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TID OCH PLATS
Tisdagen den 12 december 2017, kl. 17:00 – 18.30, Fullmäktigehuset, rum 4317
Omfattning
§§220-233
Beslutande
Anita Persson (V)
Karl-Eric Nilsson (C)
Lasse Jutemar (MP)
Per Månsson (M)
Marcus Nilsen (L)
Inga-Britt Olsson (M)
Jan-Åke Carlsson (S)
Irving Thorstenson (SD)

Ordförande
Förste vice ordförande
Andre vice ordförande

Tjänstgörande ersättare
Sümeyya Gencoglu (MP)för Magnus Persson (S)
Katrine Andersson (M) för Inga-Britt Olsson (M)
Närvarande ersättare
Susanne Karlsson (SD)
Sofia Sandänger (M)
Magnus Sjödahl (KD)
Alexander Andersson (C)

§§ 220-233
§§ 229-233
Ledamöter som meddelat förhinder
Magnus Persson (S)
Joel Carlberg-Torsell (V)
Cecilia Kochan (S)

Tjänstemän och övriga
Miljöchef Agneta Sander
Avdelningschef Zygmunt Cieslak
Avdelningschef Annelie Johansson
Avdelningschef Niclas Björkström

§§ 220-233
§§ 220-233
§§ 220-233
§§ 220-233

Biolog, Anna Karlsson
Miljöinspektör Anthoula Papakosta
Nämndsekreterare Marlene Andersson
Miljöinspektör Jennie Schürer Von
Waldheim

§§ 220-233
§§ 220-233
§§ 220-233
§§ 220-233

Justering
Irwing Thorstenson (SD) utses att justera och Jan-Åke Carlsson (S) utses till justerarens ersättare.
Protokollet justeras 2017-12-15 på Miljöförvaltningens expedition.

Nämndsekreterare Marlene Andersson

Ordförande Anita Persson

Justerande Irwing Thorstenson

Justering har tillkännagivits genom anslag den 2017-12-15 på kommunens anslagstavla. Protokollet förvaras på
Miljöförvaltningen.
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§ 220

Initiativärenden
Ingen ledamot anmäler något initiativärende vid detta sammanträde.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 221

Fastställande av föredragningslista
Karl-Eric Nilsson (C) lägger till information angående Säveåns Vattenråd till
dagordningen. Därefter fastställs föredragningslistan enligt följande:
1.
2.
3.
4.
5.

Sammanträdets öppnande
Närvaro
Val av protokollsjusterare samt tid för protokollets justering
Initiativärenden
Fastställande av föredragningslista

6.1 Information – Kyllared 1:101
6.2 Workshop Riskanalys
6.3 Budget 2018:1
6.4 Information angående Säveåns vattenråd
7.1 Månadsuppföljning
9.1* Ansökan om ändrat serveringstillstånd samt åtgärd mot serveringstillstånd
10.1 *Strandskyddsdispens Viared 8:101
12.1 Drösphult 2:4 Trädbeskäring
12.2 Götsered 3:1, Återställa betesmark
14.1 Delegeringsbeslut november 2017
14.2 Inkomna skrivelser
15.1 Personalärenden
15.2 Övrig information från förvaltningen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 222

Information – Kyllared 1:101
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Miljöinspektörerna Anthoula Papakosta och Jennie Schürer Von Waldheim informerar
att miljöförvaltningen avser att lämna ett yttrande över bygglov för tillfällig åtgärd t.o.m.
2032-10-30 som gäller ändrad användning av lokal från utbildning/industri till skola F-9.
Det är först under vecka 45, genom bygglovsgranskning, som Miljöförvaltningen fick
kännedom om planerad åtgärd. Miljöförvaltningen har valt att yttra sig i bygglovsärendet
eftersom flertal risker utifrån barnens perspektiv har identifieras samt att det saknas eller
finns bristfälliga riskutredningar utifrån flera områden som kan påverka barnens hälsa.
Miljöförvaltningen har hittills inte fått in tillräckligt med undersökningar som kan visa
att det inte föreligger någon risk för barnens hälsa. Miljöförvaltningen har begärt
luftutredning, kompletterande bullerutredning samt utredning om förorenad mark.
Dessa undersökningar behöver lämnas in innan ett beslut om Miljö- och
konsumentnämnden avser att avstyrka eller tillstyrka bygglovet kan tas.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2017-12-12

5 (20)

§ 223

Information – Workshop Riskanalys
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Avdelningschef Niclas Björkström informerar att nämnden, i enlighet med Borås Stads
regler för intern kontroll, ska öka sin delaktighet i framtagandet av riskanalys samt intern
kontrollplan för att säkerställa sin roll som kontrollfunktion. Arbetet med nämndens
interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen ska ge en kartläggning av
nämndens största riskområden.
Miljö- och konsumentnämnden föreslås arbeta med riskanalysen under en workshop vid
sammanträdet i januari 2018.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 224

Information – Budget 2018:1
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Avdelningschef Annelie Johansson informerar att förvaltningens förslag till Budget
2018:1 ej ännu är färdigställd. Beslutet för Budget 2018:1 kommer därför att tas på
nämndsammanträdet januari 2018.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 225

Information – Säveåns Vattenråd
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Karl-Eric Nilsson (C) informerar nämnden om att han har blivit vald till Borås Stads
representant för Säveåns Vattenråd.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 226

Dnr: 2017-865

Månadsuppföljning november 2017
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden godkänner rapporten och översänder den till
Kommunstyrelsen.

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

Beslutsgång
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Månadsuppföljning november 2017
10-dagarsuppföljning november 2017
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-12-03

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens diarium

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 228

Dnr: 2017-2723

Ansökan om strandskyddsdispens Viared 8:101
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från
strandskyddsbestämmelserna vid Viaredssjön på fastigheten Viared 8:101 i Borås
kommun.
Miljö- och konsumentnämnden förelägger, med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken
(MB) och hänvisning till strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. MB, Thomas Bengtsson,
570722-4837, vid vite av 10 000 kr och Marianne Bengtsson, 591213-9366, vid vite av
10 000 kr att utföra följande åtgärder på fastigheten Viared 8:101 i Borås kommun (se
även bifogad karta och fotodokumentation):
1. Ta bort utfyllnaden och återställa strandlinjen i område A enligt bilaga 4.
2. Ta bort utfyllnaden och återställa tidigare marknivå i område B enligt bilaga 4
Åtgärderna ska vara utförda senast tre månader efter det att beslutet vunnit laga kraft.
Åtgärderna ska utföras på ett sådant sätt att naturmiljön inte kommer till skada.
Miljö- och konsumentnämnden beslutar, med stöd av 26 kap. 21 § MB, att Thomas
Bengtsson, 570722-4837, och Marianne Bengtsson, 591213-9366;
3. senast två veckor efter det att åtgärderna i punkt 1 och 2 ska vara färdiga, ska
skicka bilder till kommunen som styrker att föreläggandet utförts på ett
tillfredställande sätt.

Sammanfattning
Miljöförvaltningen har fått kännedom om att utfyllnad gjorts i Viaredssjön på
fastigheten Viared 8:101 i Borås kommun. I samband med inspektion på platsen
lämnades ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna in i efterhand.
Miljöförvaltningen bedömer att utfyllnaden utvidgat hemfridszonen och har en
avhållande effekt på allmänhetens möjlighet att röra sig i vattenområdet.
Miljöförvaltningen anser inte att det finns särskilda skäl att ge dispens från
strandskyddsbestämmelserna för utfyllnaden. Åtgärden strider mot syftet med
strandskyddet då den har en avhållande effekt på allmänheten och försämrar
livsvillkoren för djur- och växtarter på platsen.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 228

Dnr: 2017-2723

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

Miljöförvaltningens synpunkter
Bestämmelser
Vid Viaredssjön råder strandskydd intill 200 meter från strandlinjen, vilket gäller både
land- och vattenområdet. Inom detta får inte anläggningar utföras om de hindrar eller
avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt.
Vidare får inte heller åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller
växtarter (7 kap. 15 § MB). Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden
enligt 7 kap. 18 b § MB. Förutsättningen för att kunna medge dispens är att något av de
särskilda skäl som finns angivna i 7 kap. 18 c § MB är tillämpbart och att åtgärden inte
motverkar syftet med strandskyddsbestämmelserna.
Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och
att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur– och växtlivet (7 kap. 13 § MB).

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 228

Dnr: 2017-2723

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om dispens från strandskyddet får man
beakta endast om det område som dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg eller bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är
väl avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och
behovet inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan
genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte
kan tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. (7 kap
18 c § miljöbalken.)
I 26 kap. MB regleras hur tillsynen får bedrivas. Bland annat anges att
tillsynsmyndigheten ska kontrollera efterföljden av miljöbalken samt vidta de åtgärder
som behövs för att åstadkomma rättelse. Tillsynsmyndigheten får för detta ändamål
meddela de förelägganden och förbud som behövs för att miljöbalken, domar och andra
beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Tillsynsmyndigheten får även
förelägga den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd vilken det finns
bestämmelser om i miljöbalken, att lämna de uppgifter och handlingar som behövs för
tillsynen. Beslut om föreläggande får förenas med viten.
Motivering för beslut
Miljöförvaltningen konstaterar att utfyllningen som gjorts på fastigheten Viared 8:101 är
utförd inom strandskyddat område. Den 10 oktober har
skickat in en ansökan
om strandskyddsdispens i efterhand där han söker dispens för att återställa och
komplettera marknivån/piren vid vattenbrynet. Thomas Bengtsson uppger att marken
troligtvis hamnat under vatten med tiden, men att man har kunnat se landformationer
strax under vattenytan.
Som särskilda skäl för dispens anger Thomas Bengtsson att
- Området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften
2016 har Thomas Bengtsson ansökt om strandskyddsdispens för bostadshus och
komplementbyggnad (dnr 2016/KS0325). I samband med beslutet om dispens
fastställdes även en tomtplats enligt bilaga 5. Thomas Bengtsson har inte överklagat
beslutet om tomtplats. Länsstyrelsen däremot tog upp beslutet för överprövning för att
granska i vilken omfattning fastigheten är ianspråktagen som tomt. Efter genomgång av
ärendet och besök på platsen godkände Länsstyrelsen kommunens beslut om dispens
och tomtplats. Den nu aktuella udden och utfyllnaden ligger utanför den beslutade
tomtplatsen.
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 228

Dnr: 2017-2723

Enligt uppgifter från Thomas Bengtsson har marken hamnat under vatten och utfyllnad
är gjord i vattnet för att återställa marknivån. Allmänhetens rätt att röra sig på annans
vattenområde anses vidsträckt och en hemfridszon kan normalt inte anses sträcka sig ut
i vattnet (jfr MÖD 2011:42).
Enligt äldre flygfoton har en mindre udde funnits på platsen i den östra delen (område B
enligt bilaga 4). Efter platsbesök kan dock konstateras att detta område utvidgats och
att nya kantstenar och makadam lagts dit. Enligt flygfoton från 2010 (bilaga 6) har
området tidigare bestått av naturmark. Den nu uppgrusad yta har förändrat
förutsättningarna för växt- och djurlivet på platsen och ger enligt Miljöförvaltningens
bedömning ett mer privatiserande intryck.
Utefter ovan angivna skäl anser Miljöförvaltningen att mer mark tagits i anspråk än vad
som ingår i tomtplatsen och att utfyllnad gjorts på allemansrättsligt område.
Miljöförvaltningen bedömer att utfyllnaden utvidgat hemfridszonen och har en
avhållande effekt på allmänhetens möjlighet att röra sig i vattenområdet. Platsen kan
således inte anses vara ianspråktagen på så sätt att det saknar betydelse för
strandskyddets syften.
Miljöförvaltningen bedömer att åtgärden försämrar livsvillkoren för djur- och växtarter
på platsen och har en avhållande effekt på allmänheten. Åtgärden strider därmed mot
syftet med strandskyddsbestämmelserna.
Miljöförvaltningen anser inte att det finns särskilda skäl att ge dispens från
strandskyddsbestämmelserna för utfyllnaden.
Miljöförvaltningen bedömer att utfyllnaden inte är förenlig med kraven på en från
allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och
4 kap miljöbalken.
Upplysningar
Detta beslut har förenats med ett vite till ett sammanlagt värde av 20 000 kr. Vitet döms
ut efter särskild domstolsprövning och endast i de fall föreläggandet inte uppfyllts inom
angiven tid. Utdömda viten tillfaller staten.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2017-12-12

13 (20)

Forts. § 228

Dnr: 2017-2723

Avgift
Avgiften för handläggning av ansökan om strandskyddsdispens är 6 510 kronor enligt
kommunens taxa för 2017. För handläggning av tillsyn i ärendet tas en avgift ut på 1085
kronor per timme enligt gällande Kommunfullmäktige fastställd taxa. Den totala
handläggningstiden sammanställs när ärendet avslutas, för närvarande uppgår
handläggningstiden för tillsyn till 2 timmar. Faktura skickas separat när ärendet är
avslutat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften.
Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om
beslutet överklagas. Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken.

Beslutsgång
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-21
1. Översiktskarta
2. Detaljkarta
3. Fotodokumentation
4. Område för återställning
5. Tomtplatsavgränsning
6. Flygfoto från 2010
7. Hur man överklagar

Bilaga
Hur beslutet överklagas

Beslut med delgivning skickas till
Thomas Bengtsson, Lyckebovägen 74, 518 40 SJÖMARKEN
Marianne Bengtsson, Lyckebovägen 74, 518 40 SJÖMARKEN

Kopia på beslut skickas till
Länsstyrelsen
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 229

Dnr. 2017-2109

Naturvårdsfonden: Drösphult 2:4 Trädbeskäring
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden beviljar Michael Kivi ansökan om bidrag med upp till
10 000 kronor för naturvårdsåtgärder på fastigheten Drösphult 2:4. Som egen insats ska
Michael Kivi stå för 25 % av kostnaden.
Villkor




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

Anmälan om projektstart och projektslut lämnas till miljöförvaltningen. I anmälan om
projektstart ska anlitad firma och offert skickas in till miljöförvaltningen. Av bidraget
betalas halva summan ut i samband med projektstart och resterande belopp efter
slutbesiktning av projektet. I samband med slutbesiktning ska erhållna kostnader
redovisas. Återbetalningsskyldighet föreligger om åtgärden inte utförs enligt beslutet.

Ärendet
Michael Kivi har ansökt om bidrag för naturvårdsåtgärder. Han vill beskära en lönn på
fastigheten Drösphult 2:4. Genom att plocka bort döda partier vill han ge trädet bättre
förutsättningar att utvecklas.

Miljöförvaltningens synpunkter
Utmed väg 1663 finns tre lönnar på fastigheten Drösphult 2:4. Samtliga tre är
inventerade 2008 och utpekade som skyddsvärda träd. I träden finns dokumenterade
fynd av lunglav och grynig filtlav, två rödlistade arter som är klassade som nära hotad
(NT). Ansökt åtgärd syftar till att i begränsad omfattning beskära trädet för att öka
trädets vitalitet och livslängd och därmed bevara den biologiska mångfalden och
livsmiljön för rödlistade arter.
Projektet uppfyller syfte och krav för användning av medel ur naturvårdsfonden.
Bidraget går till enskild och omfattar naturvårdsåtgärder. Projektet bidrar även till att
uppfylla det nationella miljömåler Ett rikt växt- och djurliv. Arbetsgruppen för
naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden att bevilja ansökan
om bidrag.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 229

Dnr. 2017-2109

Beslutsgång
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-28
Foton

Bilaga
1. Karta
2. Foton

Beslut skickas till
Sökande

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§ 230

Dnr. 2017-2968

Naturvårdsfonden: Götsered 3:1 Återställa betesmark
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden beviljar Sandhults hembygdsförenings ansökan om
bidrag med beloppet 15 800 kronor för naturvårdsåtgärder på fastigheten Götsered 3:1.
Projektet ska utföras i enlighet med ansökan. Åtgärderna måste påbörjas inom två år
och vara avslutade inom fem år. Återbetalningsskyldighet föreligger om åtgärderna inte
utförs.
Betesmarken ska finnas kvar och skötas i minst fem år. Anmälan om projektstart och
projektslut lämnas till Miljöförvaltningen. Av bidraget utbetalas 10 000 kronor på
angivet konto vid projektets start och 5 800 kronor efter slutbesiktning.

Ärendet
Sandhults hembygdsförening har, via Göran Nilsson, ansökt om bidrag för
naturvårdsåtgärder. Hembygdsföreningen vill återställa betesmark vid den gamla
hembygdsstugan på fastigheten Götsered 3:1. Betesmarken består idag av tät
undervegetation och olika äldre lövträd. Totalt kommer ca 3000 m2 röjas från sly. En
gallringsskördare kommer att anlitas för att ta ner de större träden och ris och virke
kommer köras ut för flisning. Hembygdsföreningen söker för detta ett bidrag på 15 800
kronor. Betesmarken kommer sedan hållas öppen med årliga slåttergillen.

Miljöförvaltningens synpunkter
Det aktuella området är med i Borås Stads naturdatabas med klass 3, högt naturvärde
(gränsfall mot klass 4). Ur beskrivningen framgår att det vid Varvhult finns ett antal
större och mindre lövbestånd som i huvudsak består av björk och asp. Bestånden har
sannolikt vuxit upp på gammal åker- och ängsmark och är idag tämligen täta.
Hembygdsföreningen vill röja bort sly för att återställa betesmarken vid gamla
hembygdsstugan för att framöver ha årliga slåttergillen. Värdefulla lövträd och hassel
kommer att sparas. Att öppna upp markerna och återinföra slåtter är mycket positivt då
det ökar den biologiska mångfalden i takt med att markerna återfår sin ängsflora.
Projektet bidrar till att uppfylla det nationella miljömålet Ett rikt odlingslandskap och
Ett rikt växt- och djurliv.
Projektet uppfyller syftet och kraven för användning av medel ur naturvårdsfonden för
naturvårdsåtgärder. Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och
konsumentnämnden att bevilja ansökan med 15 800 kronor för att återställa
betesmarken vid hembygdsstugen.
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Forts. § 230

Dnr. 2017-2968

Beslutsgång
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-24

Bilaga
Karta

Beslut skickas till
Sandhults Hembygdsförening, c/o Göran Nilsson Bertilshult 7, 518 90 SANDARED
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§ 231

Delegeringsbeslut november 2017
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att lägga delegeringslistorna till handlingarna.
Ärende
Miljö- och konsumentnämnden har överlåtit sin beslutsrätt till tjänstemän i enlighet med
nämndens delegeringsordning
Dessa beslut ska redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden
omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får nämnden återta lämnad
delegering eller föregripa ett beslut i ett ärende av den som fått delegeringsrätten genom
att själv ta över ärendet och fatta beslut.

Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens delegeringsbeslut november 2017.

Beslutet skickas till
Miljö- och konsumentnämndens diarium
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§ 232

Personalärenden
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Förvaltningschef Agneta Sander informerar om att det är ett fortsatt pågående arbete
med rekryteringar till Livsmedelsavdelningen.
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§ 233

Övrig information från förvaltningen
Ingen övrig information presenterades från förvaltningen vid detta nämndsammanträde.
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