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Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten
förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Dessa ärenden är
markerade med *.
Tid

Tisdag 24e september 2019, kl. 13.30

Plats

Nornan, plan 2, Stora Brogatan 45, Borås

Kallas

Per Månsson (M)
Sofia Bohlin (S)
Jan-Åke Carlsson (S)
Cecilia Kochan (S)
Soroush Rezai (L)
Katrine Andersson (M)
Elvira Löwenadler (M)
Robert Skånberg (SD)
Tobias Eng-Strömberg (S)
Jaana Ben Maaouia (S)
Tomas Fernfelt (S)
Alexander Andersson (C)
Matti Oinas (MP)
Sofia Sandänger (M)
Jessica Bjurén (M)
Lars Lyborg (KD)
Lars-Erik Johansson (SD)
Miljöchef Agneta Sander
Avdelningschef Zygmunt Cieslak
Avdelningschef Niclas Björkström
Avdelningschef Mirjam Keskifrantti
Avdelningschef Annelie Johansson
Personalföreträdare Anneli Nilsson
Personalföreträdare Johan Linderstad

Karl-Eric Nilsson (C)
Ordförande

-

Anette Bergqvist
sekreterare

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

Beslutsförslag

1.

Sammanträdets öppnande

-

2.

Närvaro

-

3.

Val av protokollsjusterare
samt tid för protokollets justering

1. Katrine Andersson (M)
2. Cecilia Kochan (S)
3. Sofia Bohlin (S)
2019-09-26

4.

Nya och pågående Initiativärenden
-

5.

Fastställande av föredragningslista
-

6

Information

6.1 Nämndledamöters ansvar och revisionens roll,
Aktuella granskningar etc.

Till handlingarna
Andreas Ekelund

6.2 Information – Facebook, inlägg mm

Till handlingarna
Caroline Stenvall

6.3 Information – Kretsloppsveckan

Till handlingarna
Caroline Stenvall

6.4 Information – Klimatstrategi 2020

Till handlingarna
Peter Rydberg

6.5 Information - Miljörapport T2 2019

Till handlingarna
Mikael Lund

6.6 Information – Tertial 2

Till handlingarna
Annelie Johansson

6.5 Information – Taxa för tillstånd och tillsyn enligt
alkohollagen

Till handlingarna
Zygmunt Cieslak

7

Miljöbalkstillsyn

7.1 Strandskyddsdispens, Krakaviken 1:25
Ecos: 2019-2765

Godkänna med villkor
Matilda Chocron
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8

Livsmedelskontroll

8.1 Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen
Ecos: 2019-2373

Godkänna
Livsmedelskontroll

8.2 Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen
Ecos: 2019-2372

Godkänna
Livsmedelskontroll

8.3 Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen
Ecos: 2019-2230

Godkänna
Livsmedelskontroll

9

Alkohol & Tobak

9.1 *Åtgärd mot serveringstillstånd
Dnr. 72-2019-00408

Varning
Tillståndsenheten

9.2 *Åtgärd mot serveringstillstånd
Dnr. 72-2019-00605
Omedelbar justering!

Återkallelse av tillstånd
Tillståndsenheten

9.3 Fastställande av provsmakningsmängder
Dnr. 10-2019-00662

Godkänna
Tillståndsenheten

9.4 *Yttrande till Förvaltningsrätten
Dnr. 16-2019-00650

Godkänna
Tillståndsenheten

10

Miljöstrategiska

10.1 Miljörapport T2 2019
Ecos: 2019-2680
11

Godkänna
Mikael Lund

Naturvårdsfonden

11.1 Ansökan avslutsbidrag naturvårdsfond,
Tränghult 2:2
Ecos 2018-1616

Godkänna
Mikael Lund

11.2 Ansökan avslutsbidrag naturvårdsfond,
Riddarebolet 1:5
Ecos 2018-3387

Godkänna
Mikael Lund

11.3 Ansökan avslutsbidrag naturvårdsfond,
Räveskalla 1:256
Ecos 2018-1934

Godkänna
Mikael Lund

11.4 Ansökan avslutsbidrag naturvårdsfond,
Seglora-Ingeshult 2:1
Ecos 2018-337

Godkänna
Mikael Lund
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11.5 Ansökan bidrag naturvårdsfond, Äskhult 1:7
Ecos 2019-2793

Godkänna
Matilda Chocron

11.6 Ansökan avslutsbidrag naturvårdsfond, Sölebo 6:4 Godkänna
Ecos 2018-3518
Anna Ljunggren
11.7 Ansökan bidrag naturvårdsfond, Torpa-Sjöbo 2:2
Ecos 2019-2595

Godkänna med villkor
Matilda Chocron

11.8 Ansökan bidrag naturvårdsfond, Vängtorp 1:10
Ecos 2019-2749

Godkänna
Matilda Chocron

12

Administration

12.1 Tertialrapport 2 2019
Ecos: 2019-519

Godkänna
Annelie Johansson

12.2 Projektförslag: Klimatkonferens 2020
Ecos 2019-2865

Godkänna
Peter Rydberg

12.3 Intern kontrollplan och riskanalys 2020
Ecos 2019-2261

Godkänna
Niclas Björkström

12.4 Uppdrag som inte ingår i budget T2 2019
Ecos 2019-2264

Godkänna
Niclas Björkström

12.5 Taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen
Ecos 2019-2881

Godkänna
Zygmunt Cieslak

13

Kurser och konferenser etc.
Miljöutbildning för nämnden höst 2019
Strategidagar, workshop etc. för nämnden

14

Anmälningsärenden

14.1 Delegeringsbeslut augusti 2019

Till handlingarna

14.2 Inkomna skrivelser
Till handlingarna
Uppsats Karlstads Universitet, Världstoalettdagen 2019
15

Information från förvaltningen

15.1 Personalärenden

Information

15.2 Övrig information från förvaltningen

Information

Sida
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Dnr

2019-09-05

2019-2765

Matilda Chocron, 033-35 30 13
Matilda.chocron@boras.se
Miljö- och konsumentnämnden

Ansökan om strandskyddsdispens för garage på
fastigheten Krakaviken 1:25
Sökande:
Fastighet:

Krakaviken 1:25

Sammanfattning
har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga ett
garage på fastigheten Krakaviken 1:25. Fastigheten är ca 1800 kvadratmeter.
uppger att det redan idag finns ett staket runt hela fastigheten. Miljöförvaltningen
bedömer att tillbyggnaden kommer ske på redan ianspråktagen tomtmark.

Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för
garage, med måtten 6 x 6 meter, på fastigheten Krakaviken 1:25 vid Frisjön, Borås
kommun.
Hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats.
Villkor
1. Tomtplatsen ska åt allmänt tillgänglig naturmark, enligt bilaga 2, markeras
med staket, häck, mur eller motsvarande.

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.
Redogörelse för ärendet
har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga ett
garage på fastigheten Krakaviken 1:25. Ansökan om dispens från
strandskyddsbestämmelserna inkom den 19 augusti 2019. Karta har bifogats ansökan.

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

501 80 Borås

BESÖKSADRESS

Sturegatan 42

WEBBPLATS

boras.se

E-POST

miljo@boras.se

TELEFON

033-35 30 00

FAX

033-35 30 25
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På flygbilder syns tydligt att hela fastigheten är ianspråktagen som tomtplats.
Fastigheten är ca 1800 kvadratmeter.
uppger att det redan idag finns ett staket
runt hela fastigheten.
Miljöförvaltningens synpunkter
Bestämmelser

Platsen för det planerade garaget ligger inom Frisjöns strandskyddsområde som är
200 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte nya byggnader
uppföras (7 kap 15 § miljöbalken). Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda fall ge
dispens från strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl (7 kap 18b §
miljöbalken). Dispens får ges endast om det är förenligt med strandskyddets syfte (7
kap 26 § miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för
allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djuroch växtlivet.
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
- Området är ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften.
Miljöförvaltningen bedömer att garaget kommer att uppföras på en plats som redan
är ianspråktagen.
Miljöförvaltningen bedömer att tillbyggnaden kommer ske på redan ianspråktagen
tomtmark. För att förtydliga för allmänheten var tomtplatsen går och minska risken
att en större byggnad utökar den upplevda tomtplatsen finner Miljöförvaltningen det
skäligt att förena dispensen med villkor om tomtplatsavgränsnings, enligt bilaga 2.
Under förutsättning att villkoret följs bedömer Miljöförvaltningen att tillbyggnaden
inte kommer att utöka det område som kan uppfattas som hemfridszon. Någon mark
som är allemansrättsligt tillgänglig kommer därför inte att tas i anspråk genom att den
planerade tillbyggnaden 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 garaget. Dispens är förenligt med strandskyddets syfte.
Miljöförvaltningen bedömer att byggnaden 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.
Upplysningar
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att de godkänner eller
överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att
beslutet kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om man anser att det
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inte finns särskilda skäl för dispensen. Först efter att Länsstyrelsen har svarat börjar
dispensen gälla.
Andra personer har också möjlighet att överklaga beslutet inom de tre veckorna.
Vänta tills dispensen börjar gälla innan byggnation 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.
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).
Som regel krävs bygglov eller bygganmälan för att uppföra ny byggnad. Även ändring
av byggnad eller uppförande av andra anläggningar kan kräva bygglov eller
bygganmälan. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Avgift
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 936 kronor enligt kommunens taxa för
2019. 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.

Agneta Sander
Miljöchef

Matilda Chocron
Kommunbiolog

Bilaga
1. Översiktskarta
2. Flygbildskarta med anvisning om villkor
3. Hur man överklagar
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen, vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Kopia till
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen

Dnr

2019-2765

Bilaga 1, Översiktskarta

Krakaviken 1:25

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000

0

100

200

300m

Bilaga 2, Krakaviken 1:25

Röd linje visar fastighetsgräs som också får ianspråktas i sin helhet som tomtplats. Gul linje visar
var villkoret om staket, häck eller liknande ska finnas.

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:400

0

5

10

15m
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Livsmedelskontroll
Miljö- och konsumentnämnden

Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att Speed Logictics i Borås AB,
med verksamheten
, ska betala livsmedelssanktionsavgift på 75 000 kr, vilket är 1 % av årsomsättningen med en maxgräns på 75 000 kr.
Avgiften tas ut för att livsmedelsverksamheten har påbörjats 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, varje livsmedelsföretagare ska registrera sina
anläggningar hos berörd kontrollmyndighet
- 13§ livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien LIVSFS 2005:20, anmälan
om registrering ska lämnas in senast 2 veckor innan verksamheten påbörjas.
- 30a § (SFS 2006:804) jämte 39c § Livsmedelsförordningen (LF 2006:813), en
sanktionsavgift ska tas ut av den som påbörjar en verksamhet utan att någon
anmälan om registrering har gjorts.
Ärendet
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.
Vid anmälan om registrering av livsmedelsanläggning som inkom till
Miljöförvaltningen den 6 mars 2019 framkom det att verksamheten påbörjats innan
anmälan inkommit.
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.
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033-35 30 25
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Förslag till beslut har kommunicerats i skrivelse daterad 27 juni 2019 där
verksamheten fick tillfälle att yttra sig samt möjlighet att inkomma med uppgifter om
årsomsättning.
Speed Logictics har lämnat ett yttrande, se bilaga.
Miljöförvaltningens bedömning
I anmälan om registrering av livsmedelsanläggning som inkom till Miljöförvaltningen
den 6 mars 2019 framkom det att verksamheten påbörjats innan anmälan inkommit.
En livsmedelsanläggning är knuten till en specifik fastighet/adress, byter man adress
ska en ny anmälan om registrering göras. I registreringsbeslutet för Speed Logictics
står det att ”En registrering är knuten till den livsmedelsföretagare
och den anläggning som registreringsbeslutet avser. Registreringsbeslutet kan inte
flyttas över till en annan anläggning.” Det borde alltså inte varit okänt för
verksamheten att en ny registrering krävdes när/om man byter adress.
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.
Speed Logictics har inkommit med följande synpunkter att de har ett tillstånd och att
de bara bytt adress på verksamheten. Miljö- och konsumentnämnden anser att de
omständigheter som Speed Logictics angett som skäl till varför en sanktionsavgift inte
ska tas ut, inte är tillräckliga. Det finns därför grund för påförande av sanktionsavgift
enligt 39 c § livsmedelsförordningen.
Beloppets storlek

Miljö- och konsumentnämnden har genom utdrag från Creditsafe fått fram företagets
årsomsättning från närmast föregående år till 392 000tkr. Vilket ger en sanktionsavgift
på 75 000 kr.
Zygmunt Cieslak
Avdelningschef Livsmedelskontroll
Bilaga
Skäl till beslut, anmälan om registrering sida 1
Yttrande från Speed
Hur man överklagar
Delgivningsblankett
Beslut skickas till
Speed Logictics i Borås AB
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Livsmedelskontroll
Miljö- och konsumentnämnden

Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att Cedars i Borås AB,
verksamheten
, ska betala livsmedelssanktionsavgift på 5 000 kr.

, med

Avgiften tas ut för att livsmedelsverksamheten uppges har påbörjats innan två veckor
har gått från det att anmälan för registrering inkom 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.
Ärendet
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.
Vid anmälan om registrering av livsmedelsanläggning som inkom till
Miljöförvaltningen den 18 juni 2019 anges att start för verksamheten var 18 juni 2019.
En verksamhet får påbörjas tidigast två veckor efter det att anmälan om registrering
kommit in till kontrollmyndigheten.
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.
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Förslag till beslut har kommunicerats i skrivelse daterad 24 juni 2019 där
verksamheten fick tillfälle att yttra sig samt möjlighet att inkomma med uppgifter om
årsomsättning.
har inte inkommit med uppgifter om företagets årsomsättning eller andra
synpunkter.
Miljöförvaltningens bedömning
I anmälan om registrering av livsmedelsanläggning som inkom till Miljöförvaltningen
den 18 juni 2019 framkom det att verksamheten påbörjats samma dag som anmälan
inkom.
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.
Cedar i Borås har inte inkommit men några synpunkter och därmed bedömer
nämnden att det finns skäl att påföra sanktionsavgift.
Beloppets storlek

Miljö- och konsumentnämnden har inte fått fram några uppgifter gällande företagets
årsomsättning från Creditsafe. Sanktionsavgiften anges därmed till lägsta avgift på
5 000 kr.

Zygmunt Cieslak
Avdelningschef Livsmedelskontroll
Bilaga
Skäl till beslut, anmälan om registrering sida 1
Hur man överklagar
Delgivningsblankett
Beslut skickas till
Cedars i Borås AB
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Livsmedelskontroll
Miljö- och konsumentnämnden

Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att
, organisationsnummer
, med verksamheten Saeb Saeb, ska betala livsmedelssanktionsavgift på
5 000 kr,
Avgiften tas ut för att livsmedelsverksamheten har påbörjats 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.
Ärendet
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.
På grund av klagomål gjordes en kontroll på verksamhet Saeb Saeb den 10 april 2019.
I och med klagomålet uppmärksammades det att verksamheten påbörjats innan
anmälan om registrering inkom 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
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vissa överträdelser av livsmedelslagstiftningen och med de belopp som framgår av 39
c § i livsmedelsförordningen.
Förslag till beslut har kommunicerats i skrivelse daterad den 7 juni 2019 där
verksamheten fick tillfälle att yttra sig samt möjlighet att inkomma med uppgifter om
årsomsättning.
har inte inkommit med uppgifter om företagets årsomsättning eller
andra synpunkter.
Miljöförvaltningens bedömning
Vid en kontroll på grund av klagomål på verksamhet Saeb Saeb den 10 april 2019
uppmärksammades att verksamheten har öppnat utan att anmäla 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.
har inte inkommit men några synpunkter och därmed bedömer
nämnden att det finns skäl att påföra sanktionsavgift.
Beloppets storlek

Miljö- och konsumentnämnden har inte fått fram några uppgifter i Creditsafe gällande
företagets årsomsättning. Sanktionsavgiften anges därmed till lägsta avgift på 5 000 kr.

Zygmunt Cieslak
Avdelningschef Livsmedelskontroll
Bilaga
Skäl till beslut: Anmälan om registrering, kontrollrapport 2019-04-12
Hur man överklagar
Delgivningsblankett
Beslut skickas till
Saeb Saeb
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2019-09-09

2019-2680

Mikael Lund, 033-35 35 64
mikael.lund@boras.se
Miljö- och konsumentnämnden

Miljörapport Tertial 2 2019, Miljö- och konsumentnämnden
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att godkänna Miljörapport Tertial 2 2019, Miljöoch konsumentnämnden.
Ärendet
Den 22 februari 2018 fastställde Kommunfullmäktige Borås Stads miljömål 20182021. Miljömålen är indelade i fyra perspektiv. Under varje perspektiv finns mål,
etappmål och aktiviteter för att nå målen. För varje aktivitet finns en eller flera
ansvariga nämnder/bolag. Miljörapport Tertial 2 2019, Miljö- och konsumentnämnden följer
upp de aktiviteter som Miljöförvaltningen är ansvarig för. Ytterligare uppföljning av
mål och aktiviteter kommer ske vid årsredovisningen.
Mål 1a) Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda ska ha ett miljöledningssystem.
Miljöförvaltningen är miljödiplomerad enligt Svensk miljöbas sedan mars 2018.
Godkänd i revision 2019.
1d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara miljöutbildade.
Minskningen beror till största delen av nyanställningar och ändrad sammansättning av
förtroendevalda.
Mål 3b) Ekosystemtjänster, grön- och blå infrastruktur värnas i översiktsplaner, detaljplaner och
vägplaner.
Miljöförvaltningen arbetar löpande med att bevaka de gröna frågorna i stadens
planeringsarbete. Gällande grönytefaktorn som arbetsverktyg i stadsplanering har
Miljöförvaltningen hösten 2019 initierat förvaltningsövergripande arbete som pågår.
Mål 3c) Den fysiska planeringen ska anpassas till framtidens klimat och väderfenomen.
Extern översvämningskartering har gjorts med stadens indata. Upphandling och
framtagande av program/modeller för värmekartering och dricksvatten pågår och
beräknad att slutföras 2020. Gällande ras och skred så görs inget övergripande för
staden utan det ställs krav på geoteknisk undersökning vid behov i planarbetet.
Hur har klimatanpassningsarbetet etablerats i befintliga strukturer som exempelvis planarbete,
miljötillsyn, bygglov och skötselplaner?

Miljöförvaltningen
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[2019-2680]

Det planeras kring en klimatanpassad tillsynskampanj för 2021. Klimatarbetet har
delvis etablerats i planarbetet från uppstart till samråd, även vid bygglov. Gällande
skötselplaner används riktlinjer från Länsstyrelsen.
Mål 5a) Skapa en samlad bild av den gröna och blå strukturen i kommunen och värna viktiga
korridorer.
Det är ett pågående arbete och stadens grönområdesplan och flertalet
detaljundersökningar används som underlag i planeringsarbetet. Under hösten 2019
pågår förvaltningsövergripande arbete i projektstudioform kring att skapa ett grönt
och blått stråk genom staden. Miljöförvaltningen driver två olika LONA-projekt som
har en del i detta och beräknas slutföras 2020.
Mål 5b) Stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet.
Naturvårdsfonden har gett bidrag till flera projekt med dammar för större
vattensalamander, biodling, bete och slåtter med möjligheten för hävdgynnade arter
att sprida sig till nya lokaler. I planarbete bevakar Miljöförvaltningen gröna stråk för
spridningskorridorer av vilda djur och växter. Grodpassage finns med i en detaljplan i
Tosseryd. Miljöförvaltningen arbetar med ett LONA-projekt om Ekologisk analys av
grönstråk, beräknas vara klart 2020. I ärendehantering och bygglovsremisser får
markägare information om naturvärden via beslut och dialog.

Agneta Sander
Miljöchef

Mikael Lund
Miljöutredare

Bilagor
1. Miljörapport Tertial 2 2019, Miljö- och konsumentnämnden
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Inledning
Den 22 februari 2018 fastställde Kommunfullmäktige Borås Stads miljömål 2018-2021. Med de nya
målen utvecklas och skärps Borås Stads miljömål och miljömålsarbete. Miljömålen är indelade i fyra
perspektiv. Under varje perspektiv finns mål, etappmål och aktiviteter för att nå målen. För varje
aktivitet finns en eller flera ansvariga nämnder/bolag. Denna rapport följer endast upp de aktiviteter
som Miljöförvaltningen är ansvarig för. Förutom denna tertialuppföljning kommer ytterligare
uppföljning ske vid årsredovisningen.

Hållbara perspektiv
Beskrivning
I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap och delaktighet ger grund för
hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Ett strukturerat miljöarbete ger förutsättningar för en
hållbar samhällsutveckling.

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög
kompetens inom miljöområdet
1a) Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda ska ha
ett miljöledningssystem.
Indikatorer

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Nej

Ja

Ja

Har förvaltningen / bolaget ett
certifierat miljöledningssystem?

Kommentar Miljöförvaltningen är miljödiplomerad enligt Svensk miljöbas sedan mars 2018. Godkänd i
revision 2019.
Har förvaltningen / bolaget ett
miljöledningssystem som inte är
certifierat?

Ja

Ej aktuellt

Ej aktuellt

Kommentar Miljöförvaltningen är miljödiplomerad enligt Svensk miljöbas, det är därför inte aktuellt att följa
upp miljöledningssystem som inte är certifierat.

1d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara
miljöutbildade.
Indikatorer
Andel anställda som genomgått en
miljöutbildning, som inkluderar
utbildning om Borås Stads miljöarbete.

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

83%

73%

67%
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Indikatorer

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Kommentar En del i att siffrorna har sjunkit mot föregående år beror på en del nyanställningar och dessa
har inte ännu hunnit gå någon utbildning samt att ett flertal av dessa har börjat sin anställning i skarven
mellan erbjudna utbildningstillfällen (sommaruppehåll).

Andel förtroendevalda (ledamöter och
ersättare) som genomgått en
miljöutbildning, som inkluderar
utbildning om Borås Stads miljöarbete.

47%

24%

Kommentar Nuvarande nämnd har inte anmält sig till någon gemensam miljöutbildning däremot har
några av de förtroendevalda gått miljöutbildning.

Hållbar samhällsplanering
Beskrivning
Borås Stad planerar för ett hållbart samhälle och arbetar för att invånare ska ha en hälsosam livsmiljö
både i stad och på landsbygd. Nybyggnad sker i första hand genom förtätning i tätorter och nära
kollektivtrafik. En hållbar stad är en tät och blandad stad där vi bygger på redan byggda ytor och på så
sätt har kvar tillgången till gröna stråk, vattendrag och parker. Hållbar förtätning innebär att människor
kan transportera sig på ett hållbart sätt. Avfallshanteringen är dessutom väl utbyggd för att underlätta
för invånarna.

Mål 3. Borås Stad bygger hållbart och skapar förutsättningar
för en hälsosam livsmiljö
3b) Ekosystemtjänster, grön- och blå infrastruktur värnas i
översiktsplaner, detaljplaner och vägplaner.
Lägesbeskrivning
Beskriv hur grönytefaktorn används i fysisk planering.
Kommentar Vi arbetar som tidigare med att bevaka de gröna frågorna i planeringen, men använder i
dagsläget inte grönytefaktorn som ett verktyg. Vi har börjat kika på hur andra städer arbetar med
grönytefaktorer för att se vilken modell som skulle passa Borås stad. Om/när kommunen framöver har satt
nivåer för grönytefaktorer för staden kommer grönytefaktorn vara ett verktyg för exploatörer i den fysiska
planeringen.

Miljö- och konsumentnämnden, Miljörapport Tertial 2 2019

4(6)

3c) Den fysiska planeringen ska anpassas till framtidens klimat
och väderfenomen.
Indikatorer
Har framtida klimateffekter som
beskriver risker inom
dricksvattenförsörjning, hälsorisker,
ras, skred och översvämningar
kartlagts?

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Bedömning ej gjord

Nej

Nej

Kommentar Det har tagits fram översvämningskarteringar över Viskan av Myndigheten för samhällskyd
och beredskap där Borås är en av 21 särskilt utsatta kommuner. Hotkartorna har levererats men
resterande rapporter och riskkartor med rapport kommer senare under hösten. Det pågår framtagande av
upphandling för Skyfall, upphandlingen snart klar och resultat kommer troligen innan årets slut. Det pågår
arbete med att ta fram värmekarteringar över staden med avsikt att skapa ett verktyg för modelleringar av
värme vid nybyggnation, plantering av träd, grönytor osv. Det får ses handla om hälsorisker främst.
Gällande dricksvattentäkter prövas ett riskberäkningssystem som heter Kaskad.
Ras och skred kartläggs inte övergripande i dagsläget. I varje enskild byggprocess ställs vid behov krav av
geoteknisk undersökning.

Lägesbeskrivning
Hur har klimatanpassningsarbetet etablerats i befintliga strukturer som exempelvis planarbete,
miljötillsyn, bygglov och skötselplaner?
Kommentar Till viss del har klimatarbetet etablerats i planarbetet i individuella planer från uppstart till
samråd, detta inkluderar då även bygglov. Riskkartering kring översvämningar är gjord. I miljötillsynen
arbetas det idag inte aktivt med klimatanpassning. Det planeras kring en tillsynskampanj gällande
klimatanpassning 2021. Gällande skötselplaner för reservat och annan kommunal mark används riktlinjer
från Länsstyrelsen vid framtagande av nya skötselplaner.

Hållbar natur
Beskrivning
Borås Stad värnar sina naturresurser. Vi arbetar för att stärka förutsättningarna och trygga platser för
såväl friluftslivet som växt- och djurlivet. En rik biologisk mångfald är en förutsättning för fungerande
ekosystem som bland annat renar vatten och luft och pollinerar våra grödor. Naturen har även ett stort
värde för vår fysiska och psykiska hälsa, som en plats för rekreation och källa till välbefinnande.

Mål 5. Tillgänglig och rik natur för människor, växter och djur
5a) Skapa en samlad bild av den gröna och blå strukturen i
kommunen och värna viktiga korridorer.
Indikatorer
Har kartläggning av kommunens blå
och gröna infrastruktur gjorts?

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Bedömning ej gjord

Bedömning ej gjord

Ja
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Indikatorer

Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Kommentar Vi har stadens grönområdesplan och ett antal detaljutredningar kopplade till planarbetet som
underlag idag. Under hösten 2019 pågår ett förvaltningsövergripande arbete i projektstudioform kring att
skapa ett grönt och blått stråk genom staden. Det är ett pågående arbete, vi driver två olika LONA-projekt
som har en del i detta.


Ett LONA-projekt om Ekologisk analys av grönstråk pågår, konsultupphandling av GIS-analyser
och bedömning av identifierade spridningskorridorer är påbörjad hösten 2019. Underlaget kan
visa var vi behöver arbeta med att säkra och förbättra miljöer framöver.



LONA-projektet Plan för biologisk mångfald behandlar de viktigaste gröna miljöerna och
vattenmiljöer i Borås och kommer också att omfatta ett Boråsperspektiv på Länsstyrelsens arbete
med Regional handlingsplan för grön infrastruktur. Detta projekt ska vara slutfört i juni 2020.

5b) Stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet.
Lägesbeskrivning
Beskriv vilka åtgärder som gjorts för att skapa säkra passager och bättre spridningsmöjligheter,
samt ange för vilka arter.
Kommentar


Nya dammar har grävts för att öka spridningsmöjligheter och skapa nya livsmiljöer för större
vattensalamander och andra grod- och kräldjur.



I alla detaljplaner och strategiska planer bevakar vi gröna stråk för spridningskorridorer av vilda
djur och växter.



Grodpassage finns med i en detaljplan i Tosseryd.



Ett LONA-projekt om Ekologisk analys av grönstråk pågår, konsultupphandling av GIS-analyser
och bedömning av spridningskorridorer är påbörjad hösten 2019. Underlaget kan visa var vi
behöver arbeta med att säkra och förbättra miljöer framöver.



Naturvårdsfonden har gett bidrag till flera projekt med bete och slåtter med möjligheten för
hävdgynnade arter att sprida sig till nya lokaler.
Beskriv vilka åtgärder som gjorts för att öka kunskapen om biologisk värdefulla områden hos
organisationer och markägare.

Kommentar I strandskyddsärenden och bygglovsremisser får markägare via beslut och dialog, veta en
del om de naturvärden de har på sin mark.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-08-20

1(2)
Dnr

2018-1616

Mikael Lund, 033-35 35 64
Mikael.lund@boras.se
Miljö- och konsumentnämnden

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond
Sökande:
Fastighet:

Tränghult 2:2

Sammanfattning
har sökt 15 000 kronor ur naturvårdsfonden och beviljats bidrag på 10
000 kronor för biodling på fastigheten Tränghult 2:2 och Uttersmad 1:2. Åtgärderna
är nu genomförda och projektet avslutat.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet
avslutas och innestående bidrag på 5000 kronor betalas ut på angivet konto.
Biodlingen ska finnas kvar och skötas i minst fem år efter avslutat projekt.
Ärendet

har beviljats bidrag på 10 000 kronor ur naturvårdsfonden för biodling
på fastigheten Tränghult 2:2 och Uttersmad 1:2. Åtgärderna är nu genomförda och
projektet avslutat.
Slutbesiktning av åtgärderna genomfördes av Mikael Lund den 16 augusti 2019.
Naturvårdsfondens arbetsgrupp har godkänt slutredovisningen.
Miljöförvaltningens synpunkter
har uppfyllt de åtgärder som ansökan om bidrag avsåg.
Bisamhällen har köpts in, material för tillverkning av två bikupor och
skyddsutrustning likaså. Iordningställande av uppställningsplats för kuporna.
Svärmning har skett från en av kuporna men drottningen är nu tillbaks i kupan och
det är hög aktivitet i båda kuporna vid fältbesöket. Produktionen verkar god i bägge
kuporna och honung skall slungas om ca: 2 veckor.
har främst märkt att
äppelträd runt om i området verkar pollineras bättre sedan biodlingen startat. Han har
planer på att utöka verksamheten med fler kupor kommande år.

Agneta Sander
Miljöchef

Mikael Lund
Kommunbiolog
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Bilaga
1. Fotodokumentation från slutbesiktningen
Beslut skickas till
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen

Dnr

2018-1616

Bilaga 1.
Bidrag ur Borås stads naturvårdsfond, Tränghult 2:2 och
Uttersmad 1:2

Datum:2019-08-20

1(2)

Dnr:2018-3387

Fotodokumentation
Foton 2019-08-16. Mikael Lund.
har köpt in bisamhällen, kupor och material till uppställningsplatsen.
har placerat kuporna
uppe på en höjd i en solbelyst glänta en bit bort från bostadshuset. Svärmning har skett från kupan
till höger men drottningen är nu tillbaks i kupan och det är hög aktivitet i båda kuporna vid
fältbesöket. Produktionen verkar god i bägge kuporna och honung skall slungas om ca: 2 veckor.

Bilaga 1.
Bidrag ur Borås stads naturvårdsfond, Tränghult 2:2 och
Uttersmad 1:2

Foto ner i kupan till höger framifrån sett.

Foto på samma kupa bakifrån.

Mikael Lund
Miljöutredare

Datum:2019-08-20
Dnr:2018-3387

1(2)
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-08-20

1(1)
Dnr

2018-3387

Mikael Lund, 033-35 35 64
Mikael.lund@boras.se
Miljö- och konsumentnämnden

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond
Sökande:
Fastighet:

Riddarebolet 1:5

Sammanfattning
har beviljats bidrag på 5000 kronor ur naturvårdsfonden för
biodling på fastigheten Riddarebolet 1:5. Åtgärderna är nu genomförda och projektet
avslutat.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet
avslutas och innestående bidrag på 2000 kronor betalas ut på angivet konto.
Biodlingen ska finnas kvar och skötas i minst fem år efter avslutat projekt.
Ärendet

har beviljats bidrag på 5000 kronor ur naturvårdsfonden för
biodling på fastigheten Riddarebolet 1:5. Åtgärderna är nu genomförda och projektet
avslutat.
Slutbesiktning av åtgärderna genomfördes av Mikael Lund den 16 augusti 2019.
Naturvårdsfondens arbetsgrupp har godkänt slutredovisningen.
Miljöförvaltningens synpunkter
har uppfyllt de åtgärder som ansökan om bidrag avsåg.
Bisamhälle har köpts in, material för tillverkning av två bikupor och skyddsutrustning
likaså. Iordningställande av uppställningsplats för kuporna. Delning av bisamhället
gör att två bisamhällen var i full aktivitet vid besöket och sökanden skall slunga
honung för första gången om någon vecka. Hon har också sedan tidigare arbetat med
att öka den biologiska mångfalden i trädgården runtomkring med exempelvis bihotell
för solitärbin samt har blommande trädgårdsland och fruktträd i närheten av kuporna.

Agneta Sander
Miljöchef

Mikael Lund
Kommunbiolog
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Datum

2019-08-20

Bilaga
1. Fotodokumentation från slutbesiktningen
Beslut skickas till
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen

Dnr

2018-3387

Bilaga 1.
Bidrag ur Borås stads naturvårdsfond, Riddarebolet 1:5

Datum:2019-08-20
Dnr:2018-3387

Fotodokumentation
Foton 2019-08-16. Mikael Lund.
har själv byggt kuporna av inköpt material och iordninggjort uppställningsplatsen. Kupa
2 till vänster är resultatet av en delning som gjordes i maj och har lyckats bra enligt
. Det är
högre aktivitet i kupa 1 vid fältbesöket men det flyger hela tiden bin ut ur även kupa 2 vid besöket.

Mikael Lund
Miljöutredare

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-08-20

1(2)
Dnr

2018-1934

Mikael Lund, 033-35 35 64
Mikael.lund@boras.se
Miljö- och konsumentnämnden

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond
Sökande:
Fastighet:

Räveskalla 1:256

Sammanfattning
har sökt 20 000 kronor ur naturvårdsfonden och beviljats bidrag på 10
000 kronor för biodling på fastigheten Räveskalla 1:256. Åtgärderna är nu
genomförda och projektet avslutat.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet
avslutas och innestående bidrag på 5000 kronor betalas ut på angivet konto.
Biodlingen ska finnas kvar och skötas i minst fem år efter avslutat projekt.
Ärendet

har beviljats bidrag på 10 000 kronor ur naturvårdsfonden för biodling
på fastigheten Räveskalla 1:256. Åtgärderna är nu genomförda och projektet avslutat.
Slutbesiktning av åtgärderna genomfördes av Mikael Lund den 16 augusti 2019.
Naturvårdsfondens arbetsgrupp har godkänt slutredovisningen.
Miljöförvaltningens synpunkter
har uppfyllt de åtgärder som ansökan om bidrag avsåg.
Bisamhällen har köpts in, material för tillverkning av två bikupor och
skyddsutrustning likaså. Iordningställande av uppställningsplats för kuporna.
Det är hög aktivitet i båda kuporna vid fältbesöket. Produktionen verkar god i bägge
kuporna och honung skall slungas om ca: 2 veckor.
tycker att de flesta av bina
som lämnar kuporna flyger bort från tomten då han observerat flera gånger att de
flyger utom synhåll direkt när de lämnar kupan. Han har ramar och material i ett
mindre förråd i anslutning till kuporna. Han har planer på att utöka verksamheten
med fler kupor kommande år.

Agneta Sander
Miljöchef

Mikael Lund
Kommunbiolog
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Datum

2019-08-20

Bilaga
1. Fotodokumentation från slutbesiktningen
Beslut skickas till
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen

Dnr

2018-1934

Bilaga 1.
Bidrag ur Borås stads naturvårdsfond, Räveskalla 1:256

Datum:2019-08-20 1(2)
Dnr:2018-1934

Fotodokumentation
Foton 2019-08-16. Matilda Chocron.
har köpt in bisamhällen, kupor och material samt iordninggjort uppställningsplatsen. Han tycker
att det mesta har fungerat bra hittills och att han lär sig saker hela tiden. Det är hög aktivitet i
kuporna vid fältbesöket och det flyger hela tiden bin ut ur kuporna trots att det är relativt molnigt
denna dag. Närheten till skogsmarken gör att bin lätt tar sig till vilda växter för pollinering.

Bilaga 1.
Bidrag ur Borås stads naturvårdsfond, Räveskalla 1:256

Datum:2019-08-20 1(2)
Dnr:2018-1934

Förråd med material som extra ramar samt överblivet vax från tidigare slungning.

Mikael Lund
Miljöutredare

Sida
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Datum
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1(2)
Dnr

2018-337

Mikael Lund, 033-35 35 64
Mikael.lund@boras.se
Miljö- och konsumentnämnden

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond
Sökande:
Fastighet:

Seglora-Ingeshult 2:1

Sammanfattning
har sökt 4500 kronor ur naturvårdsfonden och beviljats bidrag på
3750 kronor för beskäring av en skyddsvärd ek fastigheten Seglora-Ingeshult 2:1.
Åtgärderna är nu genomförda och projektet avslutat.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet
avslutas och bidrag på 3750 kronor betalas ut på angivet konto.
Den beskärda eken ska finnas kvar och skötas i minst fem år efter avslutat projekt.
Ärendet

har sökt 4500 kronor ur naturvårdsfonden och beviljats bidrag på
3750 kronor för beskäring av en skyddsvärd ek fastigheten Seglora-Ingeshult 2:1.
Åtgärderna är nu genomförda enligt uppställda villkor och projektet avslutat.
Slutbesiktning av åtgärderna genomfördes av Mikael Lund den 16 augusti 2019.
Naturvårdsfondens arbetsgrupp har godkänt slutredovisningen.
Miljöförvaltningens synpunkter
har uppfyllt de åtgärder som ansökan om bidrag avsåg. Han har
även följt de villkor som ställdes i beslut om godkännande av ansökan.
Arborist har anlitats som beskurit kronan och reducerat dess omfång för att minska
vikt och omfång, detta för att förlänga trädets livslängd.
tycker att åtgärden har gett önskad effekt och även risken för att trädet skall
skada egendom har minskat. Han tycker även att beskuggningen från trädet har
minskat vilket bidragit till att en mer utvecklad grässvål under trädet. Den döda veden
efter beskärning har
liggande vid ett förråd vilket är gynnsamt för exempelvis
vissa insekter. Bevarandet av en skyddsvärd ek genom denna åtgärd gynnar
organismer knutna till ek och då speciellt arter beroende av äldre och grövre ek.

Agneta Sander
Miljöchef

Mikael Lund
Kommunbiolog
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2019-08-21

Bilaga
1. Fotodokumentation från slutbesiktningen
Beslut skickas till
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen

Dnr

2018-337

Bilaga 1.
Bidrag ur Borås stads naturvårdsfond, Seglora-Ingeshult 2:1

Datum:2019-08-21 1(2)
Dnr:2018-337

Fotodokumentation
Foton 2019-08-16. Mikael Lund.
Något dålig bild men det syns färska snittytor på kronans yttersta grenverk och kronan är reducerad
mot tidigare, se nästa bild. Röda ringar markerar exempel på synliga ändsnitt i bilden.

Bilaga 1.
Bidrag ur Borås stads naturvårdsfond, Seglora-Ingeshult 2:1

Datum:2019-08-21 1(2)
Dnr:2018-337

Foton 2018-04-09. Anna Karlsson.
Här syns att kronans yttersta grenverk sträcker sig längre ut från centrum än efter beskärning.

Mikael Lund
Miljöutredare
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Datum

2019-08-30

1(2)
Dnr

2019-2793

Matilda Chocron, 033-35 30 13
Matilda.chocron@boras.se
Miljö- och konsumentnämnden

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond
Sökande:
Fastighet:

Äskhult 1:7 och 1:8

Sammanfattning
har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för
anläggning av två dammar på fastigheterna Äskhult 1:7 och 1:8.
ansöker om ett bidrag på 63 050 kronor. Beredningsgruppen för naturvårdsfonden
rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden att bevilja ansökan med 13 050
kronor.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden beviljar
ansökan med 13 050
kronor för anläggning av två dammar på fastigheterna Äskhult 1:7 och 1:8.
Beslutet är förenat med följande villkor
• Fisk och kräftor får inte planteras ut i dammen.
Projektet ska utföras i enlighet med ansökan och givna tillstånd från Länsstyrelsen.
Framtida skötsel ansvarar fastighetsägaren för. Åtgärderna ska påbörjas inom två år
och avslutas inom fem år. Återbetalningsskyldighet föreligger om åtgärderna inte
utförs enligt detta beslut.
Av bidraget betalas 7 050 kronor ut på angivet konto efter meddelande om
projektstart och 6 000 kronor efter slutbesiktning av projektet.
Anmäl projektstart och projektslut till miljöförvaltningen.
Ärendet
Projektet är en del i Miljöförvaltningens LONA-projekt som syftar till att skapa bättre
förutsättningar för större vattensalamander. Den aktuella fastigheten ligger i
huvudstråket för större vattensalamanderns utbredning i kommunen. I denna del av
huvudstråket är avståndet långt mellan lämpliga dammar. Dammarna kommer att
utformas för att gynna biologisk mångfald, bland annat genom flacka kanter,
oregelbunden form och vara fisk- och kräftfri. I närområdet återfinns stenmurar och
stenrösen som utgör bra övervintringsmiljöer för arten. LONA-projektet kommer
delfinansiera anläggandet med 50 000 kronor. Resterande belopp, 13 050 kronor
söks ur naturvårdsfonden.
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2019-2793

En av dammarna kommer att anläggas på Äskhult 1:7 och en i gränsen mellan
Äskhult 1:7 och 1:8. Dammarna kommer bli ca 700 m2 respektive 1200 m2. Placering
och möjlig utformning framgår av kartan i bilaga 2. Dammen mellan Äskhult 1:7 och
1:8 har sin tillrinning från befintlig bäck. Marken där dammen planeras att anläggs
utgörs idag av sankmark i en mindre ravin. Längre söderut blir bäcken åter mer tydlig.
Syftet är att gräva ut den sanka delen och bygga upp en vall för att skapa en damm.
Den mindre dammen på Äskhult 1:7 har sin tillrinning från ett kärr/mosse i skogen.
Miljöförvaltningens synpunkter
Projektet uppfyller syftet och kraven för användning av medel ur naturvårdsfonden.
Bidraget går till enskild och omfattar naturvårdsåtgärder.
Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden
att bevilja ansökan med 13 050 kronor för anläggning av två dammar.

Agneta Sander
Miljöchef

Bilaga
1. Översiktskarta
2. Detaljkarta
Beslut skickas till

Matilda Chocron
Kommunbiolog

Bilaga 1. Översiktskarta

Äskhult 1:7 och 1:8
Dnr 2019-2793

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:50000
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Copyright Borås Stad
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Dnr

2018-3518

Anna Ljunggren, 033-35 83 78
Anna.ljunggren@boras.se
Miljö- och konsumentnämnden

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond
Sökande:
Fastighet:

Sölebo 6:4

Sammanfattning

har beviljats bidrag på 81 000 kronor ur
naturvårdsfonden för anläggning av två dammar på fastigheten Sölebo 6:4.
Dammarna är nu anlagda och projektet avslutat.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet
avslutas och innestående bidrag på 21 000 kronor betalas ut på angivet konto.
Enligt tidigare beslut om bidrag är beslutet förenat med följande villkor
• Fisk och kräftor får inte planteras ut i dammen.
• En skyddszon på minst 6 meter ska lämnas runt dammen. Skyddszonen ska
vara bevuxen. Så gärna in fröblandning som gynnar insekter. Skyddszonen får
inte gödslas eller besprutas med växtskyddsmedel.
Ärendet

har beviljats bidrag på 81 000 kronor ur
naturvårdsfonden för att anlägga två dammar på fastigheten Sölebo 6:4. Dammarna
anlades i juni 2019 och en slutbesiktning genomfördes den 28 augusti 2019 av KarlErik Nilsson, Per Månsson, Börje Fritzon och Anna Ljunggren. Naturvårdsfondens
arbetsgrupp har godkänt slutredovisningen.
Miljöförvaltningens synpunkter
har uppfyllt de åtgärder som ansökan om bidrag
avsåg. Två dammar har anlagts, en på ca 1200 kvm och en på ca 200 kvm. Dammarna
är anlagda för att gynna biologiska mångfald, men fokus på större vattensalamander.

Agneta Sander
Miljöchef

Anna Ljunggren
Kommunbiolog
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1. Fotodokumentation från slutbesiktningen
Beslut skickas till
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen

Dnr

2018-3518

Sida

1(5)
Datum

Dnr

2019-08-29

2018-3518

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

Anläggning av två dammar på fastigheten Sölebo 6:4

Dammarnas placering
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Dnr

2018-3518

Figur 1. Foto taget 13 september 2018. Marken är sank och går inte att bruka. Foto åt norr.

Figur 2. Foto taget åt sydväst den 13 september 2018.
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Figur 3. Dammarna grävdes i juni 2019. Foto taget den 28 augusti 2019. Den större dammen, ca 1200 kvm.
Foto åt sydväst.

Figur 4. En mindre ö skapades i dammen för att ge den mer liv och variation. Foto taget 28 augusti 2019 åt
sydväst.
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Dnr

2018-3518

Figur 5. De stenar som hittades vid urgrävning av dammen har placerats runt om i dammen, här syns en
flatare större sten i vattenbrynet. Foto taget 28 augusti 2019.

Figur 6. I den södra delen av dammen har vegetationen hunnit etablera sig i strandkanten under sommaren.
Vid besök den 28 augusti 2019 noterades trollsländor och flicksländor som parade sig.
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Figur 7. Den mindre dammen, ca 200 kvm. På grund av kraftigt regnoväder under dagen var dammen grumlig
vid besöket. Foto taget den 28 augusti 2019 åt sydväst.
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Datum

2019-05-28
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Dnr

2019-2595

Matilda Chocron, 033-35 30 13
Matilda.chocron@boras.se
Miljö- och konsumentnämnden

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond
Sökande:
Fastighet:

Torpa-Sjöbo 2:2, Paradis 1:4 m.fl.

Sammanfattning

, har lämnat in en
ansökan om bidrag på ur naturvårdsfonden för elfiske inom Mölarp, biotopkartering i
två biflöden till Öresjö samt förstudie av två vandringshinder. De söker även för att
undersöka ett möjligt våtmarksläge på flera fastigheter, se kartbilagor.
ansöker om ett bidrag på 52000 kronor.
Beredningsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och
konsumentnämnden att bevilja ansökan med 52000kronor för sökta åtgärder.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden beviljar
ansökan med 52000 kronor för åtgärderna enligt ansökan.
Projektet ska utföras i enlighet med ansökan. Åtgärderna ska påbörjas inom två år och
avslutas inom fem år. Åtgärden ska finnas kvar och skötas i minst fem år efter
avslutat projekt. Återbetalningsskyldighet föreligger om åtgärderna inte utförs enligt
detta beslut.
Av bidraget betalas 75%, dvs 39000 kronor ut på angivet konto efter meddelande om
projektstart och 13000 kronor efter slutbesiktning av projektet. Vid projektstart ska
Fiskevårdsområdesföreningen vara informerad och sagt ok till åtgärderna, så även
berörda fastighetsägare.
Anmäl projektstart och projektslut till miljöförvaltningen.
Underlag för beslut
Ansökan med kartor och projektbeskrivning: 2019-07-24
Ärendet

har lämnat in en ansökan om bidrag ur
naturvårdsfonden för att inom Mölarps naturreservat elfiska 5 lokaler, samt elfiske i
två biflöden till Öresjö. Ansökan gäller även biotopkartering av två biflöden till
Öresjö samt förstudie av två vandringshinder. på fastigheten Mjöshult 1:117.
ansöker om ett bidrag på 52000 kronor.
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Miljöförvaltningens synpunkter
Projektet uppfyller syftet och kraven för användning av medel ur naturvårdsfonden.
Bidraget går till enskild och omfattar naturvårdsåtgärder.
Projektet bidrar till att uppfylla det nationella miljömålen Ett rikt odlingslandskap och
Rik biologisk mångfald samt det lokala miljömålet Hållbar natur.
Beredningsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och
konsumentnämnden att bevilja ansökan med 52000 kronor för undersökningar av
utförda och framtida fiskevårdsåtgärder.

Agneta Sander
Miljöchef

Bilaga
1. Karta
Beslut skickas till

Matilda Chocron
Kommunbiolog
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Karta över biflöden och blå ring visar möjlig våtmark.
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Miljöförvaltningen
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

den 6 september 2019 13:35
Matilda Chocron
Sv: ang naturvårdsfonden

Hej!
Den ena dammen ligger i Sliperdalsbäcken/Tosserydsbäcken (6403924-378942). Det är en damm i
betong, cirka 1 meter hög. Har en bild som jag ska försöka leta fram. De boende intill var villigt inställda till
åtgärder förstod jag det som. Men tror den ligger på kommunal mark.
Det andra hindret är i Sparsörsbäcken (6408027-381547). Det är en lite lägre damm, cirka 0,5 meter hög.
Har även en gammal bild där men hittar inte den heller tyvärr.
Med vänliga hälsningar

Från: Matilda Chocron <matilda.chocron@boras.se>
Skickat: den 6 september 2019 10:05
Till:
Ämne: ang naturvårdsfonden
Hej!
Vill du kort beskriva de två vandringshindrena? Vart är dem? Vad är det för typ av vandringshinder? Har du
foton?
Med Vänlig Hälsning

Matilda Chocron
Kommunbiolog, Miljöstrategiska avdelningen
----------------------------------------------------------------------------Borås Stad - Miljöförvaltningen
Besöksadress: Stora Brogatan 45
Postadress: Miljöförvaltningen, 501 80 Borås
Tel: 033-35 30 13
Webbplats: boras.se
Borås är en Fairtrade City
För miljöns skull, skriv inte ut detta meddelande
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2019-2749

Matilda Chocron, 033-35 30 13
Matilda.chocron@boras.se
Miljö- och konsumentnämnden

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond
Sökande:
Fastighet:

Vängtorp 1:10

Sammanfattning
har lämnat in en ansökan om bidrag på ur naturvårdsfonden för
restaurering av slåtter och betesmark fastigheten Vängtorp 1:10.
ansöker om ett bidrag på 35600 kronor. Beredningsgruppen för naturvårdsfonden
rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden att bevilja ansökan med 20000kronor
för stängsling och arbete.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden beviljar
ansökan med 20000 kronor
för stängsling och slåtter av ängsmark på fastigheten Vängtorp 1:10.
Beslutet förenas med följande villkor:
- Rådgivning med Länsstyrelsen angående slåtter och betesmark ska göras
innan sommaren 2019.
- Trädgårdskompost ska flyttas så att nytt trädgårdsavfall inte placeras i
närheten av ängarna.
Följande villkor gäller för skötseln:
- Slåtter får inte börja före 15 juli.
- Höet ska torkas på plats i slåttermarken och sedan tas ut från
ängarna/betesmarkerna.
- Djuren får släppas på 2-3 veckor efter att det torra höet bärgats.
- Stöd- eller vinterutfodring får ej ske inom markerna enligt karta i ansökan.
- Till en början de första åren kan bete med får tillåtas i den övre/södra fållan
även före 15 juli om inte Länsstyrelsen har en annan uppfattning vid sin
rådgivning.
Projektet ska utföras i enlighet med ansökan och villkoren i detta beslut. Åtgärderna
ska påbörjas inom två år och avslutas inom fem år. Åtgärden ska finnas kvar och
skötas i minst fem år efter avslutat projekt. Återbetalningsskyldighet föreligger om
åtgärderna inte utförs enligt detta beslut.
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Av bidraget betalas 75%, dvs 15000 kronor ut på angivet konto efter meddelande om
projektstart och 5000 kronor efter slutbesiktning av projektet.
Anmäl projektstart och projektslut till miljöförvaltningen.
Underlag för beslut
Ansökan med kartor och projektbeskrivning: 2019-08-18
Platsbesök 2019-09-05
Rapport; Miljöövervakning av slåtterängar 2018, Länsstyrelsen Västra Götaland.
Ärendet

har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för
restaurering av slåttermark, stängsling och slåtter på fastigheten Vängtorp 1:10.
söker bidrag på 35000 kronor.
avser att börja slå ängen och sedan ha efterföljande bete. Får kommer
lånas in av en gård längre bort.
Ängsmarken finns beskriven i Jordbruksverkets ängs- och betesinventering samt i
Länsstyrelsens ängs- och hagmarksinventering.
Från ängs- och betesinventeringen: 2016-06-29: Ohävdad och igenväxande äng. Hallon, björksly
och lupin håller på att ta över. Jordkällare. Hassel, gran, rönn och äldre björk. Mycket fin
svinrotäng närmast vägen. Stort inslag av jungfru Marie nycklar, darrgräs och prästkrage. Arterna
sprider sig ut i vägkanten. I de sydöstra delarna är floran påverkad av tidigare odling men det finns
mycket blodrot, prästkrage och enstaka jungfru Marie nycklar. Lupin, hundkex, älggräs. Objektet
är i akut behov av hävd.
Den 5 september var beredningsgruppen för naturvårdsfonden på plats och fick
projektet beskrivet av
som också bor på fastigheten.
Den nedre eller norra fållan är artrik och den har
slagit med lie under 2019. Den
övre fållan är mer igenvuxen med små träd och högre gräs. En trädgårdstipp ligger i
kanten där vägen svänger och infarten till de södra markerna är. Runt den syns tydlig
näringspåverkan, där växer bland annat brännässlor. I den södra fållan behövs en del
sly tas bort.
Miljöförvaltningens synpunkter
Projektet uppfyller syftet och kraven för användning av medel ur naturvårdsfonden.
Bidraget går till enskild och omfattar naturvårdsåtgärder.
På fastigheten hittades de främmande invasiva arterna lupinersom är på väg att sprida
sig ut i ängsmarken. Det är viktigt att nu i tidigt skede hålla efter dessa växtarter då de
annars kan sprida sig väldigt fort och konkurrera ut den naturliga floran i de
värdefulla artrika slåttermarkerna.
Det är positivt om det går att även få in bete med nötdjur ibland då de betar på ett
annat sätt och även ger en större markstörning som gör att frön gror lättare.
Projektet bidrar till att uppfylla det nationella miljömålen Ett rikt odlingslandskap och
Rik biologisk mångfald samt det lokala miljömålet Hållbar natur.
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Beredningsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och
konsumentnämnden att bevilja ansökan med 20000 kronor för stängsling och slåtter.

Agneta Sander
Miljöchef

Bilaga
1. Karta
Beslut skickas till

Matilda Chocron
Kommunbiolog
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1 Inledning
Miljö- och konsumentnämnden har till huvuduppgift att ansvara för Borås Stads myndighetsansvar
inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Myndighetsutövning och tillsynsarbete syftar till att säkerställa
boråsarnas hälsa och säkerhet, en effektiv och hållbar samhällsplaneringsprocess, lika och rättvisa regler
för företag i Borås samt för att motverka brottslighet. Nämnden ansvarar även för kommunens budgetoch skuldrådgivning, konsumentrådgivning samt energi- och klimatrådgivning. Miljö- och
konsumentnämnden ska svara för miljövård och naturvårdsfrågor i kommunen i den mån det inte
ankommer på annan. Nämnden ska följa utvecklingen i kommunen vad det gäller miljö- och
hälsoskydd, utarbeta förslag, bereda ärenden samt medverka i planering där frågor inom nämndens
ansvarsområde berörs.
Nämndens verksamheter har fortsatt haft en hög personalomsättning under 2019.
Personalomsättningen inom förvaltningen har varit hög de senaste åren (19, 14, 12 respektive 19
procent åren 2015-2018 och hittills känt för 2019 cirka 15 procent). En så stor personalomsättning
under flera år påverkar såväl ekonomin (kostnader och intäkter) som verksamheten negativt.
Nämnden har tilldelats 25 875 tkr i kommunbidrag och utöver det får nämnden under 2019 använda
460 tkr av ackumulerat resultat för åtgärder inom ramen för klimatkompensationsfonden samt
1 250 tkr av kvarvarande byggbonusmedel. Det betyder att nämndens totala resurser under 2019
uppgår till 27 585 tkr.
Resultatet per 2019-08-31 visar på ett positivt resultat om nästan 1 800 tkr i förhållande till tillgängliga
resurser. Av beviljade medel utöver kommunbidraget har nämnden upparbetat 327 tkr av
byggbonusmedlen samt 460 tkr av klimatkompensationsfonden.
Den samlade bedömningen är att nämnden kommer att uppvisa ett positivt resultat vid årsskiftet på
250 tkr när hänsyn tas till såväl ackumulerat resultat som öronmärkta pengar. Prognosen är förknippad
med viss osäkerhet samtidigt som nämndens ambition är att försöka bemanna upp och på så vis minska
överskottet och samtidigt komma ikapp med verksamheten. Merparten av överskotten är av
engångskaraktär och kommer inte påverka budgetåret 2020. Underskottet inom miljötillsyn är dock inte
av lika tydlig engångskaraktär och nämnden ger därför förvaltningen i uppdrag att återkomma med en
handlingsplan för att komma till rätta med avdelningens problem.

2 Strategiska målområden - indikatorer och
uppdrag
2.1 Företagandet växer genom samverkan
Målbild
Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan näringsliv, akademi,
kommun och andra delar av samhället bidrar till utveckling som skapar arbetstillfällen.
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2.1.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag
Borås Stads riktlinjer för alkoholservering
ska revideras så att servering som längst
medges till klockan 02:30.

Status T2 2019
Genomfört

Kommentar
Miljö- och Konsumentnämnden har den
26 februari 2019 beslutat om ändring av
Riktlinjer för alkoholservering så att
servering som längst medges till klockan
02.30.

2.2 Ekonomi och egen organisation
Utfall 2018

Målvärde
2019

Utfall T1
2019

Utfall T2
2019

Andel sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid, %.

6,1

4,5

5,9

5,8

Arbetad tid för timavlönade
omräknat till årsarbeten.

0,4

0

0,6

0,5

Kommunfullmäktiges indikatorer

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.
Sjukfrånvaron för tertial 2 ligger på 5,8%, dvs nästan samma nivå som för tertial 1 och fortsatt något
lägre jämfört med 2018. I de fall det är aktuellt bedrivs rehabiliteringsarbete med stöd av HR-specialist
och företagshälsovård. Sjukfrånvaron påverkas i viss mån av förvaltningens höga personalomsättning,
som legat på 15-20 procent åren 2015-2018. Hitintills 2019 är känd personalomsättning ca 15%.

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.
Miljöförvaltningen använder timanställningar vid tillsyn på kvällar och nätter, annars endast i
undantagsfall. Hittills 2019 har timanställningar rört i huvudsak tillfällig bemanning på
konsumentrådgivning på grund av sjukskrivning och en vakant tjänst.

3 Intern kontroll
Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl den politiska som den
professionella ledningen och övrig personal samverkar. Processen är utformad för att med rimlig grad
av säkerhet kunna uppnå följande mål:
•
•
•

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m m

Varje nämnd och bolagsstyrelse ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt
verksamhetsområde. Varje år ska en plan för denna uppföljning, samt en riskanalys av rutiner och
processer, antas av nämnd och bolagsstyrelse, för närvarande görs riskanalys och en plan antas senast i
augusti inför kommande år.
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3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, varje
kvartal, varje tertial eller varje halvår.
3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning
Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen ska ge en
kartläggning av nämndens största riskområden. Risker som bedöms inträffa med stor sannolikhet och
samtidigt får allvarliga konsekvenser ska åtgärdas direkt.
Om nämnden i arbetet med riskanalysen har identifierat risker med en riskbedömning på 16, redovisas
dessa risker tillsammans med åtgärder.
Verksamhet /
Process
Måluppfyllelse

Riskbild
Risk att mål och uppdrag
avseende ekonomi och
verksamhet från nämnden
inte uppfylls inom
ekonomiska ramar.
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Riskbedömning
2019
16

Direkt åtgärd
Verksamhets- och
tillsynsplaner
Pågående
Kommentar
Förvaltningens
avdelningar har tagit fram
verksamhetsplaner med
prioriteringar för vad som
ska göras inom de
befintliga ramarna. För
avdelningarna
Livsmedelskontroll och
Miljötillsyn har nämnden
beslutat om tillsynsplaner
med syfte är att prioritera
inom nämndens olika
myndighetsuppdrag.
Miljö- och
konsumentnämnden
måste kontinuerligt
synliggöra vad vi
prioriterar och vad vi
prioriterar bort och
konsekvenserna av detta
för boråsarnas hälsa och
miljö, t.ex. i hela
budgetprocessen.
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4 Nämndens verksamhet 1
4.1 Resultat
Ekonomiskt sammandrag
Utfall
augusti 2018

Utfall
augusti 2019

Budget
2019

Prognos
2019

Avvikelse
Tkr

617

761

280

1 100

820

Avgifter och övriga intäkter

11 048

12 845

22 885

19 715

-3 170

Summa intäkter

11 665

13 606

23 165

20 815

-2 350

-23 706

-24 780

-41 499

-38 899

2 600

Lokaler

-1 434

-1 446

-2 217

-2 217

0

Övrigt

-2 742

-3 556

-4 984

-6 174

-1 190

-68

-66

-80

-100

-20

-27 950

-29 848

-48 780

-47 390

1 390

0

0

-260

-260

0

-16 285

-16 242

-25 875

-26 835

-960

Kommunbidrag

15 200

17 250

25 875

25 875

0

Resultat efter
kommunbidrag

-1 085

1 008

0

-960

-960

Tkr
Statsbidrag

Personal

Kapitalkostnader
Summa kostnader
Buffert (endast i budget)
Nettokostnad

Godkänt ianspråktaget
ackumulerat resultat

460

460

460

Godkända "öronmärkta"
projekt

327

750

750

250

250

Resultat jfr med
tillgängliga medel

-1 085

Ackumulerat resultat

1 795

0
-594

594

Godkänt ianspråkstaget resultat avser klimatkompensationsavgifter. Dessa är redan utbetalda och förbrukade. Beviljade öronmärkta projekt
avser byggbonus och hittills har 327 tkr använts. Enligt anvisningar finns kostnaderna för dessa med i utfall och prognos men inte i budget.
Intäkterna är inte budgeterade på samma kontonivå som tabellen ovan vilket gör att det det ser ut som om att statsbidragen ökar jämfört med
budget.

Resultatanalys
Till och med augusti månad redovisar nämnden ett positivt resultat på nästan 1 800 tkr jämfört med
beviljade medel. Prognosen för året pekar på ett positivt resultat på 250 tkr. Nämnden har inte fattat
något beslut om att använda sin buffert på 260 tkr. Fattas inte något sådant beslut så kommer bufferten
att öka på det positiva resultatet ytterligare.
Det är en stor skillnad mellan periodens resultat (+ 1800 tkr) och prognosen vid årets slut (+ 250 tkr)
och det beror på flera saker:
•
•

Klimatkompensationsfond: Det är osäkert hur mycket ytterligare medel som kommer betalas ut
under resterande delen av året. Prognosen utgår från att fonden beviljar projekt för de medel
som kommit in under året (550 tkr) utöver redan beviljade 460 tkr.
Personalkostnader: Merparten av periodens positiva resultat består av personalkostnader. Ett
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•

antal tjänster har tillsatts under våren och sommaren och flera kommer att tillsättas under
hösten vilket gör att personalkostnaderna förväntas öka under årets senare del.
Buffert: Nämndens buffert påverkar periodens resultat positivt med 170 tkr men i prognosen
antas den förbrukas.

Jämfört med samma period förra året så har intäkterna ökat och det beror till del på att intäkterna från
serveringstillstånd (alkoholtaxan) är betydligt högre jämfört med samma period 2018. Intäkterna är
högre eftersom taxan är ny samt att debiteringarna blev ovanligt låga 2018, då taxan ändrades efter att
debiteringarna gjorts (de verksamhetsutövare som 2018 fick högre avgift efter ändringen debiterades
inte extra). Andra orsaker till att intäkterna är högre i år förutom att alla taxor räknas upp är att
verksamhetsutövarna inom miljötillsyns område klassats om vilket lett till ökade intäkter, och att
debiteringarna för klimatavgifter är högre.
Även om intäkterna har ökat jämfört med 2018 så når de inte upp till vare sig periodens eller årets
budgeterade volymer. Det är framförallt timdebiteringarna inom miljötillsyn som inte ökat i den
omfattning som är planerat.
Ökningen av kostnaderna jämfört med 2018 förklaras av naturlig löneökning, utökning av antalet
tjänster inom administrationen och miljötillsyn samt att en stor utbetalning inom
klimatkompensationsfonden.
Kostnaderna har ökat jämfört med 2018 men de når heller inte upp till budgeterade nivåer. Den
främsta orsaken till det är att merparten av de nya tjänsterna inte tillsatts förrän efter halvårsskiftet samt
att personalomsättningen fortsatt är hög. Då medarbetare slutar har det blivit glapp mellan
anställningar. Sjukfrånvaron och tillfällig föräldraledighet har även lett till att personalkostnaderna är
lägre än budgeterat. Merparten av tjänsterna inom förvaltningen är kvalificerade och svårrekryterade
vilket gör det svårt att ta in tillfälligt anställda.

4.1.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av
Kommunfullmäktige
Totalt godkänt
belopp

Utfall tom
2018-12-31

Utfall 2019-08

Återstår

Byggbonus

3 500

2 250

327

923

Summa

3 500

2 250

327

923

Projekt

Byggbonusmedel för 2020 har dels varit avsedda för arbete på Miljötillsynsavdelningen för att påbörja
inventering av miljöfarliga områden (MIFO) och för projekt inom luft, lavkartering och grönstråk på
miljöstrategiska avdelningen.
Tillgängliga medel för året är 1 250 tkr och prognosen är att ca 750 tkr kommer förbrukas. På grund av
vakanser har arbetet på Miljöstrategiska avdelningen försenats och nämnden behöver flytta cirka
500 tkr av medlen till 2020.
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4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys
Verksamheternas nettokostnader
Utfall
augusti 2018

Utfall
augusti 2019

Budget
2019

Prognos
2019

Avvikelse
Tkr

0

0

0

0

0

Kostnad

-543

-638

-1 040

-1 040

0

Nettokostnad

-543

-638

-1 040

-1 040

0

55

33

100

50

-50

Kostnad

-4 615

-4 935

-8 586

-7 986

600

Nettokostnad

-4 560

-4 902

-8 486

-7 936

550

4 833

5 581

8 550

8 900

350

-5 819

-5 640

-9 187

-9 187

0

-986

-59

-637

-287

350

3 981

4 723

9 860

7 210

-2 650

Kostnad

-7 707

-8 550

-13 431

-13 081

350

Nettokostnad

-3 726

-3 827

-3 571

-5 871

-2 300

1 803

1 677

3 055

2 555

-500

Kostnad

-6 208

-6 426

-11 547

-10 147

1 400

Nettokostnad

-4 405

-4 749

-8 492

-7 592

900

993

1 043

1 600

1 550

-50

Kostnad

-3 059

-3 198

-4 988

-4 938

50

Nettokostnad

-2 066

-2 155

-3 388

-3 388

0

Intäkt

0

0

0

0

Kostnad

0

-260

-260

0

Nettokostnad

0

-260

-260

0

549

550

550

-460

-1 010

-1 010

89

-460

-460

Tkr
Miljö- och
konsumentnämnden
Intäkt

Förvaltningsledning
Intäkt

Livsmedelskontroll
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Miljötillsyn
Intäkt

Miljöstrategiska inkl.
energi- och
konsumentrådgivning
Intäkt

Budget- och
skuldrådgivning
Intäkt

Buffert

Klimatfonden
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
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Tkr

Utfall
augusti 2018

Utfall
augusti 2019

Budget
2019

Prognos
2019

Avvikelse
Tkr

Totalt
Intäkt

11 665

13 606

23 165

20 815

-2 350

Kostnad

-27 951

-29 847

-49 039

-47 649

1 390

-16 286

-16 241

-25 874

-26 834

-960

Nettokostnad

I utfall och prognos återfinns kostnader för byggbonus samt klimatkompensation. Dessa medel ska inte ingå i budgeten utan nämnden kommer
kompenseras för detta i samband med bokslut.
Prognosavvikelse blir med hänsyn till ovanstående 250 tkr istället för - 960 tkr.

Miljö- och konsumentnämnden
Den politiska verksamheten följer sin budget och bedömningen är att budgeten kommer att hålla.
Under våren har nämnden haft en utbildningsdag där förvaltningens olika avdelningar och
verksamheter presenterades. Nämnden har även haft en strategidag inför budgetarbetet och planerar
för en studiebesök till Helsingborg.
Förvaltningen gemensamt (Förvaltningsledning och verksamhetsstöd)
Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Verksamhetsstöd inklusive den nyinrättade staben (förvaltningscontroller, HR-specialist, jurist och
kommunikatör) bedöms göra ett överskott inom personalbudgeten främst på grund av att de nya
heltidstjänsterna HR och förvaltningscontroller inte var på plats förrän efter sommaren, samt att det
blivit ett glapp mellan det att förra juristen slutat och ny är på plats samt sjukskrivning inom
verksamhetsstöd.
Åtgärder
Det prognostiserade överskottet är av engångskaraktär och bidrar i år till att nämnden som helhet klarar
sin budget.
Analys av verksamheten
Förvaltningen påbörjar under hösten ett mer systematiskt och långsiktigt arbete inom både taxe- och
HR-områdena tack vare de nya heltidstjänsterna förvaltningscontroller och HR-specialist.
Mycket tid läggs just nu på att organisera verksamhetsstöd så att kompetenserna utnyttjas på bästa sätt.
Införandet av ett nytt ärendehanteringssystem har gått in i en ny fas, tilldelningen är klar och projektet
med att byta system kan börja. Ambitionen är att det nya systemet ska vara i skarp drift strax innan jul.
Arbetet med en ny dokumenthanteringsplan fortgår, vilket går hand i hand med det nya
ärendehanteringssystemet och kvalitetsarbetet vilket kommer att vara processbaserat och utgå från
förvaltningens huvudprocesser. Utvärdering av tidsredovisningen som gjordes i maj pågår vilket
kommer att leda till några justeringar inför tidsrapporteringen som ska genomföras i oktober månad.
Livsmedelskontroll inkl. tillståndsenheten
Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Livsmedelskontrollen bedöms inte helt och hållet nå upp till sina budgeterade intäkter. Intäktsbortfallet
på cirka 150 tkr täcks dock av ett överskott inom personalbudgeten vilket gör att livsmedelskontrollen
totalt sett håller budget. Att personalkostnaderna är lägre än budgeterat beror på glapp mellan det att en
medarbetare slutat sin tjänst och att den tillsatts samt på korttidsfrånvaro. Avdelningen kommer ta in
en extra inspektör för att försöka komma ifatt med den planerade tillsynen.
Hela tillståndsenheten (serveringstillstånd/tobak/folköl/receptfria läkemedel) beräknas överskrida sin
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intäktsbudget med cirka 500 tkr och personalbudgeten med -150 tkr. Serveringstillstånd har haft lägre
personalkostnader än beräknat p.g.a frånvaro.
Tillståndsenhetens intäkter inom tobakstillsynen är svårbedömda i och med den nya lagstiftningen som
träder i kraft den 1 juli och som innebär att alla verksamhetsutövare som säljer tobak ska ansöka om
tillstånd. Det är en avgift som tas ut en gång (vid ansökningstillfället) och beviljas tillståndet kommer
sedan en årlig tillsynsavgift att tas ut. I dagsläget beräknas lite mindre än hälften av de om säljer tobak
idag att ansöka om tillstånd. Det innebär cirka 700 tkr i ökade intäkter (engångssumma). Beräkningen är
dock mycket osäker då vi inte vet hur många som vill ansöka - det kan bli fler eller färre. Varje tillstånd
genererar 11,6 tkr enligt fastställd taxa. För att hantera den ökade arbetsmängden som detta innebär har
tobaksområdet förstärkts med handläggarresurser vilket gör att personalkostnaderna avviker mot
budget.
Åtgärder
Livsmedelskontrollen hanterar ett mindre intäktsbortfall med hjälp av lägre personalkostnader pga
vakanta tjänster. En extra handläggare är anställd i 6 månader med start i oktober för att hinna med
planerade kontrollen.
Tillståndsenheten har förstärks med en tobakshandläggare som finansieras med hjälp av intäkterna från
de nya tobakstillstånden. De tobaksintäkter som blir över kan behöva flyttas med till nästa år för att
täcka tillfälliga kostnader för arbetet med de tillstånd som inte hinns med innan årsskiftet.
Analys av verksamheten
Under andra tertialet har hela avdelningen haft några tuffa och tidskrävande ärenden.
Livsmedelskontrollen ligger något efter jämfört med sin planering. Tillståndsenheten ligger någorlunda i
fas med planerat arbete och tillståndsärendena, men tobakstillsyn ligger något efter. Alla enheter
försöker ligga i fas då det gäller inkommande ärenden och handläggning av olika tillstånd.
Livsmedelskontrollen har fått fler händelsestyrda ärenden i form av klagomål och RASFF, fler
registreringar vid ägarbyte och fler delegationsbeslut jämfört med tidigare åren under samma period.
Timdebiteringar som är händelsestyrda ärenden ligger livsmedelskontroll i fas med. Tillståndsenheten
har fortsatt med tillsynsbesök under andra tertialet.
Hela avdelningen har avlastats med administrativt hjälp under våren vilket gör att mer tid kan ägnas åt
handläggning. Introduktionen av administratörer pågår fortfarande.
Under andra tertialet har det varit flera längre och kortare sjukskrivningar och frånvaro för vård av
barn. En ny livsmedelsinspektör introduceras fortfarande. Introduktion av tobakshandläggare i
handläggningen av tillståndsärenden fortsätter.
Miljötillsyn
Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Årets personalbudget förstärktes med tre årsarbetare för att öka tillsynen då behovsutredningen visade
på att all tillsyn inte genomförs. Personalförstärkningen var tänkt att finansiera sig själv då den
debiterbara timsynen skulle öka i omfattning. Avdelningen har dock inte klarat av detta vilket leder till
ett mindre överskott inom personalbudgeten och ett större underskott på intäktssidan.
Debiterade årsavgifter beräknas överskrida budget. Det är svårt att bedöma hur stort underskotten
inom den timdebiterade/händelsestyrda tillsynen kommer att bli. Ambitionen är att under året försöka
öka timdebiteringarna, men det kommer inte att räcka för att klara budgetnivån. I dagsläget antas de
totala intäkterna kommer att understiga budget med cirka 2 650 tkr.
Personalkostnaderna beräknas lämna ett överskott på cirka 400 tkr och bygger på antagande att
avdelningen genomför rekrytering av 3 handläggare under hösten.
Total budgetavvikelse bedöms i dagsläget till - 2 300 tkr och av det så täcks 550 tkr av beviljade
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byggbonusmedel. Byggbonusmedlen är avsatta för att påbörja inventering av miljöfarliga områden.
Åtgärder
Preliminär skrivning, justeras ev till nämndutskicket:
Den ekonomiska avvikelsen, beroende på att planerad tillsynsverksamhet inte genomförts, svårigheten att rekrytera och de
brister och risker som länsstyrelsen uppmärksammar i sin uppföljning och utvärdering av miljöbalkstillsynen i Borås Stad
i mars 2019 medför att förvaltningen återkommer med en åtgärdsplan till oktobersammanträdet.
Analys av verksamheten
Återkommer till presidiemötet.
Miljöstrategiska
Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Miljöutredarområdet har drabbats av både uppsägningar och sjukfrånvaro vilket gör att
personalkostnaderna avviker mot budgeterade nivåer. I dagsläget är bedömningen att avvikelsen mot
personalbudgeten kommer uppgå till cirka 1 300 tkr.
Intäkterna kommer inte att nå upp till budgeterade nivåer då avdelningen inte är fullt bemannad.
Intäkterna för strandskydd överskrider budget något medan intäkter från Länsstyrelsen (LONAprojekt) skjuts fram till nästa år då handlägagrna varit tvugna att prioritera andra arbestuppgifter än
dessa projekt.
Projektet Hållbar landsbygd, som finansieras till 100% av bidrag från Boråsregionen, genomförs med
mer externa resurser än tidigare då den medarbetare som håller i projektet endast arbetar 20 procent åt
miljöförvaltningen tills projektet är slutfört (juni 2020 enligt nuvarande plan). Det betyder att både
intäkter och kostnader minskar.
Övriga kostnader överskrider budget och beror på insatser inom ramen för byggbonus. Vakanserna har
dock medfört att luftutredningen skjuts upp till nästa år liksom delar av grönstråksutredningen vilket
gör att 500 tkr av byggbonusmedlen behöver flyttas till 2020. Prognosen är att avdelningen endast
kommer att använda 200 tkr av de 700 tkr beviljade byggbonusmedlen.
Konsumentrådgivningen beräknas göra ett överskott på cirka 300 tkr på grund av vakant tjänst.
Energirådgivningen bedöms hålla sin budget.
Total budgetavvikelse för avdelningen uppgår till + 900 tkr och sammanfattas enligt nedan:
•
•
•
•

- 500 tkr minskade/förskjutna intäkter miljöutredning
+ 1 300 tkr personalkostnader miljöutredning
- 200 tkr projekt inom ramen för byggbonus
+ 300 tkr personalkostnader konsumentrådgivning

Åtgärder
Budgetavvikelserna är av engångskaraktär och kommer vara hanterade inför budgetåret 2020.
Överskottet bidrar i år till att nämnden som helhet håller budget.
Vakanserna på miljöutredareområdet löstes till en början med två visstidsanställningar i maj samtidigt
som en miljöutredare fick ett samordnaruppdrag och förvaltningschefen fungerade som tillförordnad
avdelningschef. Permanent rekrytering av ny avdelningschef och miljöutredartjänster är slutförda
respektive nästan slutförda. Möjligheterna att hitta tillfälliga förstärkningar inom vissa områden undersöks, för att
om möjligt komma ifatt med verksamhetsplaneringen på helårsbas.
200 tkr avser kostnader som i bokslutet täcks av beviljade byggbonusmedel.
Konsumentrådgivningen har tillsatt den vakanta tjänsten och även tagit en vikarie på deltid under
hösten för att komma ifatt med inkomna ärenden och återuppta det förebyggande arbetet.
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Analys av verksamheten
Verksamheten har trots miljöutredarvakanser och sjukfrånvaro fungerat väl om än med
bortprioriteringar. Till exempel har biologerna använts i högre grad än vanligt för att avlasta
miljöutredarna. Arbetet med detaljplaner och inkomna strandskyddsärenden har prioriterats högt
medan till exempel arbetet med LONA-projekten, invasiva arter, ekosystemtjänster, upphandling av
luftutredning (byggbonusmedel), initiera nya miljömål kopplat till folkhälsomål och Agenda 2030 har
fått stå tillbaka jämfört med årsplaneringen.
Konsumentrådgivningen (flyttat under våren till Budget- och skuldrådgivningen men redovisas året ut på
miljöstrategiska avdelningen). har upprätthållit rådgivning via telefon och e-post trots sjukfrånvaro och
vakant tjänst. Väntetiderna har varit betydligt längre och under några kortare perioder har
telefonrådgivningen behövt stänga. Förebyggande rådgivning och informationsinsatser har inte
genomförts under våren och det kommer att ta ett tag för verksamheten att återta och/eller bygga upp
de kontakter som behövs för att kunna genomföra förebyggande insatser. Rekrytering av en erfaren
konsumentrådgivare har genomförts och nu med två heltidstjänster på plats under hösten är
förutsättningarna goda att kunna bedriva en kvalitativ rådgivning såväl som utåtriktad verksamhet
framöver.
Budget och skuldrådgivning
Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Bedömningen är att avdelningen klarar att hålla sin budget.
Åtgärder
Inga behov av åtgärder i dagsläget.
Analys av verksamheten
Under första halvåret har avdelningen haft något lägre inflöde av inkomna ärenden än föregående år.
Under augusti månad har dock ärendena ökat markant och nu är det totala antalet ärenden fler än
föregående år.
I dagsläget har vi ingen kö och klarar således att följa Konsumentverkets rekommendation om att
erbjuda ett första besök inom 4 veckor. Om antalet ärenden fortsätter att öka finns det en risk för att
man behöver vänta längre. Kronofogden har påbörjat ett arbete med att informera, de som under en
lång tid haft löneutmätning, om möjligheten att söka skuldsanering. De hänvisar i större grad till den
kommunala budget- och skuldrådgivningen och flera kommuner spår ett högt inflöde av ärenden i höst.
Från och med 1 september kan man ringa och boka en tid för rådgivning direkt och redan vid det
första samtalet gör handläggarna en kort kartläggning av ärendets karaktär. Tidigare var man hänvisad
till att först skicka in en blankett och därefter bokade handläggarna in klienterna på ett besök, eller så
kunde man komma på den öppna mottagningen. Pappersblanketten som upplevdes som krånglig är
numera borttagen och vi har även stängt den öppna mottagningen för att på ett mer effektivt sätt
kunna boka in klienter. E-tjänsten som infördes under våren finns kvar och hittills har enbart några valt
att använda sig av den.
Den utåtriktade verksamheten har inte varit så omfattande under våren jämfört med föregående år och
det beror främst på att BREC (Boråsregionens Etableringscentrum) inte haft behov av föreläsningar
under våren. Vi är uppbokade på flera informationstillfällen och föreläsningar under hösten men
kommer få svårt att nå målsättning på 50 stycken.
Samverkan med olika aktörer är viktig och i mars genomförde avdelningen en workshop med temat
"Våga fråga - hur mår din ekonomi?" där flera olika yrkeskategorier som möter människor med svåra
ekonomiska bekymmer och skuldproblematik var inbjudna. Gensvaret var stort och drygt 60 personer
deltog och utvärderingen visade på att dagen var givande och lärorik. Vi planerar för att genomföra en
liknande förmiddag under 2020.
Innan sommaren flyttades konsumentrådgivningen från miljöstrategiska avdelningen till budget- och
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skuldrådgivningen. Avdelningen har för avsikt att till årsskiftet återta det tidigare namnet Konsument
Borås.
Buffert
Nämnden har inte fattat beslut om att fördela ut bufferten. Fattas inte några sådana beslut under året så
kommer bufferten att förbättra nämndens resultat med 260 tkr.
Klimatkompensationsfond
Totalt sett fanns vid årets början 460 tkr i fonden. Nämnden har beslutat att ge 460 tkr av fondens
medel till Stadsledningskansliet för att kunna genomföra satsningen "resfria möten".
Under året har förvaltningar och bolag debiteras 550 tkr för de klimatavgifter som de inte kompenserat
för under 2017. Dessa intäkter tillhör inte Miljö- och konsumentnämnden utan förvaltas enbart av
nämnden. Om det finns medel kvar vid årets slut så behöver dessa medel föras över till 2020. I denna
prognos antas nämnden fördela ut de medel som har kommit in under året.

5 Jämställdhetsperspektivet
Nämndens uppdrag styrs av lagar och förordningar som i grunden är neutrala i förhållande till kön,
ålder och andra egenskaper hos invånare och verksamhetsutövare. I all kommunikation med
invånare/verksamhetsutövare/klienter eftersträvas hög nivå av rättsäkerhet och likabehandling.
Miljöförvaltningen arbetar internt för att ha en jämställd förvaltning. Avdelningarna belyser frågan om
lika rättigheter och möjligheter inom ramen för APT utifrån stadens arbete med SAM-hjulet.
Vid rekrytering anställs personal efter kompetens. Löner sätts utifrån individuella prestationer,
marknadslöneläge och respektive tjänsts ansvar, befogenhet och svårighetsgrad.

6 Verksamhetsmått
6.1 Miljöförvaltningen gemensamt
6.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått
Antal ärenden
Antal händelser
(Ecos)
Antal
delegationsbeslut.

Utfall Aug 2018

Utfall 2018

Budget 2019

Utfall Aug 2019

2 482

3 746

2 812

11 145

16 934

12 930

552

924

867

För dessa verksamhetsmått redovisas enbart utfall. Samtliga mått är högre än motsvarande period 2018.
Utfallet kan slå över åren beroende på karaktären på de ärenden som är aktuella.
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6.2 Livsmedelskontroll
6.2.1 Livsmedelskontroll
6.2.1.1

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått

Utfall Aug 2018

Utfall 2018

Budget 2019

Utfall Aug 2019

Antal
livsmedelsverksamheter

790

790

790

790

Antal inspektioner

454

763

800

535

50

66

100

45

189

278

200

232

Klagomål

44

70

60

63

Registrering

55

105

100

68

Antal revisioner
Antal delegationsbeslut

Verksamheten ligger på ungefär samma nivå när det gäller antalet revisioner jämfört med motsvarande
period under 2018.
Livsmedelskontroll har gjort fler inspektioner under första och andra tertialet i år jämfört med samma
period under 2018. Detta trots att avdelningen tappat två erfarna inspektörer samt att många ärenden
under början av 2019 varit betydligt mer komplexa jämfört med tidigare år. Verksamheten har lyckats
att rekrytera nya medarbetare. En ny kollega har introducerats under våren och sommaren vilket också
tar tid från ordinarie uppdrag.
Händelsestyrda ärenden såsom registreringar ligger något högre än under 2018. Även antalet
delegationsbeslut ligger på väsentligt högre nivå jämfört med samma period 2018. Det innebär att flertal
verksamheter har startats upp och /eller byt ägare under året. Livsmedelskontroll har fattat fler
sanktionsbeslut, extra offentlig beslut samt beslut vid ägarbyten under 2019 jämfört med tidigare åren.
Antal inkommande klagomål är betydlig fler vilket gör att avdelningen lägger mer tid på dessa ärenden
än tidigare åren. Det är alltid två inspektörer som går på klagomåls ärenden. Detta görs för
rättssäkerhetens skull. Utöver det måste numera två inspektörer gå på inspektion till flertal områden i
staden och verksamheter av både rättsäkerhets- och säkerhetsskäl.

6.2.1.2

Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmått

Utfall Aug 2018

Antal ärenden
RASFF och
iRASFF

Utfall 2018

Budget 2019

Utfall Aug 2019

25

16

Kommentar Aug 2019 Under första och andra tertialet i år har det handlagts 16 ärenden inom RASFF
systemet. I snitt läggs det mellan 4-5 timmar per ärende. Det är första året som Livsmedelskontrollen
redovisar RASFF ärendena på detta sätt.
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6.2.2 Alkoholtillsyn
6.2.2.1

Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmått

Utfall Aug 2018

Utfall 2018

Antal
beslut/besked som
inte getts inom 3
veckor efter att
ansökan är
komplett

Budget 2019

Utfall Aug 2019

0

0

Kommentar Aug 2019 Under första och andra tertialet i år har samtliga (100%) beslut/besked getts inom
3 veckor efter att ansökan är komplett.
Antal ärenden inre
tillsyn

10

3

Kommentar Aug 2019 Hittills i år har Tillståndsenheten påbörjat 3 ärenden inom inre tillsynen.

6.2.3 Tobakstillsyn m.fl.
6.2.3.1

Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmått

Utfall Aug 2018

Utfall 2018

Budget 2019

Utfall Aug 2019

Antal
delegationsbeslut

50

5

Antal inspektioner
tobak och ecigaretter

50

30

Antal inspektioner
folköl

40

18

Antal inspektioner
receptfria
läkemedel

30

14

Antal kontrollköp
av tobaksprodukter

60

0

Kommentar Aug 2019 Jämförelse data saknas från tidigare år.Under första och andra tertialet i år har
fokus legat på introduktion och utbildning av befintlig personal inom tillståndsgivning. Enheten har tagit
fram informationsmaterial till berörda verksamheter och svarat på allmänna frågor om tillståndsgivningen
och den nya tobakslagen som trädde i kraft den 1 juli 2019.
Under samma period har det blivit en del frånvaro på grund av sjukskrivningar, frånvaro på grund av VAB
på enheten. Dessa frånvaron har i sin tur påverkat prestationer inom alla områden. Enheten förstärktes
med en tjänst på sex månader från och med 2 september. Ambitionen är att samtliga planerade områden
görs senast 31 december i år. Även kontrollköpen kommer påbörjas senare i höst.
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6.3 Miljötillsyn
6.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått

Utfall Aug 2018

Utfall 2018

Budget 2019

Utfall Aug 2019

Antal
delegationsbeslut

341

607

700

596

Antal inspektioner
och personliga
möten miljötillsyn

222

271

200

123

Antal inspektioner
och personliga
möten enskilda
avlopp

104

209

200

107

Antal inspektioner
och personliga
möten hälsoskydd

148

254

200

147

Antal
kundkontakter
miljötillsyn

3 482

4 973

5 000

4 235

Antal
kundkontakter
enskilda avlopp

1 566

2 475

2 500

1 769

Antal
kundkontakter
hälsoskydd

1 474

2 368

2 000

1 708

Antal delegationsbeslut är fler jmf med föregående års tertial dels beroende på förnyade tillståndsbeslut
för alla våra årsavgiftsfinansierade verksamheter.
Inspektioner och personliga besök för Miljötillsyn är lägre än föregående år räknat på de två första
teritalen. Tematillsynen år för Miljöskydd planerades till maj-aug, 2018 startade den tidigare. För
enskilda avlopp och hälsoskydd ligger nivån på som föregående år.
Antal kundkontakter inom Miljötillsyn, enskilda avlopp och hälsoskydd är betydligt fler jämfört med
föregående års utfall inom alla tre områdena. Anledningen till detta är att vi syns oftare ute på
verksamheterna samt att våra kunskaper är högt efterfrågade inom många av kommunens områden.
Avdelningen har också att blivit bättre på att bokföra kundkontakter.
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6.4 Miljöstrategiska
6.4.1 Konsumenträttslig rådgivning
6.4.1.1

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått
Konsumentkontakter

Utfall Aug 2018

Utfall 2018

2 139

2 972

78

99

Informationsaktiviteter.

Budget 2019

Rådgivningsärenden,
konsumentsrättslig

Utfall Aug 2019

1 200

Föreläsningar och
informationstillfällen

50

6.4.2 Miljöstrategisk verksamhet
6.4.2.1

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått

Utfall Aug 2018

Utfall 2018

Naturvårds- och
hållbarhetsprojekt
Antal deltagande
timmar i stadens
planering

Budget 2019

Utfall Aug 2019

5

5

4 900

1 271

Kommentar Aug 2019 Deltagandet ligger lägre än budget på grund av tre vakanser på miljöstrategiska
avdelningen under första halvåret 2019.
Strandskyddsärenden

40

51

Kommentar Aug 2019 Hög beybbeyggelsetakt, ökad kunskap om strandskydd genereltt och ökat
intresse från media är troliga orsaker till ökningen av strandskyddsärenden.
Deltagare i
miljöutbildning

500

418

Kommentar Aug 2019 Antalet miljöutbildade ökar på grund av ökad personalomsättning och ökat behov
av politikerutbildning i början av mandatperioden.

6.4.2.2

Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmått

Utfall Aug 2018

Utfall 2018

Budget 2019

Utfall Aug 2019

Beviljade ärenden
Naturvårdsfonden

10

13

Aktiviteter i media

30

27

Kommentar Aug 2019 Förvaltningen lägger ut allt mer på sociala medier och media har följt upp med fler
artiklar och radioprogram. Detta har påverkat bland annat antalet ansökningar om bidrag från
naturvårdsfonden samt att allmänhetens möjlighet att tipsa om invasiva arter används mer och mer.
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6.4.3 Energi- och klimatrådgivning
6.4.3.1

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått

Utfall Aug 2018

Utfall 2018

Budget 2019

Utfall Aug 2019

75

111

135

108

5

7

Budget 2019

Utfall Aug 2019

500

380

Rådgivningsärenden,
energi- och
klimatrådgivning
Evenemang

6.5 Budget- och skuldrådgivning
6.5.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått

Utfall Aug 2018

Utfall 2018

1 968

2 572

336

485

Klientkontakter
Rådgivningsärenden

Kommentar Aug 2019 Antalet ärenden är högre än föregående år och kan ha ett samband med att
Kronofogdens informationskampanj om att fler ska söka skuldsanering med hjälp av den kommunala
budget- och skuldrådgivningen.
Föreläsningar och
informationstillfällen

43

51

50

19

Kommentar Aug 2019 Att arbeta förebyggande och utåtriktat är en viktig del av budget- och
skuldrådgivningen. Vi genomför föreläsningar och informationsinsatser bland annat på familjecentraler, för
nyanlända och i skolor. Antalet informationstillfällen är lägre jämfört med samma period innan och beror
främst på att Borås EtableringsCenter (BREC) inte haft behov av föreläsningar under våren. Vi är
inbokade på flera föreläsningar under hösten men kan få svårt att nå målet för året.

7 Investeringar
7.1 Investeringar, årliga anslag
Investeringsprojekt
Tkr

Budget 2019

Utgift
augusti
2019

Avvikelse
2019

Prognos
2019

Summa

Analys
Nämnden har inga årliga anslag.
Miljö- och konsumentnämnden, Tertial 2 2019
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7.2 Investeringar som löper över flera år
Godkänd
utgift

Budget
2019

Utgift
augusti
2019

Prognos
2019

Totalprogno
s projektet

Projekt
status

Nytt
verksamhetssystem

2 000

2 000

0

1 700

1 700

2

Summa

2 000

2 000

0

1 700

1 700

Tkr

Förklaring projektstatus
0: Ej påbörjat projekt
1: Förstudie
2: Pågår
3: Klart

Analys
Upphandlingen av nytt verksamhetssystem är klar. Betalningen kommer ske vid tre olika tillfällen.
Eventuellt kommer sista delen av betalningen att ske under 2020, det beror på tidplanen för
införandeprojektet.
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Datum

Dnr

2019-09-04

2019-002865

Peter Krahl Rydberg, 033-35 30 11
peter.krahl.rydberg@boras.se

Miljö- och konsumentnämnden

Projektförslag: Klimatkonferens 2020
Förslag till beslut:
Miljö- och konsumentnämnden skickar projektförslaget till kommunstyrelsen för
godkännande och undersökning om finansiering av projektledning och genomförande
av en klimatkonferens för Borås 2020.
Miljö- och konsumentnämnden godkänner finansiering av projektledning från
förvaltningens budget för 2019 och fortsatt finansiering från
klimatkompensationsfonden under 2020 ifall ingen annan finansiering är möjlig.
Sammanfattning
Förvaltningen tillsammans med ett antal andra förvaltningar och bolag föreslår att
organisera en klimatkonferens i och för Borås i maj 2020. Konferensen har
målgrupperna Borås Stads anställda, politiker, näringslivet och invånare. För att kunna
gå vidare med att planera detaljer kring innehåll, finansiering, lokal med mera behövs
det ett godkännande av konceptet och finansiering av en projektledare.
Vad
Med utgångspunkt i en reviderad energi- och klimatstrategi samt en framtagen
koldioxidbudget sparkar Borås Stad igång ett nytt avsnitt i Borås Stads klimatarbete.
Konferensen har lokalt fokus på handling i Borås och riktar sig till både
tjänstepersoner, politiker, näringslivet och boråsare.
Från budget 2019: ” Parisavtalet innebär att vi alla måste förändra oss såväl i vår
livsstil som när det gäller tekniska lösningar. Borås ska självklart dra sitt strå till
stacken och Parisavtalet tillsammans med de globala målen i Agenda 2030 ska
genomsyra hela den kommunala organisationen.”
Syfte
Borås Stads klimatarbete har varit bra och de satta målen i energi- och klimatstrategin
skulle kunna nås. Det långsiktiga målet om fossilfrihet (VGR2030) och nollutsläpp
(statligt mål 2045), Parisavtalet och senaste IPCC rapport kräver dock nya, kraftfullare
åtgärder, som måste involvera kommunen, näringslivet och boråsarna. Klimatet
påverkas av nästan allt vi gör och därför måste klimattänket genomsyra alla våra
handlingar om vi vill kunna uppnå våra mål och hjälpa till att begränsa
klimatförändringen och dess effekter. En konferens 2020 är ett symboliskt startskott
som ger kunskap och motivation. Konferensen bygger medvetenhet och en kultur
inom samhällets alla delar. Konferensen är också en symbol för att Borås har
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Datum

Dnr

2019-09-04

2019-002865

ambitionen att vara en ledande miljökommun. Aktörer inom offentlig sektor,
näringsliv och civilsamhälle får en möjlighet att visa upp sitt engagemang.
Förslag på upplägg och inslag





2 dagar, fredag till lördag, förslag 8-9 maj
Fredagen till tjänstepersoner och politiker samt eventuellt näringslivet
o Information om utgångsläge, mål och planerade åtgärder
o Goda exempel från Borås, näringsliv och andra kommuner
o Inspiration genom föreläsning eller liknande
o Show, musik, känsloväckande inslag
o Politiker i samtal och eventuell debatt
o Stolthet och hopp, fokus på möjligheter
Lördagen till boråsarna
o Sannolikt utspridda evenemang
o Kunskapsföreläsningar
o Goda exempel från Borås, näringsliv och andra kommuner,
civilsamhälle
o Inspiration genom föreläsning eller liknande
o Show, musik, känsloväckande inslag
o Politiker
o Stolthet och hopp, fokus på möjligheter
o Evenemang där klimat och miljö är ett sidospår för att locka nya
målgrupper

Resurser
Konferensen föreslås vara ett samarrangemang av miljöförvaltning,
stadsledningskansliet, BEMAB, Science park Borås, Borås TME, NAVET, evtl. VGR,
Boråsregionen m.fl. Intresse har undersökts och de nämnda aktörerna vill fortsätta
vara en del i planeringen.
Miljöförvaltningen ansvarade för uppstart av samordningen. Fortsatt samordning bör
ske av en projektledare, eventuellt med extern hjälp. Miljöförvaltningen och de andra
intressenterna står för ramen och delar av innehållet. Navet kan tänka sig att bidra
med lokaler.
Finansiering
Det första som måste finansieras är en projektledare. Det kan vara en intern eller
extern resurs och kostanden kan uppskattas till en 20 procentig tjänst under 8
månader till en ungefär kostnad på 100-150 000 kr. Finansieringen under hösten
föreslås sker från miljöförvaltningens budget. Efter årsskiftet kan finansiering ske
centralt eller via klimatkompensationsfonden som miljö- och konsumentnämnden
förvaltar.
Möjliga källor till finansiering av konferensen:
 Klimatkompensationskonto
 VGR
 Science park Borås
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Datum

Dnr

2019-09-04

2019-002865

BEMAB
Borås Stad
Projektbidrag t.ex. Energimyndigheten

Det är svårt att uppskatta kostnaderna i dagsläge då upplägget inte är spikat. En del
inslag kan bli självfinansierande, det vill säga aktören som står för ett visst inslag står
för kostnaden. Sannolika kostnader är projektledning, lokalhyra, programledning,
förläsare och mat. 1-1,5 miljoner kr är en grov uppskattning för en kostnadsram.
Nästa steg
Miljö- och konsumentnämnden/kommunstyrelsen behöver ge klartecken att en
klimatkonferens är ett önskat inslag som Borås Stad ska jobba med. Efter det måste
en projektledare utses och en finansiering för tjänsten undersökas. Efter det kan vi gå
vidare med att undersöka upplägget och värva samarbetspartners samt att undersöka
finansieringsbehov och -möjligheter.

Agneta Sander
Miljöchef

Peter Krahl Rydberg
Energisamordnare
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Dnr
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Niclas Björkström, 033-35 31 77
niclas.bjorkstrom@boras.se
Miljö- och konsumentnämnden

Intern kontrollplan 2020
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden fastställer det av förvaltningen upprättade förslaget
till intern kontrollplan 2020.
Ärendet
I tillämpningsanvisningarna som är knutna till Borås Stads regler för intern kontroll
(KF 2017-10-19) anges att nämnderna och bolagen har det yttersta ansvaret för den
interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Vidare sägs att varje nämnd
och bolag ska upprätta en organisation för sin interna kontroll, och anta regler och
anvisningar för denna.
Miljö- och konsumentnämnden ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet,
och varje år anta en plan för denna uppföljning. Utifrån en väsentlighets- och
riskanalys ska nämnden välja ut processer, områden och/eller rutiner att särskilt
granska under verksamhetsåret.
Miljöförvaltningens synpunkter
I den interna kontrollplanen redovisas vilka rutiner och system som ska granskas.
Från år till år görs några förändringar i kontrollplanen. Årets kontrollplan är
framtagen med hänsyn tagen till nämndens respektive förvaltningens riskanalys. Varje
år byts kontrollansvarig ut för respektive rutin/system.

Agneta Sander
Miljöchef

Niclas Björkström
Avdelningschef

Bilaga
Intern kontrollplan 2020.docx
Riskanalys 2020.docx
Regler och anvisningar för intern kontroll.docx
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Intern kontrollplan 2020
Miljö- och konsumentnämnden

1 Inledning
2 Styrning och ledning
Verksamhet /
Process
Kontroll av
styrdokument

Kontroll
frekvens

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Risk för att
verksamhet ej
sköts på ett
effektivt och
ändamålsenligt
sätt.

Kontroll att stadens styrdokument är kända och
följs.

Kontroll att stadens styrdokument är kända och
följs.

Genomgång av alla
styrdokument på APT under
året.

Varje år

Uppföljning av politiska beslut

Kontroll att beslutsformuleringar i protokoll ej
kan misstolkas

Kontrolleras vid justering av
nämndprotokoll

Varje år

Kontroll av beslutsunderlag.

Kontroll att utskick av handlingar når fram till
alla mottagare

Säkerställa korrekt
kontaktinformation inför
varje utskick

Varje år

Kontroll att nämndens mål uppfylls samt att
uppdrag utförs inom de ekonomiska ramarna

Ekonomisk- och
verksamhetsuppföljning
varje månad

Varje år

Riskbedömning
2020
6
Förvaltningsöve
rgripande

Risk att den
politiska
intentionen som
föreligger ett beslut
faller
bort/misstolkas och
beslutet får en
annan innebörd än
avsikten
Riskbedömning
2020
9
Risk att alla
ledamöter/partier
ej får alla utskick
från förvaltningen
Riskbedömning
2020
6

Måluppfyllelse

Risk att mål och
uppdrag avseende
ekonomi och
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Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

verksamhet från
nämnden inte
uppfylls inom
ekonomiska ramar.

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Uppföljning verklig tillsyn jämfört med planerad
tillsyn

Uppföljning verklig tillsyn
jämfört med planerad tillsyn
enligt beslutade
tillsynsplaner

Kontroll
frekvens
Varje
tertial

Riskbedömning
2020
16
Uppföljning verklig
tillsyn jämfört med
planerad tillsyn

Uppföljning verklig tillsyn jämfört med planerad
tillsyn enligt beslutade tillsynsplaner

Riskbedömning
2020
12

3 Personal
Verksamhet /
Process
Kompetens- och
resursbrist

Kontroll
frekvens

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Risk att
förvaltningen inte
klarar sitt uppdrag
med avseende på
svårigheter att
rekrytera på grund
av låg lön, få
utbildade med
relevant utbildning,
dåliga lokaler etc.

Risk att förvaltningen inte klarar sitt uppdrag
med avseende på svårigheter att rekrytera på
grund av låg lön, få utbildade med relevant
utbildning, utspridda lokaler etc.

Kontroll att förvaltningen har en fungerande
personal-rekryteringsprocess och kompetent
personal är på plats.

Kontinuerligt strategiskt
ledningsarbete.

Varje år

Kontroll att SAM utförs och följs upp månadsvis
i årsplaneringen.

Kontroll att SAM utförs och följs upp månadsvis
i årsplaneringen.

Kontroll att SAM-hjulet följs
och gås igenom på
förvaltningsmöten
respektive APT, samt
rapporteras i Stratsys.

Varje år

Riskbedömning
2020
12
Kontroll SAM

Risk att SAM-hjulet
inte följs.
Riskbedömning
2020
6
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4 Ekonomi
Verksamhet /
Process
Kundfakturoravgiftsdebitering

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontroll
frekvens

Risk för att
felaktiga
kundfakturor
skickas ut

Risken att Borås Stad debiterar felaktiga
belopp och/eller till fel person.

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

Stickprov 50 fakturor varje
tertial

Varje
tertial

Risk att Borås Stad bryter mot LOU och mot
Borås Stads upphandlingsregler och policy.

Kontroll att Borås Stads
direktupphandlingsregler efterlevs.

Stickprov på leverantörers
sammanlagda belopp över
gällande
direktupphandlingens
prisbasbeloppsgränser.

Varje år

Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att
leverantör som ej är upphandlad korrekt
används för inköp i verksamheten. Borås Stad
kan riskera att stämmas för avtalsbrott om
ramavtalets delar ej uppfylls korrekt.

Kontroll att inköp följer ramavtal.

Stickprov av vissa konton
enligt upplagd Agresso
Exceleratorfrågor.

Varje år

Kontroll att taxor är korrekta, avtal följs och att
rätt antal timmar debiteras.

Kontroll att taxor är korrekta, avtal följs och att
rätt antal timmar debiteras.

Kontinuerlig uppföljning
under året.

Varje år

Riskbedömning
2020
4
Upphandling

Risk att Lagen om
offentlig
upphandling (LOU)
inte följs
Riskbedömning
2020
9
Risk att ramavtal
inte följs
Riskbedömning
2020
6

Kontroll av avtal
och taxor

Risk att avtal och
taxor inte följs.
Riskbedömning
2020
6
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5 Egen verksamhet
Verksamhet /
Process
Posthantering/D
iarieföring

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontroll
frekvens

Risk för att
verksamhet ej
sköts på ett
effektivt och
ändamålsenligt
sätt.

Risk att gällande regelverk ej följs. Svårigheter
att söka dokument.

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

Stickprov 50 ärenden.

Varje år

Risk att handläggningen av ärenden försenas
och orsakar sökande eller verksamhetsutövare
negativa konsekvenser.

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

Stickprov 50 ärenden.

Varje år

Risk att handläggningen av ärenden försenas
och orsakar sökande eller verksamhetsutövare
negativa konsekvenser.

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

Stickprov 25 ärenden.

Varje år

Riskbedömning
2020
6
Utskick av
svarskort

Risk för att
verksamhet ej
sköts på ett
effektivt och
ändamålsenligt
sätt.
Riskbedömning
2020
3

Delegationsbesl
ut

Risk för att
verksamhet ej
sköts på ett
effektivt och
ändamålsenligt
sätt.
Riskbedömning
2020
6
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Verksamhet /
Process
Besked om
åtgärd

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontroll
frekvens

Risk för att
verksamhet ej
sköts på ett
effektivt och
ändamålsenligt
sätt.

Risk att handläggningen av ärenden försenas
och orsakar sökande eller verksamhetsutövare
negativa konsekvenser.

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

Komplett genomgång.

Varje år

Risk att handläggningen av ärenden försenas
och orsakar sökande eller verksamhetsutövare
negativa konsekvenser.

Kontroll att ärenden avslutas korrekt i ECOS

Stickprov 50 ärenden

Varje år

Kontroll att upprättad dokumenthanteringsplan
är aktuell och följs.

Kontroll att upprättad dokumenthanteringsplan
är aktuell och följs.

Genomgång av aktuell
dokumenthanteringsplan.

Varje år

Risk att service till kunder försämras, lägre
effektivitet samt risk för arbetsmiljöstress.

Kontroll att lokaler är ändamålsenliga.

Kontinuerlig bevakning på
antal anställda per rum,
sammansträdesrum samt
gemensamma mötesplatser.

Varje år

Riskbedömning
2020
8
Pågående
ärenden i ECOS

Risk för att
verksamhet ej
sköts på ett
effektivt och
ändamålsenligt
sätt.
Riskbedömning
2020
8

Dokumenthante
ringsplan

Risk för att
verksamhet ej
sköts på ett
effektivt och
ändamålsenligt
sätt.
Riskbedömning
2020
8

Kontroll att
lokaler är
ändamålsenliga

Risk att service till
kunder försämras,
lägre effektivitet
samt risk för
arbetsmiljöstress.
Riskbedömning
2020
12
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Verksamhet /
Process
Dataskyddsföror
dningen
(GDPR)

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Risk att
personuppgifter
eller annan känslig
information röjs.

Kontroll att nytt regelverk kring
persondataskydd, dataskyddsförordningen
(GDPR) följs. Det nya regelverket ersätter
personuppgiftslagen (PuL) och börjar gälla i
maj 2018

Kontroll att innehåll i verksamhetssystemen
uppfyller de nya kraven

Kontroll av informationen i
verksamhetssystemen med
hjälp av inventeringsverktyg

Riskbedömning
2020
12
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Riskanalys 2020
Miljö- och konsumentnämnden

1 Inledning
2 Regler för Intern kontroll
Kommunfullmäktige har fastställt regler för intern kontroll. Reglerna definierar organisationen och ansvaret för den interna kontrollen.
Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som bl a syftar till att:
- Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs
- Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut
- Minimera risker, säkra system och rutiner
- Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster
- Säkra en rättvisande redovisning
- Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar
I tillämpningsanvisningarna som är knutna till Borås Stads regler för intern kontroll (KF 2017-10-19) anges att nämnderna och bolagen har det yttersta
ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Vidare sägs att varje nämnd och bolag ska upprätta en organisation för sin
interna kontroll, och anta regler och anvisningar för denna.

3 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen
Nämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan som syftar till att följa upp att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens
verksamhetsområde. Utifrån en väsentlighets- och riskanalys ska nämnden välja ut processer, områden och/eller rutiner att särskilt granska under
verksamhetsåret. Granskningen ska verifiera att verksamheterna når sina mål, samt att riktlinjer följs och kontroller genomförs. Olika kontroller i
verksamheterna kan ingå i kontrollplanen. Nämnden ska försäkra sig om att granskningarna enligt intern kontrollplan görs, och vid behov vidta åtgärder
som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke om brott ska nämnden utan dröjsmål vidta åtgärder. Uppföljning av den interna
kontrollplanen görs i samband med att årsredovisning behandlas i början av nästkommande år.

4 Styrning och ledning
Verksamhet /
Process
Delegation

Riskbild
Risk att delegationsordningen ej följs
Beskrivning
Risk att fel person fattar myndighetsbeslut gällande
ärenden där denne ej har behörig delegation.
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Riskbed
ömning

Till
plan

3

Nej

Kommentar

Direkt åtgärd
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Inventarier

Risk för att brand och stöld uppstår.
Beskrivning
Risk för att förmögenhetsskyddande kontroller ej
genomförs enligt Borås Stads riktlinjer.

Nej

Kontroll av
styrdokument

Risk för att verksamhet ej sköts på ett effektivt och
ändamålsenligt sätt.
Beskrivning
Kontroll att stadens styrdokument är kända och följs.

6

Ja

Förvaltningsövergripa
nde

Risk att den politiska intentionen som föreligger ett
beslut faller bort/misstolkas och beslutet får en annan
innebörd än avsikten
Beskrivning
Uppföljning av politiska beslut

9

Ja

Risk att en otydlig och genomhastad beslutsprocess
av ordförande resulterar i missförstånd med felaktigt
beslut som resultat
Beskrivning
Uppföljning av politiska beslut

Måluppfyllelse

Nej

Risk att alla ledamöter/partier ej får alla utskick från
förvaltningen
Beskrivning
Kontroll av beslutsunderlag.

6

Ja

Risk att mål och uppdrag avseende ekonomi och
verksamhet från nämnden inte uppfylls inom
ekonomiska ramar.

16

Ja

Uppföljning verklig tillsyn jämfört med planerad tillsyn
Beskrivning
Uppföljning verklig tillsyn jämfört med planerad tillsyn
enligt beslutade tillsynsplaner

12

Ja
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Verksamhets- och tillsynsplaner
Beskrivning
Förvaltningens avdelningar har tagit
fram verksamhetsplaner med
prioriteringar för vad som ska göras
2018 inom de befintliga ramarna.
För Livsmedelskontroll och
Miljötillsyn har nämnden beslutat om
tillsynsplaner vars syfte är att
begränsa uppdraget. Miljö- och
konsumentnämnden måste
kontinuerligt synliggöra vad som
prioriteras och vad som prioriteras
bort samt konsekvenserna av detta
för boråsarnas hälsa och miljö, t ex i
hela budgetprocessen.
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5 Personal
Verksamhet /
Process

Riskbild

Riskbed
ömning

Till
plan

Personal- och
lönekontroller

Risk för att felaktiga löner betalas ut.
Beskrivning
Risk att felaktiga löner utbetalas till personer som ej är
anställda av Borås Stad, felaktiga belopp går ut till
personal eller att staden bryter mot ATL
(Arbetstidslagstiftningen) eller andra avtal/lagar inom
det personalrättsliga området.

4

Nej

Kompetens- och
resursbrist

Risk att förvaltningen inte klarar sitt uppdrag med
avseende på svårigheter att rekrytera på grund av låg
lön, få utbildade med relevant utbildning, dåliga lokaler
etc.
Beskrivning
Risk att förvaltningen inte klarar sitt uppdrag med
avseende på svårigheter att rekrytera på grund av låg
lön, få utbildade med relevant utbildning, utspridda
lokaler etc.

12

Ja

Kommentar

Direkt åtgärd

Extra lönemedel
Beskrivning
Förvaltningen har beviljats extra
lönemedel för att kunna behålla
kompetent personal och på så sätt
minska svårigheten med att
rekrytera kompetent personal.
Dåliga lokaler
Beskrivning
Vi har lyft behovet av gemensamma
lokaler till LFF.
Praktikanter och examensarbetare
Beskrivning
Förvaltningen har en positiv syn på
praktikanter och examensarbetare
och erbjuder praktik resp.
examensarbeten.
Nya handläggare
Beskrivning
Vid introduktion samt under
upplärningsfasen görs inspektioner
två och två

Kontroll SAM

Risk att SAM-hjulet inte följs.
Beskrivning
Kontroll att SAM utförs och följs upp månadsvis i
årsplaneringen.
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6

Ja
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6 Ekonomi
Verksamhet /
Process

Riskbild

Riskbed
ömning

Till
plan

Leverantörsfakturor

Risk för felaktiga utbetalningar till oegentliga
leverantörer
Beskrivning
Risken är att Borås Stad betalar felaktiga belopp till
tvivelaktiga leverantörer samt risk för förskingring när
inte attestreglementet följs.

4

Nej

Representationutbildning

Risk att riktlinjer ej följs
Beskrivning
Risken är att representationsreglerna för Borås Stad
och Skatteverkets regler ej följs, samt att
representation/utbildning ej är godkänd.
Representation medges endast inom eller i direkt
anslutning till Borås Stads ordinarie verksamhet.

4

Nej

Kundfakturoravgiftsdebitering

Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut
Beskrivning
Risken att Borås Stad debiterar felaktiga belopp
och/eller till fel person.

4

Ja

Upphandling

Risk att Lagen om offentlig upphandling (LOU) inte
följs
Beskrivning
Risk att Borås Stad bryter mot LOU och mot Borås
Stads upphandlingsregler och policy.

9

Ja

Risk att ramavtal inte följs
Beskrivning
Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att leverantör
som ej är upphandlad korrekt används för inköp i
verksamheten. Borås Stad kan riskera att stämmas för
avtalsbrott om ramavtalets delar ej uppfylls korrekt.

6

Ja

Kontanthantering

Risk för felaktig hantering av kontanta medel
Beskrivning
Kontanta medel som inte redovisas i sin helhet och ej
synliggörs i stadens redovisningssystem innebär en
risk för oegentligheter. God ordning och säkra rutiner
skall upprätthållas för att minimera risken.
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Kommentar

Direkt åtgärd

Nej
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Uppföljning budget
månadsvis

Risk för att verksamhet ej sköts på ett effektivt och
ändamålsenligt sätt.
Beskrivning
Risk att det ekonomiska utfallet ej följer budget utan att
åtgärder vidtas.

Kontroll av avtal och
taxor

Risk att avtal och taxor inte följs.
Beskrivning
Kontroll att taxor är korrekta, avtal följs och att rätt
antal timmar debiteras.

Nej

6

Ja

Riskbed
ömning

Till
plan

7 Egen verksamhet
Verksamhet /
Process

Riskbild

Verksamhetskontroller

Risk för att verksamhet ej sköts på ett effektivt och
ändamålsenligt sätt.
Beskrivning
Exempel: systematiskt arbetsmiljöarbete, brandskydd,
rektors/lärares arbetsuppgifter, elevärenden,
barnavårds- och särskoleutredningar,
personalutbildningar, lagar/riktlinjer efterlevs

Posthantering/Diariefö
ring

Risk för att verksamhet ej sköts på ett effektivt och
ändamålsenligt sätt.
Beskrivning
Risk att gällande regelverk ej följs. Svårigheter att söka
dokument.

6

Ja

Delegationsbeslut,
skrivelser

Risk för att verksamhet ej sköts på ett effektivt och
ändamålsenligt sätt.
Beskrivning
Risk att beslut inte gäller vid överprövning.

6

Nej

Utskick av svarskort

Risk för att verksamhet ej sköts på ett effektivt och
ändamålsenligt sätt.
Beskrivning
Risk att handläggningen av ärenden försenas och
orsakar sökande eller verksamhetsutövare negativa
konsekvenser.

3

Ja
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Kommentar

Direkt åtgärd

Nej

6(11)

Inspektionsresultat

Risk för att verksamhet ej sköts på ett effektivt och
ändamålsenligt sätt.
Beskrivning
Risk att handläggningen av ärenden försenas och
orsakar sökande eller verksamhetsutövare negativa
konsekvenser.

8

Nej

Delegationsbeslut

Risk för att verksamhet ej sköts på ett effektivt och
ändamålsenligt sätt.
Beskrivning
Risk att handläggningen av ärenden försenas och
orsakar sökande eller verksamhetsutövare negativa
konsekvenser.

6

Ja

Besked om åtgärd

Risk för att verksamhet ej sköts på ett effektivt och
ändamålsenligt sätt.
Beskrivning
Risk att handläggningen av ärenden försenas och
orsakar sökande eller verksamhetsutövare negativa
konsekvenser.

8

Ja

Pågående ärenden i
ECOS

Risk för att verksamhet ej sköts på ett effektivt och
ändamålsenligt sätt.
Beskrivning
Risk att handläggningen av ärenden försenas och
orsakar sökande eller verksamhetsutövare negativa
konsekvenser.

8

Ja

Dokumenthanteringsp
lan

Risk för att verksamhet ej sköts på ett effektivt och
ändamålsenligt sätt.
Beskrivning
Kontroll att upprättad dokumenthanteringsplan är
aktuell och följs.

8

Ja

Kontroll av leverans
enligt
verksamhetsplan

Risk för att verksamhet ej sköts på ett effektivt och
ändamålsenligt sätt.
Beskrivning
Kontroll att verksamhetsplaner följs samt att de
innehåller uppdrag från KF, reglemente och lag.

Kontroll att lokaler är
ändamålsenliga

Risk att service till kunder försämras, lägre effektivitet
samt risk för arbetsmiljöstress.
Beskrivning
Risk att service till kunder försämras, lägre effektivitet
samt risk för arbetsmiljöstress.
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Nej

12

Ja
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Dataskyddsförordning
en (GDPR)

Risk att personuppgifter eller annan känslig
information röjs.
Beskrivning
Kontroll att nytt regelverk kring persondataskydd,
dataskyddsförordningen (GDPR) följs. Det nya
regelverket ersätter personuppgiftslagen (PuL) och
börjar gälla i maj 2018

12

Ja

8 Riskmatris
4

8

12
16 17 23 25

Direkt åtgärd krävs (13-16)
Åtgärd krävs (9-12)
Håll under uppsikt (4-8)
Risken accepteras (1-3)

16
24

4

3
7

6
5

18 19 20 22

9
4

12

21

4
3

3
2
2

4
1

2

3

6

6
8

9

12

8
11 13 14 15

1

2

1

2

3

Konsekvens

Sannolikhet

Allvarlig (är så stor att fel helt
enkelt inte får inträffa)
Kännbar (uppfattas som
besvärande för intressenter
och kommunen)
Lindrig (uppfattas som liten
av såväl intressenter och
kommunen)
Försumbar (är obetydlig för
de olika intressenterna och
kommunen)

Sannolik (det är mycket troligt
att fel ska uppstå)
Möjlig (det finns en möjlig risk
för att fel ska uppstå)
Mindre sannolik (risken är
mycket liten för att fel ska
uppstå)
Osannolik (risken är praktiskt
taget obefintlig för att fel ska
uppstå)

4

Konsekvens

10

1

1

2

3

4

Sannolikhet
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1

Direkt åtgärd krävs (13-16)

Verksamhet /
Process

6

Åtgärd krävs (9-12)

Risknum
mer

16

Håll under uppsikt (4-8)

2

Riskbild

Risken accepteras
(1-3) Totalt: 25

Konsekvens
2020

Sannolikhet
2020

Riskbed
ömning
2020

Till plan
2020

Leverantörsfakturo
r

1

Risk för felaktiga utbetalningar till
oegentliga leverantörer

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

Representationutbildning

2

Risk att riktlinjer ej följs

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

Kundfakturoravgiftsdebitering

3

Risk för att felaktiga kundfakturor
skickas ut

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Ja

Upphandling

4

Risk att Lagen om offentlig upphandling
(LOU) inte följs

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

5

Risk att ramavtal inte följs

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Ja

Kontanthantering

Risk för felaktig hantering av kontanta
medel

Nej

Personal- och
lönekontroller

6

Risk för att felaktiga löner betalas ut.

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

Delegation

7

Risk att delegationsordningen ej följs

3.Kännbar

1.Osannolik

3

Nej

Inventarier

Risk för att brand och stöld uppstår.

Nej

Verksamhetskontr
oller

Risk för att verksamhet ej sköts på ett
effektivt och ändamålsenligt sätt.

Nej

Posthantering/Diar
ieföring

8

Risk för att verksamhet ej sköts på ett
effektivt och ändamålsenligt sätt.

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Ja

Delegationsbeslut,
skrivelser

9

Risk för att verksamhet ej sköts på ett
effektivt och ändamålsenligt sätt.

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

Utskick av
svarskort

10

Risk för att verksamhet ej sköts på ett
effektivt och ändamålsenligt sätt.

1.Försumbar

3.Möjlig

3

Ja

Inspektionsresultat

11

Risk för att verksamhet ej sköts på ett
effektivt och ändamålsenligt sätt.

2.Lindrig

4.Sannolik

8

Nej
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Verksamhet /
Process

Risknum
mer

Riskbild

Konsekvens
2020

Sannolikhet
2020

Riskbed
ömning
2020

Till plan
2020

Delegationsbeslut

12

Risk för att verksamhet ej sköts på ett
effektivt och ändamålsenligt sätt.

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Ja

Besked om åtgärd

13

Risk för att verksamhet ej sköts på ett
effektivt och ändamålsenligt sätt.

2.Lindrig

4.Sannolik

8

Ja

Pågående
ärenden i ECOS

14

Risk för att verksamhet ej sköts på ett
effektivt och ändamålsenligt sätt.

2.Lindrig

4.Sannolik

8

Ja

Uppföljning budget
månadsvis
Dokumenthanterin
gsplan

Risk för att verksamhet ej sköts på ett
effektivt och ändamålsenligt sätt.
15

Kontroll av
leverans enligt
verksamhetsplan

Risk för att verksamhet ej sköts på ett
effektivt och ändamålsenligt sätt.

Nej
2.Lindrig

4.Sannolik

8

Risk för att verksamhet ej sköts på ett
effektivt och ändamålsenligt sätt.

Ja
Nej

Kontroll att lokaler
är ändamålsenliga

16

Risk att service till kunder försämras,
lägre effektivitet samt risk för
arbetsmiljöstress.

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Kompetens- och
resursbrist

17

Risk att förvaltningen inte klarar sitt
uppdrag med avseende på svårigheter
att rekrytera på grund av låg lön, få
utbildade med relevant utbildning, dåliga
lokaler etc.

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Kontroll av
styrdokument

18

Risk för att verksamhet ej sköts på ett
effektivt och ändamålsenligt sätt.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Ja

Kontroll SAM

19

Risk att SAM-hjulet inte följs.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Ja

Kontroll av avtal
och taxor

20

Risk att avtal och taxor inte följs.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Ja

Förvaltningsövergr
ipande

21

Risk att den politiska intentionen som
föreligger ett beslut faller bort/misstolkas
och beslutet får en annan innebörd än
avsikten

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja
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Verksamhet /
Process

Risknum
mer

Riskbild

Konsekvens
2020

Sannolikhet
2020

Riskbed
ömning
2020

Risk att en otydlig och genomhastad
beslutsprocess av ordförande resulterar
i missförstånd med felaktigt beslut som
resultat

Till plan
2020
Nej

22

Risk att alla ledamöter/partier ej får alla
utskick från förvaltningen

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Ja

Dataskyddsförordn
ingen (GDPR)

23

Risk att personuppgifter eller annan
känslig information röjs.

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Måluppfyllelse

24

Risk att mål och uppdrag avseende
ekonomi och verksamhet från nämnden
inte uppfylls inom ekonomiska ramar.

4.Allvarlig

4.Sannolik

16

Ja

25

Uppföljning verklig tillsyn jämfört med
planerad tillsyn

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
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Dnr

2019-09-06

2019-2264

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

Uppdrag som inte ingår i budget – tertial 2 2019
Kommunstyrelsens dnr 2018-00215 2.3.1.0

Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden godkänner förvaltningens redovisning av uppdrag
som inte ingår i budget för tertial 2 2019.
Ärendet
En rutin skapades för Kommunstyrelsens uppsiktsplikt under 2015 där samtliga
nämnder och bolag skulle rapportera in en uppföljning av uppdrag som inte ingår i
budget som Kommunfullmäktige fattat.
Miljöförvaltningens synpunkter
I bilaga redovisas Miljö- och konsumentnämndens uppdrag som inte ingår i budget
för tertial 1 2019. Uppdragen som redovisas är hur nämnden:
- motiverar äldre medarbetare att vilja vara kvar efter 65.
- motiverar deltidstjänstgörande att arbeta heltid.
- organiserar verksamheten för att minska sjukfrånvaron.
- genom digitalisering kan frigöra värdeskapande tid.
- kan öka anställningsbarheten för de personer som står till arbetsmarknadens
förfogande.

Agneta Sander
Miljöchef

Niclas Björkström
Avdelningschef

Bilaga
Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget tertial 2 2019.docx
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

501 80 Borås

BESÖKSADRESS

Sturegatan 42

WEBBPLATS

boras.se

E-POST

miljo@boras.se

TELEFON

033-35 30 00

FAX

033-35 30 25

Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget,
augusti 2019, nämndens rapport
Miljö- och konsumentnämnden

Uppdrag
Ärende som har genererat uppdraget

Uppdrag

Status augusti 2019

Kommentar

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk
redovisning 2017

Nämnderna ska motivera äldre
medarbetare att vilja vara kvar efter 65.

Genomfört

Samtliga medarbetare får erbjudande om att fortsätta arbeta
kvar till 67 års ålder.

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk
redovisning 2017

Nämnderna ska motivera
deltidstjänstgörande att arbeta heltid.

Genomfört

Samtliga medarbetare erbjuds heltidsanställning.

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk
redovisning 2017

Nämnderna ska organisera
verksamheten för att minska
sjukfrånvaron.

Genomfört

Arbeta förebyggande genom att identifiera och reagera på tidiga
signaler om ohälsa. Vid ohälsa ska samtliga inblandade aktörer
samverka kring insatserna på ett systematiskt och strukturerat
arbetssätt.

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk
redovisning 2017

Nämnderna ska genom digitalisering
frigöra värdeskapande tid.

Delvis genomfört

Arbete med digitalisering är påbörjad inom förvaltningen.

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk
redovisning 2017

Nämnderna ska arbeta för att öka
anställningsbarheten för de personer
som står till arbetsmarknadens
förfogande.

Genomfört

Genom att erbjuda praktikplatser och möjlighet till arbetsträning.
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Delegationslista AUGUSTI
Dnr

Datum

Beslut

Ärende

2019-002593

20190806

Avgift för extra offentlig kontroll

2018-003593

20190807

2018-000987

Sökande/objekt

Fastighet

Handläggare

Livsmedelskontroll, klagomål, misstänkt
matförgiftning

Pygmalion 4

Eva Gustafsson

Beslut om miljösanktionsavgift

Köldmedia, årsrapport 2017

Räveskalla 1:348

Sofia Törnqvist

20190807

Beslut om miljösanktionsavgift

Köldmedia, årsrapport 2017

Skruven 3

Sofia Törnqvist

2019-001797

20190807

Beslut om miljösanktionsavgift

Köldmedia, årsrapport 2018

Filtret 6

Alexander Thorén

2019-002621

20190807

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Miljötillsyn, information om ombyggnad
hyvellinje

Borgstena 5:56

Mirelle Kervatin

2019-002294

20190807

Strandskyddsdispens

Naturvård, ansökan om strandskyddispens

Rya 1:81

Mikael Lund

2018-002431

20190808

Beslut om miljösanktionsavgift

Köldmedia, årsrapport 2017

Vindbryggan 6

Sofia Törnqvist

2019-002642

20190809

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Byttorpsäng 16

Roger Johansson

2019-002613

20190809

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Sandhult 1:31

Roger Johansson

2019-002240

20190812

Avgift för timdebiterad tillsyn

Miljötillsyn, ev otillåten användning av
bekämpningsmedel

2019-002627

20190812

Avgift för extra offentlig kontroll

Livsmedelskontroll, klagomål misstänkt
matförgiftning

Termiten 1

Eva Gustafsson

2019-002268

20190812

Avgift för extra offentlig kontroll

Livsmedelskontroll, inspektion

Transås 2:5

Thomas Vidholm

2019-002548

20190813

Beslut om miljösanktionsavgift

Köldmedia årsrapport, 2018

Fristads Prästgård 1:98 Alexander Thorén

2019-002436

20190813

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Stora Borhult 1:19

Roger Johansson

2019-002694

20190813

Inklassning av verksamhet

Miljötillsyn, beslut om inklassning

Sexstyvern 4

Mirelle Kervatin

2019-002430

20190813

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Miljötillsyn, anmälan om ändring av
mijlöfarlig verksamhet

Sexstyvern 4

Mirelle Kervatin

2019-000966

20190813

Avgift för timdebiterad tillsyn

Miljötillsyn, anmälan

Virveln 2

Lisa Bindgård

2019-002472

20190813

Inklassning av verksamhet

Hälsoskydd, beslut om inklassning av
verksamhet

Bellona 5

Karin Görjevik

2019-002646

20190814

Tillstånd för WC till infiltration

Avlopp, ansökan WC

Seglora-Grimmered
1:18

Sevil Selimov

2019-002516

20190814

Tillstånd för WC till infiltration

Avlopp, ansökan WC

Assmundared 1:9

Sofia Törnqvist

2019-002681

20190814

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Seglora-Backa 1:10

Roger Johansson

Lisa Bindgård
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Dnr

Datum

Beslut

Ärende

2019-002296

20190814

Föreläggande om skyddsåtgärder

2019-002267

20190815

2019-002608

Sökande/objekt

Fastighet

Handläggare

Miljötillsyn, föreläggande om
skyddsåtgärder

Kråkered 2:56

Lisa Bindgård

Avgift för extra offentlig kontroll

Livsmedelskontroll, inspektion

Vindbron 3

Thomas Vidholm

20190815

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Hedared 4:16

Roger Johansson

2019-002693

20190816

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Sandhult 1:49

Roger Johansson

2019-002527

20190819

Beslut om miljösanktionsavgift

Köldmedia, årsrapport 2018

Vile 4

Alexander Thorén

2019-002458

20190820

Föreläggande om skyddsåtgärder

Värmepump, installation

Backabo 2:26

Roger Johansson

2019-002551

20190820

Beslut om miljösanktionsavgift

Köldmedia, årsrapport 2018

Sandared 1:571

Alexander Thorén

2019-002707

20190820

Tillstånd att hålla djur (lokala föreskrifter)

Hälsoskydd, hålla djur inom
detaljplan/områdesbestämmelser

Klipperskeppet 3

Carin Christensen

2019-002723

20190820

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Viskarhult 2:51

Roger Johansson

2019-002720

20190820

Föreläggande om personaltoalett

Livsmedelskontroll, inspektion

Sandhult 1:98

Christina Källberg

2019-002758

20190821

Föreläggande om märkning

Livsmedelskontroll, inspektion

Vävaren 8

Christina Källberg

2019-002720

20190821

Avgift för extra offentlig kontroll

Livsmedelskontroll, inspektion

Sandhult 1:98

Christina Källberg

2019-001476

20190821

Beslut om miljösanktionsavgift

Köldmedia, årsrapport 2018

Gässlösa 5:12

Sofia Törnqvist

2019-002733

20190821

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Sundshult 1:12

Roger Johansson

2019-001690

20190821

Makulerad

Förorenade områden, MIFO riskklassning
drivmedel

Bläcksvampen 17

Ilse Postma

2019-002758

20190822

Avgift för extra offentlig kontroll

Livsmedelskontroll, inspektion

Vävaren 8

Christina Källberg

2019-002413

20190823

Föreläggande om märkning

Livsmedelskontroll, inspektion

Spinnaren 10

Christina Källberg

2019-002413

20190823

Avgift för extra offentlig kontroll

Livsmedelskontroll, inspektion

Spinnaren 10

Christina Källberg

2019-002557

20190826

Beslut om miljösanktionsavgift

Köldmedia, årsrapport 2018

Sandhults-Rydet 1:256 Alexander Thorén

2019-002550

20190826

Beslut om miljösanktionsavgift

Köldmedia, årsrapport 2018

Gingri-Kil 2:25

Alexander Thorén

2019-002538

20190826

Beslut om miljösanktionsavgift

Köldmedia, årsrapport 2018

Sleipner 4

Alexander Thorén

2019-002773

20190826

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Brämhults-Ön 1:80

Roger Johansson

2019-002774

20190827

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Bräckås 1:9

Roger Johansson

2019-002234

20190827

Föreläggande om skyddsåtgärder

Miljötillsyn, anmälan om ändring av
miljöfarlig verksamhet

Hevea 4

Sofie Bengtsson

Sida 2 av 3

Dnr

Datum

Beslut

Ärende

2019-002739

20190827

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

2019-002566

20190827

2019-002618

Sökande/objekt

Fastighet

Handläggare

Värmepump, installation

Brämhults-Ön 1:231

Roger Johansson

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Miljötillsyn, anmälan om nybyggnation av
sorteringshall för återvinningsmaterial

Rydboholm 1:451

Lisa Bindgård

20190827

Avgift för extra offentlig kontroll

Livsmedelskontroll, inspektion

Norrmalm 1:4

Laila Bador

2019-002814

20190828

Inklassning av verksamhet

Hälsoskydd, beslut om inklassning av
verksamhet

Lundby 1:1

Jennie Schürer von Waldheim

2019-002811

20190829

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Gårda 1:91

Roger Johansson

2019-002810

20190829

Förbud att släppa ut livsmedel på
marknaden

Livsmedelskontroll, inspektion

Lotsen 8

Linda Karlsson

2019-002802

20190829

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Klämmestorp 2:9

Roger Johansson

2019-000767

20190829

Tillstånd för WC till modulinfiltration

Avlopp, ansökan WC

Lövaskog 1:11

Maria Steinmetz

2019-002715

20190829

Tillstånd för WC till infiltration

Avlopp, ansökan WC

Viared 8:123

Karin Görjevik

2019-002495

20190830

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Främgärde 1:5

Annelie Gustafsson

2019-002505

20190830

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Grävlingen 1

Annelie Gustafsson

2019-002817

20190830

Beslut om att avsluta ärende

Naturvård, ansökan om
strandskyddsdispens

Hunghult 3:1

Anna Karlsson

2019-002383

20190830

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Sölebo 1:104

Annelie Gustafsson

2019-001440

20190830

Avgift för extra offentlig kontroll

Livsmedelskontroll, inspektion

Rydboholm 1:303

Thomas Vidholm

2019-002421

20190830

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Gårda 8:1

Annelie Gustafsson

2019-002494

20190830

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Hässlehus 9

Annelie Gustafsson

2019-002473

20190830

Avgift för extra offentlig kontroll

Livsmedelskontroll, klagomål på misstänkt
matförgiftning

Getängen 23

Thomas Vidholm
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Beslutstyp
Tillfälligt tillst allmänheten, bifall m villkor
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap, bifall
Återkallelse 9 kap. 18 § p. 1

Datum
Objekt
2019-08-09 10:51
2019-08-14 13:53
2019-08-26 11:42

Ärendetyp
Diarienr
Tillfälligt tillstånd allmänheten11-2019-00593
Tillfälligt tillstånd slutet sällska06-2019-00626
Återkallelse av serveringstillstå15-2019-00651

