mälningsärende om åtgärd ino   m vatt enskyddsområde  samt  besluta i tills  ynsärende i övr  igt ino m 
vattenskyddsområde.  

50  Besluta i tills  ynsärende gällan de  områden  eller djur-  eller växtar t över vilka kommune   n  har tills yn enligt   7 kap. MB    

3.4.4  Miljöfarlig  verksamhet och häl  soskydd  

Nr  Delegerade upp gifter  

51  Avge  yttrande  till  länsstyrelse  eller mar k- och miljödo mstol i den s.   k. komplet teringsremissen vid pr  övning av an  sökan om   
miljöfarlig  verksamhet.  

52  Avge  yttrande  till  länsstyrelsen i an  mälningsärende  angående mindr e  ändring av tills  tåndspliktig  verksamhet.  

53  Besluta i är  ende  om an mälan av miljöfar  lig  verksamhet.  

54  Besluta i är  ende  om tills tånd att inr  ätta avlop psanordning  med an sluten vatt entoalett.  

55  Besluta i är  ende  om tills tånd att an  sluta vatt entoalett  till  befintlig avlop psanordning.  

56  Besluta i är  ende  om tills tånd att inr  ätta an nan avlop psanordning än sådan till     vilken vatt entoalett är   ansluten ino m de   delar av  
kommunen där tills  tånd krävs enligt    kommunens  lokala för eskrifter.  

57  Förordna att et  t  tillstånd om miljöfar  ligverksamhet sk a  gälla även om det     överklagas  

58  Besluta i är  ende  om an mälan för att inr   ätta an nan avlop psanordning än som kräver tills    tånd.  

59  Besluta i är  ende  om an mälan om än  dring av sådan  a avlop psanordningar  som avse s i 13    § F MH.  

60  Besluta i är  ende  om tills tånd till värmepumpsanläggning för ut    vinning av värme ur mar    k, yt vatten elle r grundvatt en där   tillstånd 
krävs enligt   kommunens  lokala för eskrifter.  

61  Besluta i är  ende  om an mälan för att inr   ätta en värmepumpsanlä  ggning för ut  vinning av värme ur mar    k, yt vatten elle r 
grundvatten.  

62  Besluta i är  ende  om tills tånd elle r an mälan för   att  inrätta elle r an vända en luft  värmepump där   tillstånd elle r an mälan krävs enligt   
kommunens  lokala för eskrifter.  

63  Besluta i är  ende  om tills tånd om att inr   ätta anläggnin g för ny grundvatt   entäkt  eller i är  ende  om an mälan av sådan  a an läggningar 
som redan finns där     tillstånd respek tive  anmälan krävs enligt    kommunens  lokala för eskrifter.  

64  Besluta i är  ende  om an mälan om gödse  lstad elle r an nan uppla gsplats för djurspilln  ing  inom  område  med det aljplan elle r,  om 
kommunen så för  eskrivit, an nat  tätbebyggt omr åde.  

65  Besluta i är  ende  om an mälan om att dri   va elle r ar rangera viss ve  rksamhet enligt   38  § F MH.  

66  Besluta i är  ende  om tills tånd att hå  lla viss a djur ino  m omr åde  med det aljplan elle r omr ådesbestämmelser där   tillstånd krävs  
enligt  kommunens  lokala för eskrifter.  
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67  Besluta i är  ende  om tills tånd elle r an mälan för   att  inrätta an nan toalet t än vatt  entoalett där   tillstånd elle r an mälan krävs enligt   
kommunens  lokala för eskrifter.  

68  Besluta i är  ende  om tills tånd elle r an mälan för   att  sprida na turligt  gödsel, slam elle  r an nan or enlighet  inom  eller intill omr  åde 
med det aljplan där   tillstånd elle r an mälan krävs   enligt  kommunens  lokala för eskrifter.  

69  Besluta i är  ende  om tills tånd elle r an mälan för   att  ordna et t uppla g  inom  vissa omr åden  för att sk  ydda yt vattentäkter  och 
enskilda grundvatt entäkter där   tillstånd elle r an mälan krävs   enligt  kommunens  lokala för eskrifter.  

70  Besluta om dispens från     vad som gäller enligt     kommunens  lokala för eskrifter för att    skydda män niskors hä lsa och miljön  ,  om 
det  är  uppenbart  att  risk för olä  genheter frå n miljö-  och hä lsoskyddssynpunkt  inte  föreligger.  

71  Besluta i tills  ynsärende avse ende  miljöer där   rökning inte   är  tillåten  

3.4.5  Verksamheter  som  orsakar  miljöskador  

Nr  Delegerade upp gifter  

72  Besluta i tills  ynsärende an gående avhjä lpande av för  oreningsskada (avs eende  ansvar,  utredningar, åtgärder, ra  pportering  m.m.).  

73  Besluta i tills  ynsärende an gående avhjä lpande av allvar  lig  miljöskada.  

74  Besluta i an  mälningsärende om avhjä  lpandeåtgärd me d an ledning av en för   oreningsskada,  när åtgär den kan me  dföra ökad ri  sk 
för spri dning elle r expo nering av för  oreningarna.  

Vattenverksamhet  

Nr  Delegerade upp gifter  

75  Yttrande till   länsstyrelsen i är  ende  om an mälan av vatt  enverksamhet elle r till län  sstyrelse  eller mar k- och miljödo mstol i är  ende  
om tills tånd för mar  kavvattning.  

3.4.6  Jordbruk och annan    verksamhet  
 

Nr  Delegerade upp gifter  

76  Besluta avge yt  trande  i är ende  om an mälan för   samråd enligt   12  kap. 6 § MB.     

 

3.4.7  Kemiska produk ter och   biotekniska org anismer  

Nr  Delegerade upp gifter  

77  Besluta avge yt  trande  i är ende  om dispens frå  n för bud  att  sprida ke miska och bio  logiska bekämpnin gsmedel över sk  ogsmark.  

78  Besluta i är  ende  om tills tånd för yrke  smässig spri dning av bekämpnin  gsmedel ino m  ett  vattenskyddsområde  eller i tomt  mark 
för fle rfamiljshus,  på gårda r  till  förskolor och sk  olor elle r  allmänna lek platser samt vid pla   nerings- och an läggningsarbeten.  
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79  Besluta i är  ende  om an mälan om spri  dning av bekämpnin  gsmedel på ba  nvall, idr ottsanläggning, och omr  åden  större än 1 00   0 
m2 där allmä  nheten får färda  s fritt   med undan tag för åkermar  k.  

80  Besluta i är  ende  om undan tag från   informationsplikten för   den som avse  r att   sprida  bekämpningsmedel på omr  åden  där 
allmänheten får fär  das fritt .  

81  Besluta i tills  ynsärende om sk  ydd mot vatt  enförorening vid ha  ntering  av br andfarliga väts kor.  

82  Besluta i an  mälnings- och tills ynsärende om anläggningar    som inn ehåller fluorera de  växthusgaser och oz  onnedbrytande ämn en.  

83  Besluta i tills  ynsärende elle r an mälningsärende avse ende P CB-produkter i bygg  nader  och an läggningar.  

84  Besluta i är  ende  om tills yn över ke  miska pr odukter och bio  tekniska or ganismer  i övr igt där nä  mnden an svarar för tills  ynen.  

85  Avge  yttrande  till  Kemikalieinspektionen, Länsst yrelsen elle r an nan my ndighet där   yttrande  begärs avse ende  kemiska pr odukter 
och biote kniska or ganismer  med  de  undantag som fra  mgår av allmä  nna best ämmelser om dele  gationen.  

3.4.8  Avfall och producent  ansvar  
 

Nr  Delegerade upp gifter  

86  Besluta i är  ende  om dispens/t illstånd att   själv kompo stera elle r på an  nat sät t åte rvinna elle r bo rtskaffa  avfall.  

87  Besluta i är  ende  om dispens/t illstånd för komposte  ring i grupp  - och fle rbostadsbebyggelse, försk olor, sk olor et c.  

88  Besluta om är  ende om an  mälan om kompo  stering elle r an nan åte rvinning/annat  bortskaffande om an  nat  avfall än  
trädgårdsavfall.  

89  Besluta om undan  tag  vad avse r  latrin.  

90  Besluta om undan  tag  vad avse r  samkompostering av latrin och kompo    sterbart  hushållsavfall.  

91  Besluta om undan  tag  vad avse r  slam.  

92  Besluta om ut  ökat slamsu gningsintervall.  

93  Besluta om undan  tag  från  hämtning  av slam, latrin och kompo    sterbart  hushållsavfall ho s  aktiva jor dbrukare.  

94  Besluta om ge  mensam  sopbehållare.  

95  Besluta om uppehåll i     hämtning  av hushållsavfall, latrin och slam för perma      nentboende och delt  idsboende.  

96  Besluta om undan  tag  vad avse r  egen behan dling  av hushållsavfall.   

97  Besluta om undan  tag  från  renhållningsordningens  föreskrifter om sy  nnerliga sk äl för eligger.  

98  Avge  yttrande  till  Länsstyrelsen elle r an nan my ndighet  avseende  avfall och pr  oducentansvar me d de undan  tag som fra  mgår av  
allmänna best ämmelser om dele  gationen.  
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3.4.9  Tillsyn  
 

Nr  Delegerade upp gifter  

99  Besluta att ålä  gga tidig are ägar e  eller nyt tjanderättshavare  att  lämna uppgift   om ny ägar  es elle r nyt tjanderättshavares na mn  och 
adress.  

100  Besluta att sända för   eläggande elle r för bud, som me  ddelats  mot nå gon i eg  enskap av ägar  e  m.m.  till  inskrivningsmyndigheten 
för an teckning i inskrivnin  gsregistret.  

101  Besluta att begära att den som bedriver ve       rksamhet som kan befara   s me dföra olä genhet för män  niskors hä lsa elle r  påverka 
miljön sk a  lämna för slag  till  kontrollprogram elle r för bättrande åtgärder.   

102  Besluta att för  elägga den som bedriver ve    rksamhet elle r vidt ar åtgärd att lämn   a de   uppgifter och ha  ndlingar som behövs för    
tillsynen.  

103  Besluta att för  elägga den som bedriver ve    rksamhet elle r vidt ar åtgärd elle  r  som upplå ter bygg nad för bo  städer elle r allmä nt 
ändamål, att   utföra sådan a undersökningar   av ve rksamheten och des  s ve rkningar som behövs för tills    ynen  

104  Besluta att undersökning, till     en kost nad av max  imalt  50  000 kron or,  av en ve  rksamhet och des  s ve rkningar ist ället sk a  utföras 
av nå gon an nan än ve  rksamhetsutövaren och   att  utse  någon att   göra undersökningen   

105  Besluta om att för   ena beslu t om undersökning me   d för bud att   överlåta berö rd fast ighet  eller eg endom till des  s undersökningen  
är  slutförd.  
 

106  Besluta att för miljör   apport bevilja an  stånd i hö  gst  en måna d me d grunddele n  och em issionsdeklarationen och hö  gst  tre 
månader  med te xtdelen, om det    finns särskilda sk  äl.  

107  Besluta om omh  ändertagande elle r för segling av ra  dioaktiva ämnen elle  r te kniska  anordningar och övr  iga  åtgärder i  
solarieverksamheter enligt   strålskyddslagen.  

 

3.4.10  Tillstånds  giltighet, omprövni ng  m.m.  
 

Nr  Delegerade upp gifter  

108  Besluta att på an   sökan av tills  tåndshavare  upphäva elle r  ändra best ämmelser och villkor    i et t  tillståndsbeslut.  

 

3.4.11  Tillträde  m.m.  

Nr  Delegerade upp gifter  

109  Meddela för bud  vid vit e att   rubba elle r sk ada mätapp arat  eller liknan de  utrustning som behöver sät   tas ut   vid undersökningar   

3.4.12  Miljösanktionsavgift  

Nr  Delegerade upp gifter  

110  Besluta om miljösan  ktionsavgift upp till 50     000 kr.   
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111  Besluta om miljösan  ktionsavgift upp till 50   00 kr.   

 
 

3.5  Tillsyn  och  kontroll  enligt  livsmedelslagstiftningen 
samt  livsmedelsförordningen   

 

Nr  Delegerade upp gifter  

112  Besluta om sk  yldighet för den som är      sysselsatt  med livsme delsverksamhet  att  genomgå läkar undersökning om det    behövs av  
livsmedelshygieniska sk äl.  
 

113  Besluta om livsm  edelsanktionsavgifter upp till    5000 kr.   

114  Besluta om livsm  edelsanktionsavgifter upp till    50  000 kr.   

 

3.5.1  Förordningen  (2006:1166) om avgif  ter  för offent lig kont roll av   
livsmedel och vi  ssa jordbruk sprodukter.  

Nr  Delegerade upp gifter  

115  Besluta om ri  sk- och  erfarenhetsklassificering av livsme  delsföretag samt   om år lig kontro llavgift.  

116  Besluta om avgift för regist    rering.  

117  Besluta om avgift för uppfölja    nde kontro ll  och ut redning  av klagomål som för   anleds av br  istande  efterlevnad  av rege lverket.   

3.5.2  Förordning (200 6:1165) om avgif  ter  för offent lig kont roll av foder    
och animal iska  biprodukter  

 
Nr  Delegerade upp gifter  

118  Besluta om ri  sk- och  erfarenhetsklassificering av foderför  etagare och för  etagare som befat  tar sig me  d an imaliska bip rodukter 
samt  beslut om år  lig  kontrollavgift.  

119  Besluta om avgift för uppfölja    nde kontro ll  och ut redning  av klagomål som för   anleds av br  istande  efterlevnad  av rege lverket.   

 

3.5.3  EU-förordning  2017/625 om   offentlig kont roll och anna  n  
offentlig verksamhet    

Nr  Delegerade upp gifter  
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120  Besluta i är  ende  om regist rering av livsme  delsanläggning.  

121  Besluta om sanerin  g,  särskild behan dling  eller an dra åtgärder som an   ses vara   nödvändiga för att se     till  att  varor är   säkra elle r att   
livsmedelslagstiftningen följs.    

122  Besluta om att varo   r sk a  behandlas,  att  märkning sk a än dras elle r att kor  rigerande infor mation sk a  förmedlas till   
konsumenterna.  

123  Besluta om att begrän   sa elle r för bjuda ut släppande  av varo r på mar  knaden, för flyttning av livsm  edel,  import  eller expo rt av   
livsmedel  samt  förbjuda att   de  återsänds till   den avsända nde  staten elle r beor dra att de    återsänds till   den avsända nde  staten.   

124  Besluta att beor  dra att varo  r omh ändertas,  återkallas,  dras  tillbaka frå n mar knaden  och/eller des trueras.  

125  Besluta om tills  tånd till att    varor an vänds för an  dra än damål  än de som de     ursprungligen var avse  dda för .  

126  Besluta att avbr  yta drifte n av, st  änga elle r isolera hela    eller delar av det berö    rda för etaget under en lämp   lig  tidsperiod.   

127  Besluta att hela elle   r delar av    den berö rda aktörens ve  rksamhet och de    webbplatser som aktören dri   ver elle r an vänder, läggs   ner  
under en lämp  lig  tidsperiod.   

128  Besluta att aktören sk   a  öka eg enkontrollernas frekv ens.   

 

3.5.4  Livsmedelsverkets föres krifter om dricksvat  ten  
 

Nr  Delegerade upp gifter  

129  Besluta om fast  ställande av faro  analys och beslu  ta om fast  ställande av undersökningspr  ogram me d des s pa rametrar, 
provtagningspunkter  och frekv ens av no  rmal respek tive  utvidgad undersökning.    

 

 

3.6  Tillstånd,  tillsyn  och  kontroll  inom  området  alkohol  

Nr  Delegerade upp gifter  

130  Vid bifall, beslu  ta om tillf  älligt se rveringstillstånd  till  slutet  sällskap  

131  Vid bifall, beslu  ta om tillf  älligt se rveringstillstånd  till  allmänheten  

132  Vid bifall, beslu  ta om tillf  älligt ut ökad  serveringstid enligt   gällande  riktlinjer för alkoh  olservering.  

133  Vid bifall, beslu  ta om tillf  älligt ut ökad  serveringsyta  

134  Besluta an gående godkänn ande av lokal för     cateringverksamhet  vid se rvering  till  slutna sällsk ap  

135  Besluta om tillf  älligt se rveringstillstånd ef ter  ansökan frå n konkursbo   
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136  Vid bifall, beslu  t om st  adigvarande se rveringstillstånd,  även gällan de  prövotid  

137  Besluta om avgift för tills    yn av den som bedriver an     mälningspliktig nä ringsverksamhet  för se rveringstillstånd.   

138  Beslut  om erinr an  

139  Beslut  om varn ing  

 
 
3.7  Tillstånd,  tillsyn  och  kontroll  inom  området  tobak,  

receptfria  läkemedel  samt  elektroniska  cigaretter  och  
påfyllningsbehållare  

 
Nr  Delegerade upp gifter  

140  Vid bifall, beslu  ta om tobakst  illstånd  

141  Vid bifall, beslu  ta om tillf  älligt tobakst illstånd  

142  Besluta om tillf  älligt tobakst illstånd ef ter  ansökan frå n konkursbo   

143  Återkalla et t  försäljningstillstånd som inte    längre  utnyttjas  

144  Beslut  om varn ing  

145  Rapportera br ister i ef  terlevnaden av lag om ha    ndel me d viss a  receptfria läkeme del, samt   av de   föreskrifter som ha  r me ddelats i  
anslutning till   lagen till   Läkemedelsverket  

146  Besluta om avgift av den som bedriver ha       ndel me d viss a  receptfria läkeme del  

147  Besluta om avgift för pr    övningen av an  sökan om för  säljningstillstånd  

148  Besluta om avgift för tills    yn av den som bedriver tills     tåndspliktigt för säljning och av den som bedriver       anmälningspliktigt 
försäljning  

 

3.8  Spelinspektionen  
 

Nr  Delegerade upp gifter  

149  Yttrande till   Spelinspektionen över an  sökan om spel    

 

3.9  Lagen  om  tillfälliga  smittskyddsåtgärder  på  
serveringsställen   

Nr  Delegerade upp gifter  
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150  Beslut  om att   av den som driver se    rveringsställe  begära de upplysningar och ha    ndlingar som behövs för     tillsynen.  

151  Beslut  om att   begära tillt räde till   lokaler, omr åden  och ent réer för   att  utöva tills ynen.  

152  Beslut  om att   hos  Polismyndigheten begära sådan hjä   lp som   behövs för ge  nomförande av åtgärder.    

153  Besluta om för  elägganden  och för bud  som behövs för att denna lag och an       slutande för eskrifter sk a  följas. (Omfat tar ej  
stängning).     

154  Beslut  om för bud mot öp  pethållande  av se rveringsställe  för viss tids  period elle r tills vidar  e.   

155  Beslut  om för bud mot öp  pethållande  av delar av se   rveringsställe  för vis s tids period elle r tills vidar  e.   

156  Beslut  om för bud mot öp  pethållande  av hela elle  r delar   av se rveringsställe  under vis sa tide r på dyg  net.  

157  Beslut  om att   förena för eläggande elle r för bud me d vit e. Vite t får tot  alt  uppgå till hö  gst  200 00 0 kro nor  i varj e  enskilt är ende 
och, om det    är  fråga om et  t löp ande  vite,  högst  100 00 0 kron or per överträdelse elle   r per tids  period som för  eläggandet elle r 
förbudet  inte  följs.  

158  Beslut  om för ordnande att   ett  föreläggande elle r för bud sk a  börja gälla   vid en an  nan tidpunkt   än den som fra   mgår av lagen.     

 

3.10  övriga  ärenden   

Nr  Delegerade upp gifter  

159  Avge  yttrande  till  byggnadsnämnd i är  ende  angående bygg lov, ri vningslov  och mar klov.  

160  Avge  yttrande  till  byggnadsnämnd an gående det aljplan och omr  ådesbestämmelser  där  enkelt  planförfarande tillämpas i är   enden  
som på börjats för e  den 1 jan  uari 201 5 samt   avge  yttrande  i är enden som på  börjats ef ter  den 1 jan  uari 20 15 enligt   följande:  

  Standardförfarande  
  Begränsat  standardförfarande  
  Förenklat  förfarande  vid för längning av ge  nomförandetiden  

Förenklat  standardförfarande  vid upph ävande  av det aljplan  

161  Avge  yttrande  till  byggnadsnämnd över för  slag  till  detaljplan och omr  ådesbestämmelser  under gra nskningstiden nä r nä mnden 
tidigare  avgivit  yttrande  i samrå dsskedet.  

162  Avge  yttrande  till  länsstyrelsen i är  ende  rörande  bidrag för åtgärder och an    dra åtgärder i bo   städer.  

163  Avge  yttrande  till  länsstyrelse  i är ende  om tills tånd för att inr   ätta hem för vård     och bo ende som dri  vs av en ensk   ild elle r 
sammanslutning.  

164  Avge  yttrande  till  polismyndighet  i är ende  om allmä nna sammankomste r, offe ntliga tills tällningar, bullr ande  verksamheter  och 
liknande  verksamheter.  
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165  Avge  yttrande  till  polismyndighet  i är ende  om tills tånd till ho  tell- och pensiona tsrörelse.  

166  Godkänna ge nomförda na turvårdsåtgärder  och bevilja avslu  tsbidrag  från Borå s  Stads  Naturvårdsfond. De tta gäller under   
förutsättning att   det  totala bidr aget inte   överstiger 10   000 kr.    

 

 

 

3.11  Dataskyddsförordningen  
 

Nr  Delegerade upp gifter  

167  Besluta om ut  lämnande av regist  erutdrag,  begäran om rä  ttande,  raderande elle r blo ckerande av person  uppgifter  

168  Lämna yt trande  till  förvaltningsrätt och beslu  ta om överklagande gällan   de  utlämnande av regist  erutdrag,  begäran om rä  ttande, 
raderande elle r blo ckerande av person  uppgifter  

169  Ansvar  för regist erförteckning  

170  Teckna person uppgiftsbiträdesavtal  
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Beslutstyp Datum Objekt Ärendetyp Diarienr 
Ändrat tillstånd, delvis bifall 2020-10-02 Ändrat tillstånd 34-2020-00265 
Stadigvarande tillst allmänheten, bifall m villkor 2020-10-16 Nytt tillstånd - e-tjänst 50-2020-00161 
Stadigvarande tillstånd catering, bifall 2020-10-16 Nytt tillstånd - e-tjänst 50-2020-00161 
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap, bifall 2020-10-28 Tillfälligt tillstånd slutet sällskap - e-tjänst 53-2020-00305 
Återkallelse 9 kap. 18 § p. 1 2020-10-28 Anmälan om upphörande av servering 38-2020-00294 



dnr AnlaggningEllerFastighet ArendeRubrik Besl.Datum Deleg.Nr BeslutStatus 
Information - Miljöbesiktning vid ombyggnad,  

2020-2362 renovering och rivning 2020-10-01 2020-616 Beslutat 
2020-2832 Ansökan om strandskyddsdispens 2020-10-01 2020-617 Lagakraftvunnet 

Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift 2019 - 
2020-2303 Överskridet kontrollintervall 2020-10-01 2020-618 Beslutat 

Rapport om undersökning av förorening - 
2020-279 Provtagningsplan Gisseberget 2020-10-01 2020-619 Lagakraftvunnet 

2020-2730 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-10-01 2020-620 Lagakraftvunnet 
Rapport om undersökning av förorening - Miljötillsyn,  

2019-3558 Miljöteknisk Undersökning 2020-10-01 2020-621 Lagakraftvunnet 

2020-2923 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-10-02 2020-622 Lagakraftvunnet 
 Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift 2019 - 

2020-2348 Överskridet kontrollintervall 2020-10-02 2020-623 Lagakraftvunnet 
2020-3043 Planerad tillsyn - Strandskydd 2020-10-02 2020-624 Beslutat 

2020-2975 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-10-02 2020-625 Lagakraftvunnet 
 Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift 2019 - 

2020-2316 Utebliven årsrapport 2020-10-02 2020-626 Lagakraftvunnet 

2020-2816 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-10-02 2020-627 Lagakraftvunnet 

2020-2781 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-10-02 2020-628 Lagakraftvunnet 
Anmälan om avhjälpandeåtgärd för förorening - 

2020-3064 Miljöteknisk undersökning 2020-10-02 2020-629 Beslutat 

2020-2872 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-10-02 2020-630 Lagakraftvunnet 

2020-2985 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-10-02 2020-631 Lagakraftvunnet 
Planerad tillsyn - Miljöskydd - Uppföljning av  

2020-2734 åtgärdskrav 2020-10-02 2020-632 Beslutat 



2020-3017 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-10-05 2020-633 Lagakraftvunnet 

2020-3006 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-10-05 2020-634 Lagakraftvunnet 
Ansökan om strandskyddsdispens - Naturvård,  

2019-2467 Ansökan Om Strandskyddsdispens 2020-10-05 2020-635 Beslutat 

2020-3023 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-10-05 2020-636 Lagakraftvunnet 
2020-3083 Anmälan av installation av värmepump - Jordvärme 2020-10-05 2020-637 Lagakraftvunnet 
2020-2892 Sanktionsavgift livsmedel 2020-10-05 2020-638 Beslutat 
2020-2850 Sanktionsavgift livsmedel 2020-10-05 2020-639 Beslutat 

 
2020-2847 Sanktionsavgift livsmedel 2020-10-05 2020-640 Beslutat 

 
2020-2852 Sanktionsavgift livsmedel 2020-10-05 2020-641 Beslutat 
2020-887 Ansökan om strandskyddsdispens 2020-10-06 2020-642 Beslutat 

2020-2944 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-10-06 2020-643 Beslutat 
2020-2768 Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift 2019 2020-10-06 2020-644 Beslutat 

 
2020-2707 Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift 2019 2020-10-06 2020-645 Beslutat 

 
2020-2689 Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift 2019 2020-10-06 2020-646 Lagakraftvunnet 

2020-3047 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-10-06 2020-647 Lagakraftvunnet 
 

2020-2688 Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift 2019 2020-10-06 2020-648 Beslutat 

2020-3060 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-10-07 2020-649 Lagakraftvunnet 

2020-3049 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-10-07 2020-650 Lagakraftvunnet 
Klagomål på inomhusmiljö - Hälsoskydd, Klagomål På 

2019-3648 Ventilation 2020-10-07 2020-651 Beslutat 



 Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift 2019- Ej  
2020-2322 inkommen rapport 2020-10-07 2020-652 Lagakraftvunnet 

 Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift -17 -18 -
2020-2320 19 - Sent inkommen 2020-10-07 2020-653 Lagakraftvunnet 

Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift 2019 - Ej  
2020-2337 inkommen årsrapport 2020-10-08 2020-654 Lagakraftvunnet 
2020-2694 Händelsestyrd tillsyn - Strandskydd tillsyn. 2020-10-08 2020-655 Beslutat 
2020-2694 Händelsestyrd tillsyn - Strandskydd tillsyn. 2020-10-08 2020-656 Beslutat 
2018-2178 Planerad tillsyn - Strandskydd 2020-10-08 2020-657 Beslutat 

Anmälan av hälsoskyddsverksamhet - 
2020-3010 Undervisningslokal 2020-10-09 2020-658 Lagakraftvunnet 

 Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift 2019 - 
2020-2299 Installation utan anmälan 2020-10-09 2020-659 Beslutat 

Anmälan om ändring av lokaler - Ändrad verksamhet  
2020-2714 i Norrbyskolan från kontor till förskola. 2020-10-09 2020-660 Beslutat 

2020-3088 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-10-09 2020-661 Lagakraftvunnet 
2020-2900 Ansökan om strandskyddsdispens 2020-10-09 2020-662 Beslutat 
2020-3208 Anmälan av installation av värmepump - Jordvärme 2020-10-12 2020-663 Lagakraftvunnet 

Klagomål strandskydd - Naturvård, Tillsyn  
2018-2389 Strandskydd 2020-10-12 2020-664 Beslutat 
2020-2646 Händelsestyrd tillsyn - Miljöskydd - Tillsyn Hästgård 2020-10-12 2020-665 Beslutat 
2020-2648 Händelsestyrd tillsyn - Miljöskydd - Tillsyn Hästgård 2020-10-12 2020-666 Beslutat 

2020-293 Planerad tillsyn 2020-10-12 2020-667 Beslutat 

2020-1865 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-10-13 2020-668 Lagakraftvunnet 
Ansökan om längre tömningsintervall för 

2020-2810 slamavskiljare  2020-10-13 2020-669 Lagakraftvunnet 

2020-2781 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-10-13 2020-670 Lagakraftvunnet 
2020-3086 Klagomål miljöskydd 2020-10-14 2020-671 Beslutat 
2020-3112 Remiss bygglov - Rivningsplan Byttorpshage 2 2020-10-14 2020-672 Lagakraftvunnet 



2020-2001 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-10-14 2020-673 Lagakraftvunnet 
 Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift 2019 - 

2020-2368 Överskridet kontrollintervall 2020-10-14 2020-674 Lagakraftvunnet 

2020-3220 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-10-15 2020-675 Beslutat 
 Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift 2019 - Ej  

2020-2324 inkommen årsrapport 2020-10-15 2020-676 Beslutat 
 

2020-2710 Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift - 2018 2020-10-15 2020-677 Lagakraftvunnet 

2020-3240 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-10-15 2020-678 Lagakraftvunnet 
 Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift 2019 - för 

2020-2615 sent inkommen årsrapport 2020-10-15 2020-679 Beslutat 
 

2020-2758 Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift 2019 2020-10-15 2020-680 Beslutat 
2020-2930 Administrativt ärende - Planerad fiberdragning. 2020-10-15 2020-681 Beslutat 

Remiss bygglov - Marklov - Marklov för Ändring av  
2020-3070 marknivå MJÖSHULT 1:126. 2020-10-15 2020-682 Beslutat 
2020-3073 Remiss bygglov - Förhandsbesked 2020-10-15 2020-683 Beslutat 

2020-2347 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-10-15 2020-684 Beslutat 

2020-3067 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-10-15 2020-685 Lagakraftvunnet 

Remiss - Vägledning om samverkan inför omprövning  
2020-2824 av vattenkraftverk för moderna miljövillkor 2020-10-15 2020-686 Beslutat 
2020-3072 Remiss bygglov - Förhandsbesked 2020-10-15 2020-687 Beslutat 

2020-2212 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-10-15 2020-688 Lagakraftvunnet 
 Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift 2018 - 

2020-2949 Utebliven kontroll 2020-10-16 2020-689 Beslutat 



Rapport om undersökning av förorening - Miljötillsyn,  
2019-1607 Provtagningsplan 2020-10-16 2020-690 Beslutat 
2020-2947 Ansökan om strandskyddsdispens 2020-10-16 2020-691 Beslutat 

2020-3258 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-10-16 2020-692 Lagakraftvunnet 
Remiss bygglov - Förhandsbesked för nybyggnad av  

2020-2942 enbostadshus och garage/carport. 2020-10-16 2020-693 Beslutat 
 Registrering av livsmedelsanläggning - 

2020-2927 Dricksvattenanläggning 2020-10-16 2020-694 Beslutat 
 

2020-3039 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2020-10-16 2020-695 Beslutat 
Händelsestyrd tillsyn - Klagomål - 

2020-3218 Hästgödselhantering 2020-10-16 2020-696 Beslutat 
2020-2464 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 2020-10-16 2020-697 Beslutat 

2020-2621 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-10-16 2020-698 Beslutat 
 Registrering av livsmedelsanläggning - 

2020-2950 Dricksvattenanläggning 2020-10-16 2020-699 Beslutat 
,  Registrering av livsmedelsanläggning - 

2020-2804 Livsmedelsanläggning 2020-10-16 2020-700 Beslutat 
 Registrering av livsmedelsanläggning - 

2020-2808 Dricksvattenanläggning 2020-10-16 2020-701 Beslutat 
 

2020-3292 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2020-10-16 2020-702 Beslutat 
Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift 2019 - 

2020-2303 Överskridet kontrollintervall 2020-10-19 2020-703 Beslutat 
 

2020-2689 Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift 2019 2020-10-19 2020-704 Lagakraftvunnet 
 

2020-3303 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2020-10-19 2020-705 Beslutat 
 

2020-3291 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2020-10-19 2020-706 Beslutat 



 
2020-3305 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2020-10-19 2020-707 Beslutat 

2020-2391 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-10-19 2020-708 Lagakraftvunnet 
2020-1793 Ansökan om strandskyddsdispens 2020-10-19 2020-709 Beslutat 
2020-1638 Ansökan om strandskyddsdispens 2020-10-19 2020-710 Beslutat 

 
2020-3311 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2020-10-19 2020-711 Beslutat 

 
2020-3313 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2020-10-19 2020-712 Beslutat 

2020-3264 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-10-20 2020-713 Lagakraftvunnet 
2020-3086 Klagomål miljöskydd 2020-10-20 2020-714 Beslutat 

2020-2144 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-10-20 2020-715 Beslutat 
2020-2516 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 2020-10-20 2020-716 Lagakraftvunnet 

2020-2580 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-10-20 2020-717 Lagakraftvunnet 

2020-3207 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-10-20 2020-719 Beslutat 

2020-3287 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-10-21 2020-720 Beslutat 
 

2020-3000 Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift - 2018 2020-10-21 2020-721 Beslutat 
  

2020-2528 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2020-10-22 2020-722 Beslutat 
 

2020-3037 delsanläggning Planerad tillsyn - L - Revision 2020-10-22 2020-723 Beslutat 
Rapport om undersökning av förorening - Miljötillsyn,  

2019-3552 Miljöteknisk Markundersökning 2020-10-22 2020-724 Beslutat 

2020-3333 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-10-22 2020-725 Beslutat 



Rapport om undersökning av förorening - 
2020-2511 Kompletterande undersökning 2020-10-23 2020-726 Beslutat 

2020-2555 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-10-26 2020-727 Lagakraftvunnet 

2020-3337 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-10-26 2020-728 Beslutat 
Klagomål - Klagomål på rök och lukt från Sultan  

2020-2076 Palace. 2020-10-27 2020-729 Beslutat 
2020-1728 Klagomål på inomhusmiljö - Oljud från fläkt. 2020-10-27 2020-730 Beslutat 

2020-3354 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-10-27 2020-731 Beslutat 

2020-3056 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-10-27 2020-732 Lagakraftvunnet 

2020-3359 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-10-28 2020-733 Beslutat 

2020-3331 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-10-28 2020-735 Lagakraftvunnet 
 

2020-2707 Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift 2019 2020-10-29 2020-736 Beslutat 

2020-3297 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-10-29 2020-737 Beslutat 

2020-2211 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-10-29 2020-738 Beslutat 

2020-2919 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-10-29 2020-739 Beslutat 

2020-2784 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-10-29 2020-740 Lagakraftvunnet 
2020-2977 Anmälan om avhjälpandeåtgärd för förorening 2020-10-29 2020-741 Beslutat 

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan om  
2020-3092 torr toalett. 2020-10-30 2020-742 Beslutat 



Beslutstyp Datum Objekt Diarienr Ärendetyp 
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2020-10-08 24 01-2020-00034 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel 
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2020-10-26 10-2020-00028 Ägarskifte 
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2020-10-28 01-2020-00042 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel 



 

 

 
 

  
   

 
 
  

 
 

 
 

 
    

 

 

 
 

 
 
 

  
  

 
 

 
 

 
    

 

     
     

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sida 
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Datum  
2020-10-19  

Åke Marmander, 033-35 70 71 
ake.marmander@boras.se 

Förvaltningar/bolag i Borås Stad 

Konsekvenser av EU-domstolens dom den 16 juli 2020 
rörande överföring av personuppgifter utanför EU/EES 
Förändrade förutsättningar för överföring av personuppgifter till USA 

Enligt Dataskyddsförordningen gäller särskilda krav för att 

överföring/behandling av personuppgifter utanför EU/EES ska vara tillåtet. 

Tidigare har den personuppgiftsansvarige kunnat hänvisa till Privacy Shield, 

som är ett rättsligt ramverk för överföring av personuppgifter till USA. 

Ramverket skulle säkra att behandling av personuppgifter ges ett likvärdigt 

skydd i USA som inom EU/EES. 

Den 16 juli meddelade EU-domstolen sin dom i det mål som kallas för Schrems 

II. I domen ogiltigförklaras Privacy Shield. 

Bakgrunden till domen är en lång process där österrikaren Maximilian Schrems 

drivit ett klagomål mot Facebook för att personuppgifter om 

Facebookanvändare inom EU överförs helt eller delvis till servrar tillhörande 

Facebook Inc. i USA. Schrems menar att USA inte säkerställer en tillräcklig 

skyddsnivå för personuppgifter som överförs dit. 

EU-domstolen bedömer att USA:s rättsordning har sådana betydande brister 

gällande skyddet av personuppgifter att skyddsnivån inte är likvärdig den som 

finns inom EU/EES. Framförallt på grund av de statliga övervakningsprogram 

som gör det möjligt för amerikanska myndigheter att i vissa fall få tillgång till 

EU-medborgares personuppgifter. 

Det står helt klart efter EU-domstolens utslag att personuppgifter inte kan 

överföras med stöd av Privacy Shield. Härutöver finns emellertid möjligheten 

att använda standardklausuler (s.k. SCC), men även här menar domstolen att 

dessa inte kan kompensera för bristerna i amerikansk lagstiftning och att det 

därför krävs ytterligare åtgärder för att komplettera skyddet. I dagsläget är det 

oklart vilka ytterligare skyddsåtgärder som kan bedömas som tillfredsställande. 

För att komma tillrätta med problematiken och möjligheten för en ny 

överenskommelse anser flera experter att det krävs förändringar i USA:s 

säkerhetslagstiftning, något som kan ta flera år. Viss vägledning i frågan kan 

dock väntas från Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) i mer närtid. 

Stadsledningskansliet 
Postadress Besöksadress Hemsida E-post Telefon 
Borås Stad 
501 80 Borås 

Stadshuset 
Kungsgatan 55 

boras.se stadsledningskansliet@boras.se 033-35 70 00 vx 

mailto:ake.marmander@boras.se
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En överföring av personuppgifter kan bestå av att uppgifter lagras i USA (t.ex. 

i OneDrive, Google Docs, Dropbox), att personuppgifter skickas till USA via 

e-post, chatt, messenger eller någon annan typ av elektronisk kommunikation 

(t.ex. Exchange for Office 365, Teams, Zoom, medieplattformar såsom 

Facebook etc.), att en person som befinner sig i USA ges elektronisk åtkomst 

till personuppgifter som lagras i EU/EES (t.ex. en supportmedarbetare som 

befinner sig i USA får åtkomst till data på en server som befinner sig i Europa) 

eller att överföring av personuppgifter till USA sker på något annat sätt. 

Vad behöver ni som personuppgiftsansvariga göra i nuläget? 

Personuppgiftsansvariga  nämnder, styrelser och bolag kan inte invänta en 

lösning på den ogiltigförklarade Privacy Shield utan måste agera själva redan nu, 

något som både Datainspektionen1  och SKR är tydliga med. Mot bakgrund av 

att domen ställer högre krav på nationella tillsynsmyndigheter att agera är  ett 

tuffare förhållningssätt  med utökad tillsyn att  förvänta  från Datainspektionen.  

Stadsledningskansliet har samrått med dataskyddsombuden i frågan, och med 

anledning av ovanstående uppmanas personuppgiftsansvariga i Borås Stad 

följande; 

  Att  inventera  vilka behandlingar som innebär överföring av 

personuppgifter till USA/tredjeland.  Använd Draftit och se till att ha  

uppdaterade registerförteckningar över alla de behandlingar som finns  

inom nämndens/styrelsens verksamhet där det ska framgå vilka  

tredjelandsöverföringar som sker. OBS!  Säkerställ om leverantörer i 

Sverige och inom EU har underleverantörer i USA/tredjeland. Titta på  

nuvarande avtal och biträdesavtal där det ska framgå. Det är en bra idé  

att begära in en uppdaterad lista över de eventuella  underleverantörer 

som finns.  

  Att i den mån det är möjligt kontakta berörda leverantörer  

(personuppgiftsbiträden)  och fråga hur de tänkt hantera 

konsekvenserna av domen. Som nedan anges finns  hjälp och stöd att få, 

inte minst för att ställa rätt  frågor i den här delen.  

  Att samråda med jurist eller annan sakkunnig innan eventuell påskrift av  

nya/reviderade avtal som inkommer från leverantörer.  

  Att vara uppmärksamma på och analysera planerade införanden av nya  

IT-lösningar/system som kan innebära tredjelandsöverföringar av 

personuppgifter.  Vid tveksamhet, överväg  att  pausa  införanden,  till dess  

att Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) kommer med sin 

vägledning.  

1 Fr.o.m. den 1 januari 2021 Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) 
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  Att bedöma  riskerna och prioritera arbetet utifrån de överföringar som 

innebär högst risk för enskilda.  Ta gärna hjälp av dataskyddsombuden 

för konsekvensbedömningar (s.k. DPIA).  

  Att dokumentera ställningstaganden och genomförda åtgärder.  

Avslutning  

Har ni frågor kring detta är ni välkomna att kontakta  stadsjurist Åke  

Marmander, informationssäkerhetsansvarig Stefan Fransson, eller kommunens  

dataskyddsombud Dan Bodin och Magnus Blomqvist. Det finns i nuläget inte 

några självklara svar eller lösningar på den uppkomna situationen. Mer 

information finns på  www.datainspektionen.se.  Där kan man också läsa domen 

i sin helhet och ett pressmeddelande från EU-domstolen.  

Magnus Widén  

Ekonomichef  

Åke Marmander 

Stadsjurist 

http://www.datainspektionen.se/
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Datum 
2020-11-04 

Carl Morberg, 033 - 35 84 29 
carl.morberg@boras.se 

Uppdaterad rekommendation om närvaro för ledamöter 
i Kommunstyrelsen, övriga nämnder samt i 
bolagsstyrelser i Borås Stad med anledning av 
Coronapandemin 
Den 18 mars 2020 kom partierna i Borås Stad överens om att minska antalet 

personer på sammanträden, 27 augusti 2020 kom en ny rekommendation. Den 

innebar då att sammanträden ska genomföras men utifrån 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Nu har pandemin tagit ny fart och nya rekommendationer finns, vilket gör att 

följande bör gälla för framtida sammanträden för Kommunstyrelsen, nämnder 

och bolagsstyrelserna. 

Sammanträden 
Sammanträden ska i första hand ske helt digitalt. 

Digitalt 

Sammanträdes hålls helt digitalt med undantag för en representant från 

presidiet (förslagsvis ordförande) och en justeringsperson samt de 

tjänstepersoner som krävs. Fackliga företrädare bör ges möjlighet att närvara 

digitalt. 

I andra hands ska sammanträden genomföras i en kombination av fysiskt- och 

digital närvaro. 

Hybrid 

Sammanträda med ledarmöten/ersättare på plats samt ledarmöten/ersättare på 

distans. Salen för mötet bör garantera att avstånd kan hållas för de som är på 

plats. Närvaron från tjänstepersoner på sammanträdena ska också begränsas 

och i första hand ske digitalt. Fackliga företrädare bör dock ges möjlighet att 

närvara. 

Nämnden/bolaget ska besluta om hur sammanträden ska hållas utifrån de 

rekommendationer som finns. 

Nämnder/bolag uppmanas fortsatt samverka kring lokaler som är anpassade 

för distanssammanträden. 

Postadress 
Borås Stad 

Besöksadress 
Stadshuset 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vx 

501 80 Borås Kungsgatan 55 

mailto:carl.morberg@boras.se
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Närvaro via Teams 
Förtroendevalda som ansluter till ett sammanträde via Teams ska göra detta 

med sitt konto tillhandahållet av Borås Stad. Ansluter man till mötet som ”gäst” 

eller på annat sätt som gör att hela namnet, för och efternamn, inte syns ska 

personen plockas bort från sammanträdet. 

Digitala möten 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har givit ut en promemoria för 

”Sammanträden med fullmäktige, nämnder och styrelser m.m. i kommun, 

region och kommunalförbund under spridningen av det virus som orsakar 

sjukdomen covid-19”. SKRs rekommendation för digitala möten ska följas i så 

hög utsträckning som möjligt. Distansdeltagande ska ske genom ljud- och 

bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 

höra varandra och delta på lika villkor. 

Deltagande på distans bör ses som ett komplement till fysiskt deltagande i 

fysiska möten, oavsett vilket organ det gäller. I nuvarande situation kan det 

däremot anses motiverat att använda möjligheten mer än i ett normalläge 

Det är inte rättsligt prövat om alla deltagare i ett nämnd- eller 

styrelsesammanträde kan delta på distans samtidigt. Den som leder 

sammanträdet måste däremot alltid finnas på plats i lokalen där det fysiska 

mötet äger rum, ett nämndsammanträde kan sägas äga rum på den fysiska 

platsen varifrån ordföranden leder sammanträdet, även om samtliga ledamöter 

deltar på distans. 

För kommunala bolag 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har givit ut ”Beslutsfattande utan 

fysiska möten i kommunala bolag med anledning av covid-19”. SKRs 

rekommendation för digitala möten ska följas i så hög utsträckning som möjligt. 

En bolagsstyrelse är som huvudregel beslutför om mer än hälften av hela 

antalet styrelseledamöter är närvarande. 

Styrelsen får som huvudregel inte fatta beslut i ett ärende om inte samtliga 

styrelseledamöter har fått tillfälle att delta i ärendets behandling och fått ett 

tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet. I brådskande fall kan styrelsen 

dock fatta beslut trots att alla styrelseledamöter inte har hunnit involveras i 

ärendet. 

Bolagsstyrelserna avgör själva om sammanträden ska hållas som fysiska möten 

eller på distans (t.ex. som telefonmöte eller videokonferens). Ska man hålla 

distansmöte torde alla som har rätt att delta i mötet behöva gå med på formerna 

för mötet. 

Om samtliga styrelseledamöter är överens om förfarandet kan styrelsen fatta 

beslut utan att något sammanträde hålls. Besluten tas då in i ett protokoll som 

anger att besluten har tagits utan sammanträde (per capsulam) och samtliga 

styrelseledamöter skriver under protokollet. 

https://skr.se/download/18.5e325b9d171dad3b5791b265/1588595578021/Kommunala-sammantraden.pdf
https://skr.se/download/18.5e325b9d171dad3b5791b265/1588595578021/Kommunala-sammantraden.pdf
https://skr.se/download/18.5e325b9d171dad3b5791b265/1588595578021/Kommunala-sammantraden.pdf
https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/beslutsfattandeikommunalabolag.32446.html
https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/beslutsfattandeikommunalabolag.32446.html
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En bolagsstämma kan på samma sätt som ett styrelsemöte genomföras på 

distans eller per capsulam förutsatt att alla aktieägare är överens. 

Vett och etikett vid digitala möten 
När du som förtroendevald är med på digitala möten ska du uppträda som om 

du vore på plats på mötet fysiskt. 

Testa din utrustning 

Se till att testa din utrustning i god tid innan mötet kommer att ske. Om du t.ex. 

vill använda headset så testa genom att ringa upp någon kollega dagen innan för 

att säkerställa att det fungerar. 

Använd din webbkamera 

Det lagkrav på att man ska se den som har ordet. Dessutom är kroppsspråk och 

ansiktsuttryck en stor del i vår kommunikation så därför är det viktigt att vi kan 

se varandra. 

Välj rätt miljö 

Du bör välja en lugn och behaglig miljö för att genomföra ett onlinemöte. Att 

vara på resande fot fungerar inte om du ska ha ett aktivt deltagande. Sitter du på 

ditt kontor bör du signalera till dina kollegor att du inte ska bli störd för att inte 

bli avbruten. 

Se till att minimera allt eventuellt buller och att platsen du sitter på har en bra 

belysning. Du ska inte sitta med störande ljud i bakgrunden. Det är ditt ansvar 

att stänga av din mikrofon vid de tillfällen du inte ska prata. Ordförande är 

ansvarig för att deltagare följer ovanstående. 

Stadig anslutning 

Att skicka både ljud-bild-och presentationsmaterial kan ta en hel del bandbredd 

i anspråk. Se därför till att du har en robust uppkoppling. 

Ulf Olsson   
Socialdemokraterna  

Annette Carlson 
Moderaterna 

Andreas Exner  
Sverigedemokraterna  
 

Ida Legnemark 
Vänsterpartiet 

Anna Svalander  
Liberalerna   

Tom Andersson 
Miljöpartiet 

Kerstin Hermansson  
Centerpartiet   

Niklas Arvidsson 
Kristdemokraterna 
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