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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 Tisdagen den 30 oktober 2018, kl. 17.00 
 
Plats Nornan, plan 2, Stora brogatan 45, Borås  
 
Kallas Karl-Eric Nilsson (C) 
 Lasse Jutemar (MP) 
 Per Månsson (M) 
 Inga-Britt Olsson (M) 
 Jan-Åke Carlsson (S) 
 Magnus Persson (S) 
 Irwing Thorstenson (SD)   
 Soroush Rezai (L) 
  
 Cecilia Kochan (S) 
 Burair Mahmood (S) 
 Joel Carlberg-Torsell (V) 
 Sümeyya Gencoglu (MP) 
 Katrine Andersson (M) 
 Sofia Sandänger (M) 
 Alexander Andersson (C)   
 Magnus Sjödahl (KD) 
 Susanne Karlsson (SD)  
  
 Miljöchef Agneta Sander 
 Avdelningschef Zygmunt Cieslak 
 Avdelningschef Niclas Björkström 
 Avdelningschef Mirjam Keskifrantti 
 Avdelningschef Annelie Johansson 
 Avdelningschef Karin Öhman 
 Personalföreträdare Roger Johansson  
 Personalföreträdare Johan Linderstad  
 
 
 
 
 
 
 
 Anita Persson (V)  Marlene Andersson  
 Ordförande   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   1. Magnus Persson 
 samt tid för protokollets justering  2. Inga-Britt Olsson 

  3. Soroush Rezai 
   2018-11-01 
 
 
4. Nya och pågående Initiativärenden 
  
4.1 Pågående  
 
4.1.1  Alliansen 2018-01-30, §11 – Miljöförvaltningen ska utreda om          

”Rättviksmodellen” kan användas i framtiden för att fastställa taxor och avgifter inom 
tillsyn. Deadline: nämndens möte 11e december 2018. Då vi inväntar rapport från 
livsmedelsverket. 

 
4.1.2 Alliansen 2017-10-24, §190 - Miljöförvaltningen ska utreda ”ansvar för skrotbilar i             

naturen”. 
 
4.1.3  Alliansen 2018-08-21, §161 – Miljöförvaltningen får i uppdrag att utreda och                                   

återkoppla ”Rutiner för debitering av tillsynsärenden”. 
 
 
5. Fastställande av föredragningslista 
  
 - 
 
6 Information                                                                         
 
6.1   Information om energi- och klimatrådgivning Till handlingarna 
  John Hamnelid 
 
6.2  Presentation av Kontrollköp projektet  Till handlingarna 
 - tobakstillsynen       Zygmunt Cieslak   
 
6.3  Presentation av IPCC´s nya klimatrapport Till handlingarna 

 Peter Rydberg 
   
 
7 Miljöbalkstillsyn 
 
7.1  *Strandskyddsdispens för transformatorstation Bifall med villkor     
 Karlagården 1:1 Matilda Chocron 
         Ecos: 2018-2788  
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7.2  *Strandskyddsdispens för tillbyggnad bostadshus 
Seglora-Grimmered 1:25 
Ecos:2018-2662 

7.3  *Strandskyddsdispens för bostadshus och 
garage, Ljushults-Kärra 1:9 
Ecos:2018-2694 

7.4  *Strandskyddsdispens för tillbyggnad av veranda 
Seglora 3:15 
Ecos:2018-2636 

7.5  *Strandskyddsdispens för bostadshus och garage 
Gränd 2:12 
Ecos:2018-2521 

8 Livsmedelskontroll 

- 

9 Alkohol & Tobak 

9.1 *Åtgärd mot serveringstillstånd
Dnr: 36-2018-354 

9.2    *Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd
till allmänheten
Dnr: 01-2018-00442 

10 Miljöstrategiska 

10.1  Detaljplan för Sjömarken, Räveskalla 1:36 
Ecos 2018-2820 

10.2  Detaljplan för Norrby, Garvaren 15 
Ecos 2018-2804 

11 Naturvårdsfonden 

11.1 Avslutsbidrag naturvårdsfond, Götsered 3:1 
Ecos 2017-2968 

Bifall med villkor 
Matilda Chocron 

Avslag  
Anna Karlsson 

Bifall med villkor 
Anna Karlsson 

Avslag 
Matilda Chocron 

Meddela bolag erinran 
Tillståndsenheten      

Avslag 
Tillståndsenheten 

Tillstyrkas 
Pia Aspegren 

Tillstyrkas 
Pia Aspegren 

Godkänna 
   Matilda Chocron 
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12 Administration 
 
12.1 Månadsuppföljning september 2018 Godkänna 
 Ecos 2018-0130 Annelie Johansson 
 
12.2 Beslut om nämndens taxor 2019 (uppräkning Godkänna 

av PKV) Annelie Johansson 
Ecos 2018-2845 

 
12.3 Remiss - Uppföljning av överenskommelsen i Borås Godkänna  

Ecos 2016-2583       Annelie Johansson  
 
12.4   Personalekonomisk redovisning 2017 Godkänna 
        Ecos 2018-2505 Niclas Björkström 
 
12.5 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över Godkänna 
 fullmäktige-uppdrag som inte ingår i budget 2018  Niclas Björkström 
 Ecos 2018-2816  
 
12.6   Taxa för tillsyn strålskyddslagen     Godkänna      
 Ecos 2018-2517 Lena Jonsson 
 
12.7 Miljörapport Borås stad Tertial 2 2018.  Godkänna  
 Ecos 2018-1887  Anna Karlsson 
 
 
13 Kurser och konferenser 
 
 -  
 
14 Anmälningsärenden 
  
14.1 Delegeringsbeslut september 2018 Till handlingarna  
 
14.2 Inkomna skrivelser  Till handlingarna 
 
 
15 Information från förvaltningen 
 
 15.1  Personalärenden   Information 
 
 15.2  Övrig information från förvaltningen Information 



 

 

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 

 

 

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

Ansökan om strandskyddsdispens för transformatorstation 
Sökande:  
Fastighet:  Karlagården 1:1 
 

Sammanfattning 
ansöker om strandskyddsdispens för en transformatorstation 

på fastigheten Karlagården 1:1. Platsen för den planerade transformatorstationen 
ligger inom Havsjöns och ”Nybrovikens” strandskyddsområde som är 100 meter från 
strandlinjen. Platsen ligger inom ett område i naturvårdsdatabasen som fått klass 3 på 
gränsen till klass 2. Placeringen är även i direkt närheten av ett skyddsvärt träd.  
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna 
förtransformatorstation, med måtten 2,3 x 1,55 meter, på fastigheten Karlagården 1:1, 
Borås kommun.  
 

  Endast den yta som transformatorstationen upptar får tas i anspråk för ändamålet. 
 
Villkor  
 

1. Avståndet mellan transformatorstationen och eken, som är ett skyddsvärt 
träd, ska vara minst 15 meter. Se bilaga 2 för trädets placering. 
 

2. Under arbetet får inga maskiner köras eller annat läggas upp inom en radie på 
15 meter kring trädet. Trädets buffertzon på 15 meter ska märkas ut under 
arbetet för att tydliggöra det område som ska skyddas.  

 
 
Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 18b §  

 
Redogörelse för ärendet 

 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra en 
transformatorstation på fastigheten Karlagården 1:1. Ansökan om dispens från 
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strandskyddsbestämmelserna inkom den 25 september 2018. Karta och fotomontage 
har bifogats ansökan. 
Beskrivning av platsen 
Platsen för transformatorstationen ligger inom ett område i naturdatabasen som heter 
Fagerhult. Fagerhult är ett varierat kulturlandskap med bland annat intressant lavflora 
på ädellövträd. I transformatorstationens närhet finns ett skyddsvärt träd, en ek med 
en omkrets på över 200 cm i omkrets och med en tydlig hålighet i stammen.  
 
Transformatorstationen är placerad på gräsmark nära vägen och ca 15 meter från en 
befintlig förrådsbyggnad.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Bestämmelser 
Platsen för den planerade transformatorstationen ligger inom Havsjöns och 
”Nybrovikens” strandskyddsområde som är 100 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 djur- och 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  
- Skäl nr 5. Platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 

intresse som inte kan tillgodoses utanför området. 
 
 
Miljöförvaltningen bedömer att det finns särskilt skäl för att bevilja dispens då 
åtgärden är ett angeläget allmänt intresse. 
 
På den aktuella platsen skadas inga höga naturvärden så länge villkoren följs. 
Livsvillkoren för växt- och djurlivet bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång 
till strandområdet försämras inte av att en transformatorstation byggs. Dispens är 
förenligt med strandskyddets syfte. 
 
Motivering av villkor 
Grova och gamla träd med hål i stammen har mycket höga naturvärden och är viktiga 
för den biologiska mångfalden. I dessa träd lever många andra arter av svampar, lavar, 
fåglar och insekter som är direkt beroende gamla träd. Grova och gamla träd är idag 
ovanligt i landskapet och är därför särskilt skyddsvärda. Därför är det viktigt att grova 
och gamla träd samt deras rotsystem skyddas vid exploateringar och markarbeten.   
 
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.  
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Upplysningar 
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att man 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 
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 åtgärden påbörjas. 
 
En karta bifogas detta beslut. På kartan syns trädets ungefärliga placering. Det är 15 
meter från trädet i fält som utgör skyddszonen enligt villkoren.  
 
Strandskyddsdispensen slutar att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år eller 
avslutas inom fem år från den dag då dispensbeslutet började gälla (7 kap 18 h § 
miljöbalken). 
 
Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller vattenområden 
eller som har rättigheter där. 
 
Som regel krävs bygglov från kommunen för att uppföra ny byggnad. Även ändring 
av byggnad eller uppförande av andra anläggningar kan kräva bygglov. 
 

Avgift 
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 696 kronor enligt kommunens taxa för 
2018. 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 Anna Karlsson 
Miljöchef Kommunbiolog 
 

Bilaga 
1. Översiktskarta 
2. Situationsplan med det skyddsvärda trädets placering 
3. Hur man överklagar 
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Beslutet skickas till  

 
Länsstyrelsen, vastragotaland@lansstyrelsen.se 
 

Kopia till  
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 

 
 



Karlagården 1:1, 2018-2788, gul markering visar transformatorstationen. Liten prick med ring
runt visar skyddsvärt träd med skyddszon. 
 

Översiktskarta

150m100500

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:4000



Karlagården 1:1, 2018-2788, gul markering visar transformatorstationen. Liten prick med ring
runt visar skyddsvärt träd med skyddszon. 
 

Situationsplan

15m1050

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:400



 

 

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 

 

 

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

Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad 
bostadshus  
Sökande:  
Fastighet:  Seglora-Grimmered 1:25 
 

Sammanfattning 
 söker strandskyddsdispens för att bygga till nuvarande 

huvudbyggnad på fastigheten Seglora-Grimmered 1:25. Nuvarande byggnad är ca 70 
kvadratmeter stor. Den nya byggnaden kommer att bli ca 200 kvadratmeter i ett plan 
med en altan på framsidan på ca 30 kvadratmeter och på sydsidan med ca 13 
kvadratmeter. Fastigheten ligger inom sjön Eningens strandskyddsområde. 
Strandskyddet är 100 meter på land och i vattnet.  
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
tillbyggnad av bostadshus enligt ansökan, med måtten ca13 x 15 meter och altaner på 
fastigheten Seglora-Grimmered 1:25, Borås kommun.  
 
Endast det område som markerats på bifogad karta får tas i anspråk som tomtplats. 

   
 
Villkor  
 

1. Tomtplatsen ska enligt bilaga 2, markeras med staket, häck, mur eller 
motsvarande. 

 
Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 18b §  

 
Redogörelse för ärendet 

 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga till 
bostadshuset från ca 70 till 200 kvadratmeter på fastigheten Seglora-Grimmered 1:25. 
Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 19 september 
2018. Ritning och karta har bifogats ansökan. 
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Företrädare för Miljöförvaltningen har den 28 september besökt platsen. Huset ligger 
på en höjd över sjön Eningen som har 100 meter strandskydd. Mellan den i ansökan 
berörda fastigheten och fastigheten bredvid går en smal remsa som tillhör den stora 
skogsfastigheten bakom. På denna del går en grusväg upp till huset. Mellan den idag 
ianspråktagna delen av fastigheten och ner till vägen är marken brant och bevuxen 
med träd och marken är naturmark.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Bestämmelser 
Platsen för den planerade tillbyggnaden ligger inom sjön Eningens 
strandskyddsområde som är 100 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område 
får inte byggnader ändras så att de hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas i 
ett område som tidigare var allmänt tillgängligt (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 djur- och 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 
- Skäl nr 1. Området är ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse 

för strandskyddets syften. 
 
 
Miljöförvaltningen bedömer att tillbyggnaden kommer ske på redan ianspråktagen 
tomtmark. Miljöförvaltningen bedömer 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 tillbyggnaden. Dispens är förenligt med strandskyddets syfte. 
 
Motivering av villkor 
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 att tomtplatsens gräns ska markeras med staket, 
häck eller liknande, enligt bilaga 2.  
 
 
Miljöförvaltningen bedömer att åtgärden 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.  
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Upplysningar 
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att man 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 
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 åtgärden påbörjas. 
 
En karta hör till detta beslut. I den anges hur stor den privata zonen är på fastigheten 
dvs tomtplatsavgränsningen. Det är bara inom tomtplatsen som ägaren till marken 
har sin privata zon eller hemfridszon och allemansrätten inte gäller. Anläggningar 
utanför tomtplatsen kan bli föremål för tillsyn enligt miljöbalken. 
 
Strandskyddsdispensen slutar att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år eller 
avslutas inom fem år från den dag då dispensbeslutet började gälla (7 kap 18 h § 
miljöbalken). 
 
Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller vattenområden 
eller som har rättigheter där. 
 
Som regel krävs bygglov från kommunen för att uppföra ny byggnad. Även ändring 
av byggnad eller uppförande av andra anläggningar kan kräva bygglov. 
 

Avgift 
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 696 kronor enligt kommunens taxa för 
2018. 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 3. 
 
 

Agneta Sander Matilda Chocron 
Miljöchef Kommunbiolog 
 

Bilaga 
1. Översiktskarta 
2. Situationsplan med tomtplatsavgränsning 
3. Hur man överklagar 
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Beslutet skickas till  

 
Länsstyrelsen, vastragotaland@lansstyrelsen.se 
 

Kopia till  
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
 



Bilaga1
Seglora- Grimmered
1:25, 2018-2662, Sjön Eningen

Översiktskarta

60m40200

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:2000



Bilaga2
Seglora- Grimmered
1:25, 2018-2662, röd linje visar tomtplatsen, gul linje visar villkor om staket eller liknande. 

Översiktskarta

15m1050

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:400
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miljo@boras.se 
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033-35 30 00 
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033-35 30 25 

 

 

Anna Karlsson, 033-35 30 24 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens för bostadshus och 
garage 
 
Sökande:  
Fastighet:  Ljushults-Kärra 1:9 (del av) 
 

Sammanfattning 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra ett 

nytt bostadshus med tillhörande garage på fastigheten Ljushults-Kärra 1:9 (del av). 
Den aktuella platsen utgörs av natur/skogsmark och är därmed inte att betrakta som 
ianspråktagen. Miljöförvaltningen anser inte att någon av de omständigheter som får 
beaktas i prövningen kan utgöra särskilt skäl för dispens. Dispens kan därför inte 
medges för byggnaderna. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för bostadshus och garage, på fastigheten Ljushults-
Kärra 1:9 (del av), Borås kommun.  
 
Lagstöd  
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 15 §  
 

Redogörelse för ärendet 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra ett 

nytt bostadshus med tillhörande garage på fastigheten Ljushults-Kärra 1:9 (del av). 
Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 17 september 
2018. Ritning och karta har bifogats ansökan.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Bestämmelser 
Platsen för de planerade byggnaderna ligger inom Skansasjöns strandskyddsområde 
som är 100 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte nya 
byggnader uppföras byggnader (7 kap 15 § miljöbalken). Miljö- och 
konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens från strandskyddsbestämmelserna 
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om det finns särskilda skäl och dispensen inte strider mot strandskyddets syften (7 kap 
18b och 7 kap 26 § miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna 
för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för 
djur- och växtlivet. 
  
Motivering för beslut 
I miljöbalken finns de sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens 
från strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § miljöbalken).  
 
Som särskilt skäl för dispens anger sökande att 
- Området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften.  
 

 anför i ansökan att det på grund av rådande naturförhållanden inte i 
dagsläget finns tillgång till sjön via aktuell mark och att det dessutom finns två 
allmänningar i närheten som möjliggör tillgång till sjön. 
 
Miljöförvaltningen konstaterar att strandskyddets syften är långsiktiga och syftar både 
till att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda 
livsvillkor för djur- och växtlivet. Den aktuella platsen utgörs av natur/skogsmark och 
är därmed inte att betrakta som ianspråktagen. Miljöförvaltningen anser inte att någon 
av de omständigheter som får beaktas i prövningen kan utgöra särskilt skäl för 
dispens. Dispens kan därför inte medges för byggnaderna. 
 
Miljöförvaltningen anser att den inskränkning i enskild rätt som en nekad dispens 
innebär i detta fall inte går längre än vad som behövs för att tillgodose syftet med 
förbuden i strandskyddet (7 kap 25 § miljöbalken). 
 
Miljöförvaltningen bedömer att byggnaderna inte är förenlig med kraven på en från 
allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 
och 4 kap miljöbalken.  
 

Avgift 
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 696 kronor enligt kommunens taxa för 
2018. 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 Anna Karlsson 
Miljöchef Kommunbiolog 
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Bilaga 

1. Översiktskarta 
2. Detaljkarta över ansökt placering 
3. Hur man överklagar 

 

Beslut skickas till 
 

 

Kopia till  
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
lantmateri@boras.se 
 

mailto:lantmateri@boras.se
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Bilaga 2. Detaljkarta
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av 
veranda  
Sökande:  
Fastighet:  Seglora 3:15 
 

Sammanfattning 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för tillbyggnad av 

veranda på fastigheten Seglora 3:15. Miljöförvaltningen konstaterar att tillbyggnaden 
kommer ske på en plats som redan är ianspråktagen. För att förtydliga för 
allmänheten var tomtplatsen går, och minska risken att en tillbyggnad i utkanten av 
tomtplatsen utökar den upplevda hemfridszonen, finner Miljöförvaltningen det skäligt 
att förena dispensen med villkor om tomtplatsavgränsning i öst och syd. Under 
förutsättning att villkoret följs bedömer Miljöförvaltningen att särskilt skäl för dispens 
föreligger.  
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
tillbyggnad av veranda, med måtten 3 x 4 meter, på fastigheten Seglora 3:15, Borås 
kommun.  
 
Endast det område som markerats på bifogad karta får tas i anspråk som tomtplats. 

   
Villkor  
 

1. Tomtplatsen ska åt öst och syd, enligt bilaga 2, markeras med staket, häck, 
mur eller motsvarande. 
 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 18b §  

 
Redogörelse för ärendet 

 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för tillbyggnad av 
glasveranda på fastigheten Seglora 3:15. Verandan kommer att utformas i 
sekelskiftesstil för att bevara och ta fram husets originalutförande. Ansökan om 
dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 21 september 2018. Ritning och 
karta har bifogats ansökan.  
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Företrädare för Miljöförvaltningen har den 28 september 2018 besökt platsen. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Bestämmelser 
Platsen för den planerade tillbyggnaden ligger inom Viskans strandskyddsområde som 
är 100 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte byggnader eller 
byggnaders användning ändras om det hindrar eller avhåller allmänheten från att 
beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt (7 kap 15 § miljöbalken).  
 
Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl (7 kap 18b § miljöbalken). 
Dispens får ges endast om det är förenligt med strandskyddets syfte (7 kap 26 § 
miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens 
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och 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 särskilt skäl för dispens anger sökande att 
- Området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften.  
 
Seglora 3:15 ligger utmed Viskans norr strand. Endast del av fastigheten ligger inom 
strandskyddat område. På fastigheten finns ett bostadshus och tre 
komplementbyggnader. Av byggnaderna är det endast bostadshuset som ligger inom 
strandskyddat område. Den planerade verandan på 3 x 4 meter kommer ersätta 
befintligt veranda på 1,6 x 1,4 meter på husets östra sida. Verandan kommer att 
uppföras två meter från fastighetsgränsen. Platsen utgörs av ianspråktagen tomtmark 
och klippt gräsmatta. Miljöförvaltningen konstaterar att tillbyggnaden kommer ske på 
en plats som redan är ianspråktagen. För att förtydliga för allmänheten var 
tomtplatsen går, och minska risken att en tillbyggnad i utkanten av tomtplatsen utökar 
den upplevda hemfridszonen, finner Miljöförvaltningen det skäligt att förena 
dispensen med villkor om tomtplatsavgränsning i öst och syd. Under förutsättning att 
ovanstående villkor följs bedömer Miljöförvaltningen att särskilt skäl för dispens 
föreligger.  
 
På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Livsvillkoren för växt- och 
djurlivet bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras 
inte av tillbyggnaden. Dispens är förenligt med strandskyddets syfte. 
 
Miljöförvaltningen bedömer att tillbyggnaden är förenlig med gällande översiktsplan 
och kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 
4 kap miljöbalken. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap 
miljöbalken.  
 

Upplysningar 
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att man 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 tillbyggnaden påbörjas. 
 
Det är bara inom tomtplatsen som ägaren till marken har sin privata zon eller 
hemfridszon och allemansrätten inte gäller. Anläggningar utanför tomtplatsen kan bli 
föremål för tillsyn enligt miljöbalken. 
 
Strandskyddsdispensen slutar att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år eller 
avslutas inom fem år från den dag då dispensbeslutet började gälla (7 kap 18 h § 
miljöbalken). 
 
Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller vattenområden 
eller som har rättigheter där. 
 
Som regel krävs bygglov från kommunen för att uppföra ny byggnad. Även ändring 
av byggnad eller uppförande av andra anläggningar kan kräva bygglov/bygganmälan. 
 

Avgift 
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 696 kronor enligt kommunens taxa för 
2018. 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 Anna Karlsson 
Miljöchef Kommunbiolog 
 

Bilaga 
1. Översiktskarta 
2. Situationsplan och tomtplatsavgränsning 
3. Fasadritning 
4. Hur man överklagar 

 

Beslutet skickas till  
 

Länsstyrelsen, vastragotaland@lansstyrelsen.se 
 

Kopia till  
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens för ett bostadshus och 
garage 
 
Sökande:  
Fastighet:  Gränd 2:12 
 

Sammanfattning 
 ansöker om strandskyddsdispens för ett enbostadshus med 

komplementbyggnad på fastigheten Gränd 2:12. Sökanden har angett två olika 
alternativ intill varandra. Som särskilt skäl har sökanden angett att platsen är väl 
avskild från stranden genom bebyggelse. Utifrån en dom från Mark- och 
miljööverdomstolen (M 9723-15) bedömer Miljöförvaltningen att bebyggelsen kring 
de sökta placeringarna inte kan anses väl avskiljande från strandlinjen.  
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för bostadshus med komplementbyggnad, på 
fastigheten Gränd 2:12, Borås kommun.  
 
Lagstöd  
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 15 §  
 

Redogörelse för ärendet 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att 

bygga ett nytt bostadshus med ett tillhörande garage på fastigheten Gränd 2:12. 
Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 5 september. 
Därefter gjorde  en ändring i ansökan den 12 september med 
två nya placeringar, alternativ 1 och alternativ 2. Karta har bifogats ansökan. 
 
Beskrivning av platsen 
Företrädare för Miljöförvaltningen har den 28 september besökt platsen. 
Platsen för det nya bostadshuset ligger på en skogsmark som är nyligen slutavverkad. 
Placeringen är alldeles intill kommungränsen mot Svenljunga kommun. I östlig,  
nordlig och sydlig riktning omgärdas placeringen av villor och tomtmark. I väster och 
sydväst finns den nyligen avverkade skogen. Nedanför grusvägen mot sjön är skogen 
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inte avverkad. På Svenljunga kommuns sida av kommungränsen är området 
detaljplanelagt. Mellan den sökta placeringen och sjön finns två bebyggda tomter.    

 
Miljöförvaltningens synpunkter 
Bestämmelser 
Platsen för det planerade bostadshuset ligger inom Lysjöns strandskyddsområde som 
är 300 meter inom Borås kommun och 200 meter inom Svenljunga kommun. Sjön 
delas i mitten mellan kommunerna. Den planerade placeringen för bostadshuset är i 
alternativ 1 ca 70, och i alternativ 2, ca 100 meter från strandlinjen. Inom 
strandskyddat område får inte nya byggnader uppföras byggnader (7 kap 15 § 
miljöbalken). Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl och dispensen inte strider 
mot strandskyddets syften (7 kap 18b och 7 kap 26 § miljöbalken). Syftet med 
strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara 
goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. 
  
 
Motivering för beslut 
I miljöbalken finns de 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 
- Placeringen genom bebyggelse är väl avskild från området närmast strandlinjen.  
 
I en dom från Mark och miljööverdomstolen 2016 (M9723-15) har en liknande 
placering prövats. Miljöförvaltningen bedömer att den domen går att jämföra med det 
här ärendet. I och med att det från den nya bostadsbyggnaden i västlig riktning är 
öppen natur ner till sjön har Miljöförvaltningen bedömt att placeringen inte kan anses 
väl avskild genom bebyggelse. Detta gäller både för alternativ 1 och 2. Även om 
alternativ 2 ligger längre från sjön och har två bebyggda tomter mellan sig och sjön så 
kan det utifrån ovan nämnda dom platsen inte anses vara väl avskild från området 
närmast strandlinjen.  
 
Miljöförvaltningen anser inte att någon av de omständigheter som får beaktas i 
prövningen kan utgöra särskilt skäl för dispens. Dispens kan därför inte medges för 
byggnaden. 
 
Miljöförvaltningen anser att den inskränkning i enskild rätt som en nekad dispens 
innebär i detta fall inte går längre än vad som behövs för att tillgodose syftet med 
förbuden i strandskyddet (7 kap 25 § miljöbalken). 
 
Miljöförvaltningen bedömer att byggnaderna inte är förenliga med kraven på en från 
allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 
och 4 kap miljöbalken samt med den för området gällande kommunala 
översiktsplanen. 
   

Avgift 
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 696 kronor enligt kommunens taxa för 
2018. Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta 
utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet 
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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 Matilda Chocron 
Miljöchef Kommunbiolog 
 

Bilaga 
1. Hur man överklagar 

 

Beslut skickas till 
 

Länsstyrelsen, vastragotaland@lansstyrelsen.se 
 

Kopia till  
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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Handläggare Matilda Chocron 

Ärende Naturvård, ansökan om strandskyddsdispens 
Händelse Besök 
   

Figur 1Foto tagen från plats nedanför grusvägen och upp mot placeringen av bostads hus i ansökan. 
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Figur 2Foto från den i ansökan planerade placeringen av bostadshuset med ryggen mot sjön 

 
Figur 3Foto från den i ansökan planerade placeringen och mot sjön. 
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Handläggare Matilda Chocron 

Ärende Naturvård, ansökan om strandskyddsdispens 

Händelse Ändring av ansökan om strandskyddsdispens 

 
Sökanden besöker handläggaren och gör på plats en ändring av ansökan. 
 
Sökanden ändrar placering av bostaden till en annan placering inom samma fastighet. 
 
Det särskilda skälet som sökanden anger är skäl nummer 2. Platsen är väl avskild från 
sjön genom bebyggelse. 
 
Sökanden berättar att området idag är avverkat då skogen var avverkningsmogen. På 
fastigheten Gränd 2:12 finns redan skogsbilvägar som ansluter till den sökta 
tomtplatsen och bostadshuset vid alternativ 1 och kan behöva ca 20 meter ny väg för 
alternativ 2.  
 
Alternativ 1 
Sökanden är flexibel att flytta byggnaden och tomten längre in mot de andra husen. 
Ett garage i nordvästra hörnet av fastigheten bakom bostadshuset. 
 
Alternativ 2 
Placera fastigheten bakom alternativ 1 in mot hörnet mot de andra husen.  
 
 
 



Gränd 2:12, Alternativ 1
 

30m20100

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:1000



Gränd 2:12, Alternativ 2
 

30m20100

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:1000







 

 

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 

 

 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2018-10-12 

Dnr 
2018-002820 

  

 
 Miljö- och konsumentnämnden 

Detaljplan för Sjömarken, Räveskalla 1:36 
(Badstrandsvägen) 
Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden (BN2015-022) 
 

Sammanfattning 
Planens syfte är att möjliggöra byggandet av en förskola med sex avdelningar i 
stadsdelen Sjömarken. Planområdet ligger nära järnvägen så bullerskydd och 
säkerhetsavstånd måste uppföras vilket också är infört på plankartan. 
Ur buller och risksynpunkt förespråkar Miljöförvaltningen att byggnaden placeras 
som ett skydd för buller från järnvägen (förslag A i planbeskrivningen) och därmed 
låter utevistelseytan komma på den skyddade sidan. Det finns andra skäl att placera 
byggnaden närmast parkeringen (förslag B i planeskrivningen). Till exempel kan 
kullen användas rekreationsytor av boende efter förskolans stängning. Kullen och 
resterande utevistelseytor kan också användas på ett effektivare sätt av förskolan samt 
att olycksriskerna minskar om varuleveranser och andra transporter till förskolan inte 
dras in i området. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker planförslaget och skickar med 
Miljöförvaltningens synpunkter. 
 

Ärendet 
Planens syfte är att möjliggöra byggandet av en förskola med sex avdelningar i 
stadsdelen Sjömarken. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Planområdet ligger nära järnvägen så bullerskydd och säkerhetsavstånd måste 
uppföras vilket också är infört på plankartan. 
Ur buller och risksynpunkt förespråkar Miljöförvaltningen att byggnaden placeras 
som ett skydd för buller från järnvägen (förslag A i planbeskrivningen) och därmed 
låter utevistelseytan komma på den skyddade sidan. Det finns andra skäl att placera 
byggnaden närmast parkeringen (förslag B i planeskrivningen). Till exempel kan 
kullen användas rekreationsytor av boende efter förskolans stängning. Kullen och 
resterande utevistelseytor kan också användas på ett effektivare sätt av förskolan samt 
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att olycksriskerna minskar om varuleveranser och andra transporter till förskolan inte 
dras in i området. 

Pia Aspegren 
Miljöutredare 

Agneta Sander 
Miljöchef 

Bilaga 
Alla handlingar : 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/sjomarkendelavraveskalla136badstrandsvagen.5.560f4754158d3176d40735a5.html


 
SAMRÅD Nämndbeslut  
BN2015-022  § SBN 2018-235 
 

Inbjudan till samråd för detaljplan för Sjömarken, Räveskalla 
1:36, Badstrandsvägen, Borås Stad 
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som finns ute på samråd. Du får den här 
inbjudan för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 8 oktober – 5 november 2018.  
 
Syfte och område 
Planens syfte är att möjliggöra byggandet av en förskola med sex 
avdelningar vid Badstrandsvägen nära Viaredsjön i stadsdelen 
Sjömarken. I dag är området ett grönområde som delvis används för 
rekreation och badresors aktiviteter.  
 
Planområdet är planlagt sedan tidigare. De planer som gäller för 
området (P453, laga kraft 1955 och P711 laga kraft 1979) anger 
Friluftsbad som markanvändning. Genomförandetiden för dessa 
planer har gått ut. Området mellan Sjömarkens badplats och 
järnvägen pekas ut som natur- och rekreationsområde i 
Översiktsplanen för Borås, antagen 2018, och har klass II i 
kommunens grönområdesplan. Förslaget innebär att en mindre del 
av detta grönområdet tas i anspråk. Kommunen bedömer att 
områdets natur- och rekreationsvärden inte påverkas negativt.   
 
Ta del av handlingarna 
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna 
för synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås samt i Sandareds bibliotek, Skolvägen 9. Ring 
gärna innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller 
läsa på vår webb, skickar vi handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig! 
 
Samrådsmöte 
Vi kommer att ha ett samrådsmöte i form av öppet hus i badresors lokal vid Badstrandsvägen 8, tisdag 16 oktober,          
kl. 17.30–19.30. På mötet kommer representanter från kommunen att berätta om förslaget och svara på frågor.  
 
Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter senast den 5 november via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens 
diarienummer (BN2015-022), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha synpunkter 
digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka synpunkter med post 
till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås. 
 
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.  
  
Kontaktuppgifter för mer information 
Plankonsult Job van Eldijk, tel: 07 07 72 33 17, e-post: job.van.eldijk@boras.se  
Planarkitekt Elena Eckhardt, tel: 033 35 85 04, e-post: elena.eckhardt@boras.se 
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 
 
Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2018-10-05 
  

mailto:elena.eckhardt@boras.se
tel:033-358572
mailto:michaela.kleman@boras.se
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Miljö- och konsumentnämnden 

Detaljplan för Norrby, Garvaren 15 m.fl. 
Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden (BN 2017-1683) 

Sammanfattning 
Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny förskola med sex 
avdelningar och bostäder ovanpå. Detaljplanens syfte är också att göra det möjligt att 
utveckla Kronängsparken till en stor och sammanhållen park för boende på Norrby 
och att göra det möjligt för Norrbyhuset att utvecklas och växa. Miljöförvaltningen 
tycker att det är viktigt att utveckla och förstärka närparkens gröna rekreationsytor 
samtidigt som tryggheten och säkerheten satsas på. 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker detaljplaneförslaget. 

Ärendet 
Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny förskola med sex 
avdelningar och bostäder ovanpå. Detaljplanens syfte är också att göra det möjligt att 
utveckla Kronängsparken till en stor och sammanhållen park för boende på Norrby 
och att göra det möjligt för Norrbyhuset att utvecklas och växa. Ytterligare ett syfte 
med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga nya bostäder på kullen mot norr. 
Bostäderna ska bidra till en blandad bebyggelse i olika skalor i denna del av Norrby. 
För att skapa en bra helhet och en park utan bilar och parkeringar innebär 
detaljplanen också att befintlig parkering utmed järnvägen i väster kan utöka. 

Miljöförvaltningens synpunkter 

Miljöförvaltningen tycker att: 
• det är viktigt att utveckla och förstärka närparkens gröna rekreationsytor

eftersom ytorna kommer att delas av ett ökat antal boende och från förskolan.
Det är särskilt noga med kvaliteten på ytorna eftersom det finns många barn i
området och det fungerar som ett vardagsrum utomhus.

• området behöver utvecklas och satsas på för att öka känslan av säkerhet och
trygghet.
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• det är positivt med studentboende ovanpå förskolan eftersom det inte
genererar en ökning av övrig kommunal service, så som fler förskole- och
skolplatser, i en stadsdel med redan hårt tryck på sådan verksamhet.
Förmodligen ökar inte heller behovet av parkeringsplatser och de ytorna kan
då användas på ett bättre sätt.

• Det är bra med skyddsavståndet med yta som inte får bebyggas närmast
järnvägen för att dämpa buller. Bostäderna måste dessutom byggas så att de
har uteplatser och hälften av bostadsrummen vända söderut, bort från
järnvägen.

• Det är bra att största omvandling sker i centrala delar av området där det är
skyddat från buller och trafik.

• Det är önskvärt att upplysa om att den del som eventuellt blir mest påverkad
när det gäller skuggningen är kvarteret nordväst om förskola/studentbostäder.

• Eftersom förskolan planeras i ett för buller skyddat läge bedöms det möjligt
att placera utevistelseytorna på förskolan på ett lämpligt sätt och därmed klara
storleken på ytorna.

Agneta Sander Pia Aspegren 
Miljöchef Miljöutredare 

Bilaga 
Handlingar finns: 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/norrbygarvaren15medflera.5.5f29af9515ff422928a52b91.html
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond 
Sökande: Sandhults Hembygdsförening,  
Fastighet:  Götsered 3:1 
 

Sammanfattning 
Sandhults hembygdsförening har beviljats bidrag på 15800 kronor ur 
naturvårdsfonden för röjning av underväxt på en yta av ca 3000kvm på fastigheten 
Götsered 3:1. Åtgärderna är nu genomförda och projektet avslutat. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet 
avslutas och totala bidrag på 15800 kronor betalas ut på angivet konto. 
 

Ärendet 
Sandhults hembygdsförening har beviljats bidrag på 15800 kronor ur 
naturvårdsfonden för röjning av sly och mindre träd på fastigheten Götsered 3:1. 
Åtgärderna är nu genomförda och projektet avslutat. Slutbesiktning av åtgärderna 
genomfördes av Matilda Chocron och Karl Eric Nilsson ur Naturvårdsfondens 
arbetsgrupp den 16 oktober 2018.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Sandhults Hembygdsförening har uppfyllt de åtgärder som ansökan om bidrag avsåg.  
Hembygdsföreningen har röjt bort sly och mindre träd för att öppna upp och ge 
andra träd mer utrymme och för att skapa en betesmark för får.  

Agneta Sander Matilda Chocron 
Miljöchef Kommunbiolog 
 

 
Bilaga 

1. Fotodokumentation från slutbesiktningen 
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Beslut skickas till 
Sandhults hembygdsförening,  
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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Handläggare Matilda Chocron 

Ärende Naturvård, ansökan om bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond 

Händelse Besök 

Representanter ur naturvårdsgruppen besöker Hembygdsgården för att se den 
blivande fårhagen efter slyröjning.  
 

 
Figur 1 Sly och små träd har tagits bort för att ge utrymme åt de träd som står kvar och för att skapa en betesmark för får. 
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Figur 2Fårhagen går ner till vägen nedanför backen. Staket ej uppsatta ännu.  

 
Figur 3 Två askar som stod på kanten av terasseringen har tagits ned för att skydda muren. 
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Figur 4Hembygdsföreningen har haft en studiecirkel i att bygga Smålandsgärdesgård. Inte en del i projektet, 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Månadsuppföljning september 2018 

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

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner månadsuppföljningen för september 2018 
med helårsprognos.  
 

Agneta Sander Annelie Johansson  
Miljöchef Förvaltningsekonom  

 
Bilaga 
Månadsuppföljning september 2018 



 
 

 
 

Månadsuppföljning, september 
2018 
Miljö- och konsumentnämnden 
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1 Miljö- och konsumentnämnden 

1.1 Resultat och prognos 

Resultat 

Tkr 
2017 Utfall 
jan-aktuell 

månad 

2018 
Nämnd-
budget 

Periodiser
ad budget 

Utfall jan-
aktuell 
månad 

Avvikelse Prognos-
avvikelse 

Statsbidrag -782 -1 979 -1 484 -1 046 -438 -260 

Avgifter och övriga 
intäkter -11 353 -17 363 -13 023 -12 338 -685 -1 890 

Summa intäkter -12 135 -19 342 -14 507 -13 384 -1 123 -2 150 

Personal 22 301 36 722 28 029 26 781 1 248 370 

Lokaler 1 466 1 787 1 340 1 613 -273 -360 

Övrigt 3 558 4 125 4 669 3 151 1 518 2 130 

Kapitalkostnader 260 40 30 76 -46 -60 

Summa kostnader 27 585 42 674 34 068 31 621 2 447 2 080 

Buffert (endast i 
budget) 0 228 171 0 -171 0 

Nettokostnad 15 450 23 560 19 732 18 237 1 495 -70 

Kommunbidrag 17 213 22 800 17 100 17 100 0 22 800 

Resultat efter 
kommunbidrag 1 763 -760 -2 632 -1 137 -1 137 -830 

Godkänt 
ianspråkstagande av 
ack. resultat 

0 760    760 

Resultat jfr med 
tillgängliga medel      -70 

Nämndens tilldelade kommunbidrag är 22 800 tkr. Nämndens budget summerar sig till 26 310 tkr. Skillnaden förklaras av att nämnden har 
fått lov att disponera 760 tkr av ackumulerat resultat 2018 (byggbonus 480 tkr+280 tkr klimatfond) samt att KF beviljat nämnden 
2 750 tkr i byggbonus för 2018. 

Resultat och prognos 
Förvaltningen redovisar efter september månad ett positivt resultat på nästan 1 500 tkr i förhållande till 
nämndbudgeten. Resultatet innehåller dock jämförelsestörande poster som måste beaktas. Det är 
framförallt outnyttjade medel för byggbonus, som om de inte förbrukas i år kommer att flyttas över till 
2019, klimatkompensationsavgifter som behöver flyttas över till nästa år samt periodens oanvända 
buffert. Detta tillsammans gör att periodens resultat inte är så positivt som det i en första anblick kan se 
ut att vara. 

Likt tidigare månader är det intäkterna som släpar jämfört med budget. Det är framförallt uteblivna 
intäkter från samhällsbyggnadsnämnden samt avgifter för alkoholtillsyn som avviker mot periodens 
budget och som även bedöms göra så vid årets slut. 

Kostnaderna avviker positivt mot periodens budget och förklaras av ovan jämförelsestörande poster 
samt något lägre personalkostnader. 
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Personalkostnaderna ligger något under budget och beror vakanta tjänster som antingen har tillsatts 
eller kommer att tillsättas under hösten. Tjänsten som konsumentvägledare kommer dock inte att 
ersättas. Kostnaderna för personalutveckling överstiger periodens budget och förvaltningen har i och 
med sin personalomsättning ett stort behov kommande år av kompetens- och grupputveckling. 

Lokalkostnaderna kommer överstiga budget då hyran för Nornan är högre än vad som tidigare 
meddelats. 

I dagsläget finns inga beslut om användning av nämndens buffert som uppgår till 228 tkr. Fattas under 
året inga sådana beslut kommer bufferten medföra ett överskott. 

Bedömningen, som är samma som den som gjordes i senaste tertialrapporten, är att nämnden kommer 
att hålla sin nämndbudget vid årets slut med +/- 100 tkr. I praktiken betyder det ett negativt resultat för 
den ordinarie verksamheten då prognosen innehåller ett överskott avseende 
klimatkompensationsavgifter (460 tkr) och byggbonus (700 tkr). 

Nämnden har i samband med senaste tertialrapporten begärt att få kompensation motsvarande 
1 250 tkr för det ändrade beslutet avseende alkoholtaxan. Ännu har inga besked erhållits. 

  

1.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

1.2.1 Politisk verksamhet 

Utfall, budgetavvikelse och prognos 

Tkr 
2 017 Utfall 
jan-aktuell 
månad 

2 018 
Nämndbudg

et 
Periodisera

d budget 
Utfall jan-

aktuell 
månad 

Avvikelse 
Prognos- 
avvikelse 
för helåret 

Intäkter 0 0 0 0 0 0 

Kostnader 662 1 091 818 612 206 0 

Resultat 662 1 091 818 612 206 0 

1.2.1.1 Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Den politiska verksamheten redovisar ett litet budgetöverskott i förhållande till periodens budget. 
Bedömningen är att budgeten kommer att kunna hållas. 

1.2.2 Förvaltningsledning 

Utfall, budgetavvikelse och prognos 

Tkr 
2 017 Utfall 
jan-aktuell 
månad 

2 018 
Nämndbudg

et 
Periodisera

d budget 
Utfall jan-

aktuell 
månad 

Avvikelse 
Prognos- 
avvikelse 
för helåret 

Intäkter -1 -1 400 -1 050 -1 -1 049 -1 400 

Kostnader 1 220 3 770 2 828 1 509 1 319 1 040 

Resultat 1 219 2 370 1 778 1 508 270 -360 
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1.2.2.1 Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Bedömningen är att förvaltningens krav på ersättning för nedlagd tid i planarbetet (1 400 tkr) inte 
kommer att infrias. Förvaltningen kommer därför att använda motsvarande belopp av byggbonusen för 
att täcka intäktsförlusten under 2018. På längre sikt behöver ersättningen garanteras om förvaltningen 
ska kunna fortsätta stötta med miljökompetens i det tidiga arbetet med planer. 

550 tkr av byggbonusmedlen finns reserverade hos förvaltningsledningen och det är i dagsläget oklart 
om dessa medel kommer att hinna förbrukas under 2018. Om så inte sker kommer dessa medel att 
generera ett överskott i bokslutet och pengarna flyttas till 2019. I denna prognos antas dessa medel 
förbrukas då rekryteringsarbete pågår. Om rekryteringen hinner bli klar så flyttas dessa medel till 
avdelningen för miljötillsyn. 

Förvaltningen debiteras mer i hyra för Nornan, än vad som kommunicerats från 
Lokalförsörjningsförvaltningen i samband med budgetarbetet. Differensen bokförs hos 
förvaltningsledningen och kommer uppgå vid årets slut till cirka 360 tkr. 

I budgeten hos förvaltningschefen återfinns nämndens buffert på 228 tkr. Det finns ännu inget beslut 
om att fördela ut den. Delas den inte ut så medför det ett överskott på motsvarande summa. 

Bedömningen efter september månads utfall är att budgeten inte kommer att hållas. 

  

1.2.3 Verksamhetsstöd 

Utfall, budgetavvikelse och prognos 

Tkr 
2 017 Utfall 
jan-aktuell 
månad 

2 018 
Nämndbudg

et 
Periodisera

d budget 
Utfall jan-

aktuell 
månad 

Avvikelse 
Prognos- 
avvikelse 
för helåret 

Intäkter  -100 -75 -55 -20 -25 

Kostnader  5 028 3 696 3 764 -68 -175 

Resultat  4 928 3 621 3 709 -88 -200 

1.2.3.1 Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Intäkterna avser bidrag från Arbetsmarknadsstyrelsen för en anställning. På grund av sjukskrivning 
kommer inte intäktsbudgeten att hålla samtidigt som personalkostnaderna blir något lägre än 
budgeterat. 

Bedömningen är att personalbudgeten kommer att hållas, alternativt gå något minus. 

Övriga kostnader ligger över budget och det är framförallt IT-kostnaderna som är högre än beräknat. 
Kostnaderna för förstudien av ett nytt ärendehanteringssystem tillkommer och kommer att uppgå till 
50 tkr. 

Totalt sett beräknas avdelningen överskrida sin budget med 200 tkr. 
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1.2.3.2 Analys av verksamheten 

Avdelningen för verksamhetsstöd har under året gjort tre ersättningsrekryteringar för en 
pensionsavgång, en kommande pensionsavgång samt en avslutad tjänst på egen begäran. Vidare så har 
personalresurserna fördelats om under stora delar av året på grund av en längre tjänstledighet, en 
avslutad visstidsanställning samt långa sjukskrivningar. Avdelningen har en inhyrd extraresurs fram till 
sista december. 

Ovanstående innebär högt tryck på avdelningen vilket medför att vissa planerade arbetsuppgifter 
prioriteras bort helt, alternativt skjuts på framtiden. 

1.2.4 Livsmedelskontroll 

Utfall, budgetavvikelse och prognos 

Tkr 
2 017 Utfall 
jan-aktuell 
månad 

2 018 
Nämndbudg

et 
Periodisera

d budget 
Utfall jan-

aktuell 
månad 

Avvikelse 
Prognos- 
avvikelse 
för helåret 

Intäkter -5 865 -7 775 -5 829 -5 397 -432 -850 

Kostnader 5 860 9 057 6 793 6 553 240 100 

Resultat -5 1 282 964 1 156 -192 -750 

1.2.4.1 Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Intäktsbudgeten kommer inte att hålla, bland annat på grund av beslutet i Kommunfullmäktige om att 
tillämpa 2017 års taxa för den rörliga delen i alkoholtaxan. Budgetavvikelsen för alkoholtillsynen 
beräknas uppgå till 650 tkr medan intäktsbortfallet uppgår till 1 100 tkr (skillnad mellan första och 
andra debiteringen). Vidare är bedömningen i dagsläget att livsmedelsavdelningen inte klarar att hålla 
sin intäktsbudget motsvarande 200 tkr. Det är såväl timdebiteringarna som årsdebiteringarna som ligger 
något lägre än budgeterat. 

Kostnaderna ligger något lägre än periodens budget och så ser även prognosen ut. 

1.2.4.2 Analys av verksamheten 

Alla enheter har kommit bra igång efter sommaren med både handläggning av inkommande ärenden 
samt tillsyn hos företagen. Det administrativa stödet för Tillståndsenheten som tillfälligt fanns under 
delar av 2017 finns inte längre. Prioriteringar är nödvändiga. Det finns mycket att göra även på 
områdena livsmedelskontroll och tobakstillsyn. Livsmedelskontroll ligger efter jämfört med sin 
verksamhetsplan. Tobakstillsyn har påbörja med projektet "kontrollköp" med framgång. 

I början på april och i maj har två erfarna livsmedelsinspektörer slutat. Avdelningen har lyckats bra med 
rekryteringarna, dock inte med erfarna inspektörer. Introduktion av de nya inspektörer pågår. Det 
administrativa stödet till livsmedelsenheten har inte varit tillräckligt under första halvåret på grund av 
olika orsaker. Kvalificerade handläggare lägger cirka 25 % av sin tid på administrationen. Problemet är 
fortfarande inte åtgärdat. 
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1.2.5 Miljötillsyn 

Utfall, budgetavvikelse och prognos 

Tkr 
2 017 Utfall 
jan-aktuell 
månad 

2 018 
Nämndbudg

et 
Periodisera

d budget 
Utfall jan-

aktuell 
månad 

Avvikelse 
Prognos- 
avvikelse 
för helåret 

Intäkter -4 400 -6 100 -4 575 -4 457 -118 100 

Kostnader 5 955 11 335 8 501 8 705 -204 -100 

Resultat 1 555 5 235 3 926 4 248 -322 0 

1.2.5.1 Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Personalkostnaderna bedöms ligga enligt budgeten men kommer troligen överskrida något. Övriga 
kostnader överskrider periodens budget och beräknas även göra det vid årets slut. Framförallt IT-
kostnader och kompetensutveckling har varit för lågt budgeterade i förhållande till avdelningens storlek. 
En samlad bedömning är att avdelningen sannolikt kommer att hålla sin budget förutsatt att 
avdelningen klarar av att genomföra den planerade tillsynen som genererar timdebiteringar. 

1.2.5.2 Analys av verksamheten 

Just nu pågår en rekrytering för inspektör för att inventera förorenad mark inom kommunen. Tjänsten 
kommer att finansieras med byggbonusmedel som i dagsläget finns budgeterade på 
förvaltningsledningen. 

Avdelningen har också deltagit i ersättningsrekrytering av två administratörer, eftersom de ingår i en 
stor del av administrationen för inspektörerna. Under första halvan av året har fyra nya inspektörer 
kommit till avdelningen vilket fortsättningsvis medför att tid från avdelningens medarbetare behöver 
åtgå till introduktion och upplärning som därmed ger längre handläggningstider. En inspektör är 
tillbaka från föräldraledighet och arbetar deltid. En annan inspektör är sjukskriven och kommer behöva 
arbetsträna. En vikarie har anställts fram till året slut för att arbeta med att bland annat ta fram underlag 
för kommande timdebiterad tillsyn under hösten. Avdelningen har fortsatt fokus på årsbetalande 
verksamheter för att uppnå målen i myndighetsutövningen. I och med en lagändring som trätt i kraft 
tidigare kommer det fordra avsevärt med tid från avdelningen till att omklassa alla anmälnings- och 
tillståndspliktiga verksamheter inom miljö- och hälsoskydd. Detta för att verksamhetsutövarna ska 
betala rätt avgift utifrån vad miljöbalken anvisar. 

1.2.6 Miljöstrategiska 

Utfall, budgetavvikelse och prognos 

Tkr 
2 017 Utfall 
jan-aktuell 
månad 

2 018 
Nämndbudg

et 
Periodisera

d budget 
Utfall jan-

aktuell 
månad 

Avvikelse 
Prognos- 
avvikelse 
för helåret 

Intäkter -1 241 -2 594 -1 946 -2 356 410 -100 

Kostnader 6 579 10 840 8 130 7 015 1 115 1 440 

Resultat 5 338 8 246 6 184 4 659 1 525 1 340 
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1.2.6.1 Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Avdelningens intäkter uppgår för perioden till 2 356 tkr mot budget 1 946 tkr. I intäktssumman ligger 
för närvarande 360 tkr för LONA-projekt som beviljades så sent på året att merparten av pengarna 
kommer att flyttas över till 2019 vid bokslutet. Klimatkompensationsavgifter inbetalade av övriga 
förvaltningar och bolag med 180 tkr, och som varken tillhör avdelningen eller förvaltningen blåser 
också upp de ackumulerade intäkterna. Årets klimatkompensationsmedel, 180 tkr tillsammans med de 
som ackumulerade och inbetalda för tidigare år, 280 tkr ska användas till miljöåtgärder inom hela Borås 
Stad. Merparten av intäkterna avseende projektet Hållbar Landsbygdsutveckling Sjuhärad har 
periodiserats då de slutrekvireras först efter årets utgång. Bedömningen är att dessa kommer att 
generera något mer i intäkter än vad som är budgeterat. Vi räknar pga personalbyte, inte med att hinna 
med budgeterade intäkter inom projektet Sinfonia, de förskjuts till 2019 istället. 

Avdelningens intäkter prognostiseras utifrån ovanstående att avvika med cirka - 100 tkr jämfört med 
budgeten vid årets slut. 

Kostnaderna ligger lågt jämfört med periodens budget, 7 015 tkr i utfall mot 8 130 tkr. Inom 
personalkostnader återfinns för perioden en avvikelse på 500 tkr beroende på vakanshållning vid årets 
början, glapp som uppstått i samband med personalrörlighet och sjukfrånvaro. Vidare har avdelningen 
blivit tilldelade 700 tkr i byggbonus som ännu inte hunnit upparbetas. För förra årets debiterade 
klimatkompensationsavgifter som flyttades över, 280 tkr, ingår i nämndbudgeten och då det ännu inte 
finns beslut om hur de ska fördelas eller användas påverkar det avdelningens resultat positivt. I övrigt 
följer kostnaderna budgeten väl. 

Avdelningens kostnader prognostiseras utifrån ovanstående att avvika med cirka + 1 440 tkr jämfört 
med budgeten vid året slut. 

Åtgärder 

Planerade ersättningsrekryteringar är gjorda och avdelningen har full bemanning från september. 

Förbrukas inte klimatkompensationsavgifterna som totalt sett uppgår till 460 tkr (180 tkr+280 tkr) 
under året kommer dessa redovisas som ett överskott i bokslutet. Dessa medel behöver sedan, likt 
föregående år, att flyttas över till 2019. 

Förbrukas inte beviljade byggbonusmedel under året kommer dessa att redovisas som ett överskott i 
bokslutet. Dessa medel behöver sedan flyttas över till 2019. Detsamma gäller för LONA-projekten. 

1.2.6.2 Analys av verksamheten 

Verksamheten har trots personalomsättning fungerat väl. Störst ansträngning har det varit inom 
området fysisk planering, pga lång sjukfrånvaro och ersättningsrekrytering. Konsumentrådgivningen har 
minskat med en tjänst, men utan negativ påverkan på verksamheten, då efterfrågan på rådgivning 
minskat senaste halvåret, trots tillkommet uppdrag gentemot Tranemo kommun. En av de två 
kvarvarande konsumentrådgivarna har under september sagt upp sig. Situationen väntas lösas av 
återkomsten av en konsumentrådgivare som varit tjänstledig en längre tid. 
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1.2.7 Budget- och skuldrådgivning 

Utfall, budgetavvikelse och prognos 

Tkr 
2 017 Utfall 
jan-aktuell 
månad 

2 018 
Nämndbudg

et 
Periodisera

d budget 
Utfall jan-

aktuell 
månad 

Avvikelse 
Prognos- 
avvikelse 
för helåret 

Intäkter -552 -1 376 -1 032 -1 118 86 100 

Kostnader 3 202 4 531 3 398 3 463 -65 -200 

Resultat 2 650 3 155 2 366 2 345 21 -100 

1.2.7.1 Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Intäkterna avser såld verksamhet till Tranemo, Ulricehamn, Bollebygd och Svenljunga och kommer 
överskrida budgeten något. 

Som tidigare rapporterats kommer avdelningen att få en negativ avvikelse på personalbudgeten då en 
anställd valt att gå upp i tid (i enlighet med Borås stads regler om heltid för alla) motsvarande 30%. 

Åtgärder 

Inom ramen för avdelningens budget finns knappt några möjligheter att vidta åtgärder för att hämta 
hem det befarade underskottet eftersom budgeten i väldigt liten mån består av påverkbara kostnader. 

1.2.7.2 Analys av verksamheten 

Under årets första halvår ökade antalet inkomna ärenden jämfört med samma period året innan med 
20%. Denna ökning har mattats av något och i dagsläget har vi drygt 10% fler inkomna ärenden 
jämfört med samma period 2017. Fram till maj klarade avdelningen av att följa Konsumentverkets 
rekommendation om att erbjuda ett första besök inom 4 veckor. Antingen via öppna mottagningen 
eller via en bokad tid efter inskickad blankett. Men på grund av ärendeökningen samt att en 
handläggare slutat har vi varit tvungna att lägga icke akuta ärenden på kö. Alla klienter erbjuds 
fortfarande att komma in på öppen mottagning där vi ofta kan ge några första råd, men på grund av 
arbetsbelastningen på avdelningen kan vi inte starta och jobba i dessa ärenden med en gång om vi inte 
bedömer att de är akuta. I dagsläget har vi 33 ärenden i kö. Förhoppningen är att beta av kön under 
hösten, men med en kommande sjukskrivning på minst en månad samtidigt som en ny medarbetare 
introduceras kan det blir svårt. 

Avdelningens medarbetare har påbörjat en utbildning i motiverande samtal (MI) som är en 
samtalsmetod som fokuserar på att motivera klienterna till ett förändrat beteende. Förhoppningen är att 
denna metod ska leda till att vi kan arbeta på ett mer lyckosamt vis med vissa klienter. 

Just nu pågår en enkätundersökning för att mäta klienternas nöjdhetsgrad och kvaliteten på vår 
verksamhet. Det är första gången en sådan undersökning genomförs och vi ser med spänning fram 
emot resultatet. 

Det utåtriktade arbetet löper på om än i något mindre intensitet jämfört med våren. 
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2 Verksamhetsmått 

2.1 Miljöförvaltningen gemensamt 

Verksamhetsmått Utfall Sep 2017 Budget 2018 Utfall Aug 2018 Utfall Sep 2018 

Antal ärenden 2 628  2 482 2 757 

Antal händelser 
(Ecos) 

11 783  11 145 12 321 

Antal 
delegationsbeslut. 

674  552 623 

För dessa mått redovisas enbart utfall. 

Måtten ligger i nivå, eller högre, än motsvarande period 2017. Utfallet kan slå över åren beroende på 
karaktären på de ärenden som är aktuella. 

2.2 Livsmedelskontroll 

Verksamhetsmått Utfall Sep 2017 Budget 2018 Utfall Aug 2018 Utfall Sep 2018 

Antal 
livsmedelsverksamheter 

790 770 790 790 

Antal inspektioner 733 800 454 539 

Antal revisioner 57 100 50 55 

Antal delegationsbeslut 269 200 189 203 

Klagomål 43 50 44 48 

Registrering 72 100 55 64 

Avdelningen för livsmedelskontroll har gjort betydlig färre inspektioner jämfört med samma period 
föregående år. Avdelningen har gjort några dock fler revisioner jämfört med samma period föregående 
år. Vidare har avdelningen omprioriterat resurser genom att flytta en halv tjänst till tobakstillsynen för 
att undvika ensamt ansvar för myndighetsområdet tobakstillsyn. Dessutom har två erfarna inspektörer 
slutat i april och maj i år. Vidare har avdelningen lyckats anställa två nya inspektörer. Introduktion av 
nya inspektörer pågår fortfarande. 

Det har blivit fler sjukskrivningsdagar av olika orsaker jämfört med samma period förra året. 
Avdelningen har även hanterat fler klagomål i år. Utöver det går avdelningens inspektörer oftare två på 
inspektioner till bl.a. utsatta områden. Detta görs både av rättssäkerhets- och säkerhetsskäl. 

Idag saknas det verksamhetsmått både för tillståndsenheten och tobakstillsyn m.fl. Dessa ska tas fram i 
år för att användas redan under 2019. 

Tillståndsenheten ligger i fas med sina ärenden och har gjort väsentligt fler inspektioner på restauranger 
jämfört med samma period 2017. Även tobakstillsyn har kommit igång med kontrollköp av 
tobaksprodukter och har gjort många fler inspektioner jämfört med samma period 2017. 

Fram till oktober har hela avdelningen lagt ner mer tid på administrationen jämfört med tidigare 
perioder. Tillståndsenheten saknar en administratör helt. Även Livsmedelsavdelning och tobakstillsyn 
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saknade den administrativa avlastningen under stora delar av året. Detta resulterar att kvalificerade 
handläggare lägger cirka 25% av sin tid på administrationen. 

2.3 Miljötillsyn 

Verksamhetsmått Utfall Sep 2017 Budget 2018 Utfall Aug 2018 Utfall Sep 2018 

Antal 
delegationsbeslut 

376 700 341 392 

Antal inspektioner 
och personliga 
möten miljötillsyn 

100 250 222 237 

Antal inspektioner 
och personliga 
möten enskilda 
avlopp 

171 200 104 115 

Antal inspektioner 
och personliga 
möten hälsoskydd 

67 50 148 153 

Antal 
kundkontakter 
miljötillsyn 

3 488 5 000 3 482 3 779 

Antal 
kundkontakter 
enskilda avlopp 

1 737 2 500 1 566 1 765 

Antal 
kundkontakter 
hälsoskydd 

1 098 1 500 1 474 1 624 

Antalet delegationsbeslut har ökat något jämfört med samma period föregående år.  Inspektioner och 
personliga möten - miljöskydd har ökat avsevärt mest beroende på tematillsynen på miljöskydd med temat 
farligt avfall. Ökningen hänger också samman med tillsyn på timdebiterad tillsyn inom u-verksamheter. 
Samma resultat kan även utläsas på antal inspektioner och personliga möten - hälsoskydd där temat är städning 
på grundskolor och gymnasium. Av resursbrist har avdelningen dragit ner på tillsynen på små avlopp 
som syns på utfallet på inspektioner och personliga möten avlopp. Men däremot är antal kundkontakter - avlopp 
samma jämfört med föregående år som påvisar att behovet av vår expertis fortfarande är lika stort. 
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2.4 Miljöstrategiska 

2.4.1 Konsumenträttslig rådgivning 

Verksamhetsmått Utfall Sep 2017 Budget 2018 Utfall Aug 2018 Utfall Sep 2018 

Konsumentkontakter 2 535 3 000 2 139 2 364 

Kommentar 
Av de 2364 kontakttillfällen som varit fram till 30 september 2018 utgjordes 1069 av konsumenträttsliga 
ärenden. Motsvarande mängd ärenden vid samma tidpunkt 2017 uppgick till 933. 

Informationsaktiviteter. 46 100 78 89 

Kommentar Vi ser en trend i att våra utåtriktade aktiviteter ökar, 89 st sept 2018, jämfört med 46 st aug 
2017, och en förändring från föreläsningar mot mindre gruppträffar. Föreläsningsmängden har halverats 
på ett år, men kompenseras av fler kompletterande utåtriktade aktiviteter, varav flera ligger i projektet 
Konsumentintegration. Av de genomförda utåtriktade aktiviteterna är 10 föreläsningar. 

2.4.2 Energi- och klimatrådgivning 

Verksamhetsmått Utfall Sep 2017 Budget 2018 Utfall Aug 2018 Utfall Sep 2018 

Rådgivningskontakter 54 300 75 82 

Kommentar 
Energirådgivningen har haft 82 rådsökande tom 30 september. Majoriteten av energirådgivningen (50%) 
avser solceller, därefter i fallande ordning värmepumpar, ventilation, eldrift och transporter. Differensen 
mellan mål och utfall förklaras till viss del av att flera rådsökanden söker råd i flera frågor. Antalet 
rådgivningar uppgår per 30 september till 136. Energirådgivarna, som från 1 augusti är 1,5 till antalet, har 
utöver ovanstående genomfört 8 föreläsningar inom samarbetet för Energi- och klimatrådgivare och 
insatsprojektet. De har också deltagit i HUVs nätverksträff och kompetensutvecklat sig själva i elsäkerhet. 

2.5 Budget- och skuldrådgivning 

Verksamhetsmått Utfall Sep 2017 Budget 2018 Utfall Aug 2018 Utfall Sep 2018 

Klientkontakter 1 803 3 000 1 968 2 333 

Kommentar Jämfört med samma period föregående år så har klientkontakterna (telefonsamtal, 
spontanbesök, e-post, informationsinsatser) ökat. Målvärdet kommer ändå sannolikt vara svårt att nå och 
det nåddes inte heller 2017. Måttet består av flera olika händelser och behöver ses över inför 2019. 

Förhandlingsärenden 362 490 336 403 

Kommentar Inkomna ärenden har ökat jämfört med föregående år även om ökningen mattats av något 
under sommaren och början av hösten. Det är fler och fler som hamnar i privatekonomiska bekymmer och 
som behöver hjälp med att ta sig ur dessa. Antal ärenden i kö uppgår till 33 stycken. 

Informationsaktiviteter 42 50 43 49 

Kommentar Antalet informationsinsatser ligger på en hög nivå även om antalet ärenden har ökat. Målet 
för året kommer att nås med marginal vilket är glädjande. Under hösten kommer fokus att vara på att 
upprätthålla redan etablerade kontakter och samarbeten. Anledningen till detta är att en medarbetare 
håller på att läras upp. 
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Uppföljning av Överenskommelsen i Borås 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden är ansvarig för uppföljning av 

Överenskommelsen i Borås gentemot Kommunstyrelsen och ger nämnder och 

bolag i uppdrag att redovisa sitt arbete med De idéburna organisationerna. 

Varför uppföljning 
I december 2016 antog Kommunfullmäktige Överenskommen med De 

idéburna organisationerna i Borås. Fritids- och folkhälsonämnden fick 

samordningsansvaret för arbetet och ansvarar därmed för uppföljning gentemot 

Kommunstyrelsen. Enligt Överenskommelsen skall arbetet beskrivas i 

handlings- och uppdragsplaner.  

För att vi skall kunna fortsätta att utveckla det gemensamma arbetet och 

förutsättningarna för samverkan behöver vi svar på några frågor kring vad som 

har gjorts och hur nämnder och bolag tänker framåt inom området.  

Svaret på frågorna kommer vi att redogöra för i en uppföljning till 

Kommunstyrelsen och på det årliga stormötet för Överenskommelsen i 

november samt lyftas in i en gemensam plan som antas av det gemensamma 

samrådet.       

Överenskommelsen i Borås 
Överenskommelsen handlar om hur Borås Stad och De idéburnas 

organisationer, såsom föreningar, studieförbund, trossamfund, sociala företag 

med flera i Borås, ska kunna utveckla och fördjupa sitt samarbete. Arbetet drivs 

av ett gemensamt samråd med representanter från Borås Stad, Trossamfunden, 

Föreningsrådet, Studieförbunden i Borås och Social ekonomi Sjuhärad.  

Den gemensamma utmaningen är hur vi kan utveckla och upprätthålla 

välfärden när det gäller demokrati, folkhälsa, integration, gemenskap och social 

sammanhållning. I detta arbete stärks boråsarnas delaktighet och möjlighet att 

påverka.  

Tillsammans ska parterna inspirera till samverkan, mobilisera kring 

gemensamma intressen och utveckla samarbetsformer inom ramen för 

Överenskommelsen i Borås. 

Överenskommelsen i Borås utgår från sex principer, självständighet och 

oberoende, öppenhet och insyn, mångfald, dialog, kvalitet och långsiktighet, 
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som tillsammans bildar vår gemensamma värdegrund, som skall hjälpa oss att 

förhålla oss till varandra när vi vill samverka.  

Frågor att besvara 
På vilket sätt har ni arbetat med att utveckla och fördjupa samverkan 

med De idéburna organisationerna?  

(Till exempel: Dialoger med enskilda eller flera föreningar kring något område? 

Tecknat någon IOP (Idéburet offentligt partnerskap) eller andra samverkansavtal med 

De idéburna organisationerna? Deltagit i intresseråd och nätverk med idéburna 

verksamheter? Utbildningsinsatser tillsammans med De idéburna? Arrangerat eller 

genomfört någon aktivitet eller verksamhet tillsammans? Deltagit i nätverket mellan 

förvaltningarna kring Överenskommelsen? Annat?) 

 

Vad har resultaten blivit för boråsarna (kortsiktigt och långsiktigt)? 

 

Vad är hindren/svårigheterna för att utveckla och fördjupa samverkan 

med De idéburna organisationerna? 

 

Inom vilka områden ser ni behovet av att föra en dialog och eventuellt 

sedan utveckla samarbetet med De idéburna organisationerna de 

närmaste åren? (Utgå från utmaningar i er egen verksamhet) 

 

Hur kan det centrala Överenskommelsearbetet skapa förutsättningar för 

er att samverka? 

 

Andra synpunkter? 

Redovisning 
Vi önskar få in svar på nedanstående frågor senast fredag den 16 november för 

att redovisa på det stora samrådsmötet med De idéburna organisationerna 

(28/11) samt till Kommunstyrelsen så snabbt som möjligt därefter. 

Bilagor 
https://www.boras.se/kommunochpolitik/samarbetenochnatverk/overensko

mmelsen/overenskommelseniboras.4.1bed2e1a15dde4cb01584be3.html 

 

Ida Legnemark   Tommy Jingfors 

Ordförande    Förvaltningschef 

https://www.boras.se/kommunochpolitik/samarbetenochnatverk/overenskommelsen/overenskommelseniboras.4.1bed2e1a15dde4cb01584be3.html
https://www.boras.se/kommunochpolitik/samarbetenochnatverk/overenskommelsen/overenskommelseniboras.4.1bed2e1a15dde4cb01584be3.html
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Uppföljning av Överenskommelsen i Borås - Yttrande till 
Fritids- och folkhälsonämnden 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden överlämnar förvaltningens yttrande avseende 
uppföljning av Överenskommelsen i Borås till Fritids- och folkhälsonämnden.  
 

Ärendet 
I december 2016 antog Fullmäktige Överenskommelsen med De idéburna 
organisationerna i Borås. Fritid- och folkhälsonämnden fick samordningsansvaret för 
arbetet och ansvarar därmed även för uppföljningen gentemot Kommunstyrelsen.  
För att kunna genomföra uppföljningen har Fritids- och folkhälsonämnden skickat ut 
ett flertal frågor som samtliga nämnder och bolag ska inkomma med svar på.  
 
Överenskommelsen i Borås syftar till att Borås Stad och De idéburnas organisationer 
(föreningar, studieförbund, trossamfund, sociala företag med flera i Borås) ska 
fördjupa och utveckla sitt samarbete. Den gemensamma utmaningen är hur vi kan 
utveckla och upprätthålla välfärden när det gäller demokrati, folkhälsa, integration, 
gemenskap och social sammanhållning. Arbetet ska utgå från sex principer; 
självständighet och oberoende, öppenhet och insyn, mångfald, dialog, kvalitet och 
långsiktighet.  
 
Miljö- och konsumentnämnden hade redan innan överenskommelsen samarbeten 
med organisationer och föreningar och såg positivt på att Överenskommelsen skulle 
kunna förbättra och underlätta sådant samarbete (Ecos 2016-2583).  
 

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämndens avdelning för Budget- och skuldrådgivning samt 
Miljöstrategiska avdelningen har sedan flera år naturliga samarbeten med De 
idéburna. Det kan vara föreningar som är anslutna till Överenskommelsen i Borås 
men även andra föreningar. Samarbetet är inte ett resultat av Överenskommelsen och 
det är mer i form av informationsutbyte än av karaktären partnerskap eller 
samverkansavtal. Samarbetet med De idéburna kan utökas och utvecklas.  



Miljöförvaltningens svar på remissens frågor 
På vilket sätt har ni arbetat med att utveckla och fördjupa samverkan med De idéburna 
organisationerna? T.ex. dialoger med enskilda eller flera föreningar, tecknat IOP (idéburet offentligt 
partnerskap) eller andra samverkansavtal med De idéburna? Deltagit i intresseråd och nätverk med 
De idéburna? Utbildningsinsatser med De idéburna? Arrangerat eller genomfört några aktiviteter 
eller verksamheter tillsammans?  
Inom Miljöförvaltningen är det framförallt Budget- och skuldrådgivningen och 
Miljöstrategiska avdelningen som har nytta av att samarbeta med De idéburna. Inom 
dessa avdelningar bedrivs sedan flera år ett naturligt och fungerande samarbete med 
föreningar så det är inte ett resultat av Överenskommelsen. Samarbetet är mer i form 
av informationsutbyte än av karaktären partnerskap eller samverkansavtal. Det kan 
vara föreningar som är anslutna till Överenskommelsen i Borås men även andra 
föreningar.  
Exempel på dessa samarbeten är de träffar som Budget- och skuldrådgivningen 
regelbundet har med olika trossamfund tillsammans med personliga ombuden inom 
Arbetslivsförvaltningen. Vidare träffar budget- och skuldrådgivarna flera föreningar 
för att berätta om sin verksamhet och den rådgivning som invånarna i Borås har 
möjlighet att få. Budget- och skuldrådgivarna deltar ibland på FRÖ-möten inom 
ramen för Överenskommelsen. Miljöstrategiska avdelningen har samarbeten med 
olika ideella föreningar och är med som delarrangör i evenemang som Skördefesten, 
Kretsloppsveckan, Norrbydagen och Hässlefesten. I LONA-projekt (Lokala 
naturvårdsinsatser som är ett samarbete mellan Länsstyrelse och Kommun) och 
liknande arbete som biologerna drivit och driver så har de samarbete med en mängd 
olika ideella föreningar, trädgårdsföreningar, biodlarföreningar, naturvårdsföreningar 
med mera. Konsumentrådgivarna har t.ex. samarbete med kvinnoföreningar på 
Norrby/Hässleholmen inför genomförandet av föreläsningstillfällen och annat 
förebyggande arbete. 
 
 
Vad har resultatet blivit för Boråsarna (kortsiktigt och långsiktigt)?  
De samarbeten som finns med föreningar inte är ett resultat av Överenskommelsen.  
 
 
Vad är hindren/svårigheterna för att utveckla och fördjupa samverkan med De idéburna? 
Miljöförvaltningen ser inget behov att samverka med De idéburna inom 
myndighetsutövningen (t.ex. livsmedelskontroll och miljötillsyn). Två avdelningar har 
idag dock ett naturligt och fungerande samarbete med föreningar. Det samarbetet kan 
både öka och utvecklas men behöver vara styrt utifrån behov. 
 
 
Inom vilka områden ser ni behovet av att föra en dialog och eventuellt sedan utveckla samarbetet med 
De idéburna organisationerna de närmaste åren? 
Samarbete med idéburna organisationer är viktigt för att kunna upprätthålla välfärden 
och det kommer säkerligen bli än mer viktigare med sådant samarbete under 
kommande år. För miljöförvaltningens del är det fortsatt budget- och 
skuldrådgivningen och miljöstrategiska avdelningen som kommer att ha de största 
behoven av sådant samarbete.  
 
 
 
 



Hur kan det centrala Överenskommelsearbetet skapa förutsättningar för er att samverka? 
Redan i remissvaret till Fritids- och folkhälsonämnden 2016 (Ecos 2016-2583) 
framfördes vikten av att samarbeten koordineras av staden och att det finns en väg in 
för nya projekt och samarbeten. Ett sätt att koordinera sådana samarbetet kan vara att 
identifiera strategiskt viktiga Borås stad övergripande områden där samverkan mellan 
förvaltningar, bolag och De idéburna behöver utvecklas. 
 
 
 
Andra synpunkter? 
Inget att notera.  
 

Agneta Sander Annelie Johansson 
Miljöchef Avdelningschef 
 

 
Bilagor 
Uppföljning av Överenskommelsen i Borås FOFN 2018-00148  
Bilaga - Uppföljning av Överenskommelsen i Borås FOFN 2018-00148 3.7.1.0 

 
Beslut skickas till 
Fritids- och folkhälsonämnden (se anvisningar i bilaga FOFN 2018-00148 3.7.1.0) 
 



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 38 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
fritidfolkhalsa@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 
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201X-08-27 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2018-00148 3.7.1.0 

  

 
 

Remiss: Uppföljning av Överenskommelsen i Borås 

Remissinstanser 
1. Arbetslivsnämnden 

2. Fritids- och folkhälsonämnden 

3. Förskolenämnden 

4. Grundskolenämnden 

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

6. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

7. Kulturnämnden 

8. Lokalförsörjningsnämnden 

9. Miljö- och konsumentnämnden 

10. Samhällsbyggnadsnämnden 

11. Servicenämnden 

12. Sociala omsorgsnämnden 

13. Tekniska nämnden 

14. Vård- och äldrenämnden 

15. Kommunstyrelsen 

16. Överförmyndarnämnden 

17. AB Bostäder i Borås  

18. Borås TME 

19. Borås Djurpark 

20. Borås Energi och Miljö AB 

21. Borås Elnät 

22. Borås Parkerings AB 

23. Industribyggnader i Borås AB 

24. Fristadbostäder AB 

25. Viskaforshem AB 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

26. AB Toarpshus 

27. AB Sandhultsbostäder 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Fritids- och folkhälsonämnden senast den 

2018-11-16. Remissvaren skickas i elektronisk form till ff.diarium@boras.se 

gärna i både word- och pdf-format och med filnamn som innehåller 

remissinstansens namn. Ange diarienummer FOFN 2018-00148 och 

remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Fritids- och folkhälsonämnden. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Malin Andersson 
Handläggare 
033 357361

mailto:ff.diarium@boras.se


 

 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 
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boras.se 
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miljo@boras.se 
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033-35 30 00 

FAX 
033-35 30 25 
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Dnr 
2018-2505 

  

 
 Miljö- och konsumentnämnden 

Personalekonomisk redovisning 2017 
Kommunstyrelsens dnr KS 2018-00215 2.3.1.0 
 

Sammanfattning 
Personalekonomisk redovisning ska ligga till grund för nämnders och styrelsers 
analys, uppföljning och åtgärder. Borås Stad behöver utmana traditionella arbetssätt 
och ha en beredskap för att möta omfattande förändringar inte minst med anledning 
av den demografiska utvecklingen. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden fastställer den personalekonomiska redovisningen för 
2017. 
 

Ärendet 
Den personalekonomiska redovisningen är ett omfattande dokument av stor vikt för 
frågor som jämställdhet, hälsa, arbetsmiljö, utbildning och kompetensutveckling. 
 
Borås Stads personalekonomiska redovisning 2017 ger en aktuell bild av ett antal 
personalstrategiska frågor och en samlad beskrivning av kommunens personal. Den 
beskriver personalarbetet för 2017 och några år bakåt. Det finns 
kommunövergripande personalstatistik och analyser samt en del jämförelser med 
andra kommuner. Redovisningen ska ligga till grund för kommunens strategiska 
arbete med personalpolitiska och arbetsmiljöfrämjande insatser för att nå ett hållbart 
arbetsliv. Den personalekonomiska redovisningen är en av flera kunskapskällor för 
det fortsatta arbetet med att trygga personal- och kompetensförsörjningen och Borås 
Stads ställning som en attraktiv arbetsgivare. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Under 2018-2019 är det extra fokus på hur förvaltningarna: 
- 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. 



 
Sida 
2(2) 

Datum 
2018-10-10 

Dnr 
2018-2505 

 
 
 

Agneta Sander Niclas Björkström 
Miljöchef Avdelningschef 
 

Bilaga 
Personalekonomisk redovisning MKN 2017.pdf 
PEK 2017.pdf 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 



Uppgifter till Personalekonomisk redovisning - 2017 (Miljö-

och konsumentnämnden)

Avsnitt Beskrivning Frågor Kvinnor

2017

Män

2017

Totalt

2017

Kommentar Rapportör

Ledningsgrupp Hur många män

respektive kvinnor

finns i förvaltningens

ledningsgrupp?

4 2 6

Hur många män

respektive kvinnor

med utländsk

bakgrund finns i

förvaltningens

ledningsgrupp?

1 1 2

Arbetsskador Antal arbetsskador

som orsakats av

elolycka, brand,

explosion, sprängning

0 0 0

Antal arbetsskador

som orsakats av

kontakt (även

inandning) kemiskt

ämne eller smittämne

0 0 0

Antal arbetsskador

som orsakats av att

den skadade föll

0 0 0

Antal arbetsskador

som orsakats av att

den skadade slog

eller stötte emot något

(ej vid fall)

0 0 0

Antal arbetsskador

som orsakats av

maskin, maskindel

eller föremål i rörelse

(mekanisk rörelse)

0 0 0

Antal arbetsskador

som orsakats av

fallande/flygande

föremål (ej egen

hantering)

0 0 0

Antal arbetsskador

som orsakats av

hanterat föremål

(egen hantering)

0 0 0

Antal arbetsskador

som orsakats av

person (fysiskt, även

oavsiktligt)

0 0 0

Antal arbetsskador

som orsakats av djur

0 0 0

Antal arbetsskador

som orsakats av

fysisk överbelastning

(lyft eller

ansträngande/häftig

rörelse)

0 0 0

Antal arbetsskador

som orsakats av

0 0 0

sida 1 av 4 (2018-10-10)



Avsnitt Beskrivning Frågor Kvinnor

2017

Män

2017

Totalt

2017

Kommentar Rapportör

psykisk

överbelastning (hot,

chock)

Antal arbetsskador

som orsakats av

snedtramp, feltramp,

"spik-tramp" (ej fall)

0 0 0

Antal arbetsskador

som orsakats av

fordonsolycka eller

påkörning

0 0 0

Antal arbetsskador

som orsakats av

annat. Ange i

kommentarsrutan

vilken orsak

0 0 0

Tillbud Tillbud är en oönskad

händelse som kunnat

leda till ohälsa eller

olycksfall

Antal rapporterade

tillbud som orsakats

av tekniska brister

0 0 0

Antal rapporterade

tillbud som orsakats

av brister i underhåll

eller service

0 0 0

Antal rapporterade

tillbud som orsakats

av brister i

arbetsinstruktioner

0 0 0

Antal rapporterade

tillbud som orsakats

av brister i utbildning

0 0 0

Antal rapporterade

tillbud som orsakats

av brister i

kommunikation

0 0 0

Antal rapporterade

tillbud som orsakats

av brister i

arbetsorganisation

0 0 0

Antal rapporterade

tillbud som orsakats

av tidsbrist eller stress

0 0 0

Antal rapporterade

tillbud som orsakats

av hotsituation

0 0 0

Personalutveckling Hur många personer

har fått

fritidsstudiebidrag

under året? Ange i

kommentarsrutan

vilken typ av studier

som studiebidraget

avsåg

0 0 0

Distansarbete Hur många inom

förvaltningen arbetar

minst en dag per

vecka hemifrån?

0 0 0

Konvertering till

tillsvidareanställning

Med konvertering

avses anställning enl

LAS 5 § andra stycket,

dvs när en person fått

Uppskatta antalet

personer som fått

tillsvidareanställning

genom automatisk

0 0 0

sida 2 av 4 (2018-10-10)



Avsnitt Beskrivning Frågor Kvinnor

2017

Män

2017

Totalt

2017

Kommentar Rapportör

tillsvidareanställning

genom automatisk

konvertering.

konvertering inom

vård och omsorg.

Uppskatta antalet

personer som fått

tillsvidareanställning

genom automatisk

konvertering inom

barnomsorg.

0 0 0

Uppskatta antalet

personer som fått

tillsvidareanställning

genom automatisk

konvertering inom

övrig verksamhet

0 0 0

Rehablilitering Med

rehabiliteringsärende

avses de fall där

rehabiliteringsutredning

skall göras dvs vid

sjukskrivning över 4

veckor eller

sjukskrivning sex

gånger eller fler under

en 12-månadersperiod.

Hur många

rehabiliteringsärenden

har tillkommit under

året? Ange fördelning

per yrkeskategori i

kommentarsrutan.

0 0 0

Hur många pågående

rehabiliteringsärenden

fanns i slutet av året?

Ange fördelning per

yrkeskategori i

kommentarsrutan.

2 0 2

Hur många pågående

rehabiliteringsärenden

avslutades under

året? Ange fördelning

per yrkeskategori i

kommentarsrutan.

0 0 0

Av de

rehabiliteringsärenden

som avslutades under

året: - hur många har

återgått i arbete inom

organisationen under

året till den

sysselsättningsgrad

man hade innan man

blev sjuk?

0 0 0

Av de

rehabiliteringsärenden

som avslutades under

året: - hur många har

återgått i arbete

utanför

organisationen under

året till den

sysselsättningsgrad

man hade innan man

blev sjuk?

0 0 0

Av de

rehabiliteringsärenden

som avslutades under

året: - hur många har

slutat under året utan

att ha fått nytt arbete?

0 0 0

Av de

rehabiliteringsärenden

som avslutades under

0 0 0

sida 3 av 4 (2018-10-10)



Avsnitt Beskrivning Frågor Kvinnor

2017

Män

2017

Totalt

2017

Kommentar Rapportör

Totalt

året: - hur många har

fått varaktig

sjukersättning på

100% under året?

7 3 10

sida 4 av 4 (2018-10-10)
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Uppdrag som inte ingår i budget - År 2018 
Kommunstyrelsens dnr 2018-00215 2.3.1.0 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner förvaltningens redovisning av uppdrag 
som inte ingår i budget 2018. 
 

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 
2016. 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 Niclas Björkström 
Miljöchef Avdelningschef 
 

Bilaga 
Uppdrag som inte ingår i budget MKN 2018.pdf 
Rutin för Kommunstyrelsens uppsiktsplikt - rutin.pdf 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

mailto:niclas.bjorkstrom@boras.se


 

 

 

Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget,  
augusti 2018, nämndens rapport 

Miljö- och konsumentnämnden 
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Uppdrag 

Ärende som har genererat uppdraget  Uppdrag  Status augusti 2018  Kommentar  

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

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

 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. 

 Samtliga medarbetare erbjuds heltidsanställning. 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska organisera 
verksamheten för att minska 
sjukfrånvaron. 

 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. 

 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. 

 Genom att erbjuda praktikplatser och möjlighet till arbetsträning. 

 



Borås Stads 

Rutin 
för Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över 

Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 



Fastställd av: Kommunchefen
Datum: 17 april 2015
Reviderad: 27 juni 2016, 7 juni 2018
För revidering ansvarar Stadsledningskansliet. 
Dokumentet gäller för alla nämnder och bolag. 
Dokumentet gäller tills vidare.
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Återrapportering av beslut
Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som leder till att en annan nämnd får ett
uppdrag. Dessa uppdrag skapas till exempel i motioner. Beslut om uppdrag leder till att
en expediering av Kommunfullmäktiges protokollsutdrag skapas för att en nämnd ska få
uppdraget. Nämnden registrerar det inkomna protokollsutdraget i sitt diarium som ett
nytt ärende och börjar handlägga ärendet. Detsamma gäller när Kommunfullmäktige ger
Kommunstyrelsen ett uppdrag.

För att kunna följa uppdragets gång ska beredningsläget för det nya uppdraget 
rapporteras till Kommunstyrelsen 2 ggr per år. Ärende om beredningsläget förs upp 
till Kommunfullmäktige som får en rapportering och statusrapport av uppdraget.
Alla beslut som inte verkställs ska också rapporteras tills dess de är verkställda eller att
Kommunfullmäktige tar tillbaka uppdraget. Nämnden ska rapportera till
Kommunstyrelsen.

Således genererar ett uppdrag till nämnd i Kommunfullmäktige följande modell:

Beslut i 
kommunfullmäktige 

Expediering av 
protokollsutdrag till 

nämnd 

Handläggare 
Stadskansliet

Avsluta ärende i KS 
Diarium

Nytt ärende skapas 
hos nämnd

Rappotering till 
Kommunfullmäktige 

2 ggr/år

Återrapportering

Uppföljning
Berörda nämnder ska rapportera till Kommunstyrelsen de uppdrag som 
Kommunfullmäktige givit dem samtidigt som de ordinarie delårsrapporterna.



postadress 501 80 Borås  besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
telefon 033-35 70 00  e-post boras.stad@boras.se  webbplats boras.se



 

 

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 

 

 

Lena Jonsson, 033-35 30 17 
lena.j.jonsson@boras.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2018-1012 

Dnr 
2018-002517 

  

 
 Miljö- och konsumentnämnden 

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 
 

Sammanfattning 
Taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen är i behov av revidering på grund 
av den nya strålskyddslagens (2018:396) ikraftträdande den 1 juni 2018. 
 
Det handlar dels om att uppdatera bestämmelserna med korrekt hänvisning till den 
nya strålskyddslagstiftningen och dels om att införa nämndens möjlighet till 
kontrollköp och det nya tillämpningsområdet avseende radontillsyn i taxan. 
 
Den nya taxan för strålskyddstillsyn föreslås träda ikraft vid tidpunkten för 
kommunfullmäktiges antagande av taxan. 
 

Förslag till beslut 
Nämnden beslutar att: 
1. Anta den nya strålskyddstaxan i enlighet med miljöförvaltningens förslag och att 

överlämna den till Kommunfullmäktige för beslut. 
2. Taxan ska gälla från och med tidpunkten för kommunfullmäktiges antagande av 

taxan. 
 

Ärendet 
Nämnden har sedan hälsoskyddslagens (1982:1080) tid haft visst ansvar för 
strålskydd. När strålskyddslagstiftningen kom år 1988 möjliggjordes delegation av 
solarietillsynen från Statens strålsäkerhetsinstitut (numera Strålsäkerhetsmyndigheten) 
till kommunerna. Genom en ändring av tidigare gällande strålskyddsförordningen 
(1988:293) som trädde ikraft den 1 augusti 2007, gjordes solarietillsynen från 
strålskyddssynpunkt obligatorisk för kommunerna. I förordningen infördes även en 
möjlighet för kommunfullmäktige att meddela föreskrifter för om avgift för kostnader 
för sådan tillsynsverksamhet som utförs av en kommunal nämnd. 
 
Den 1 juni 2018 upphävdes 1988 års strålskyddslag och ersattes av en ny 
strålskyddslag (2018:396). Den nya lagen motiverades av att genomförandet av 
strålskyddsdirektivet (direktiv 2013/59/Euratom) krävde omfattande materiella 
förändringar i lagen. En del bestämmelser som tidigare fanns i föreskrifter behövdes 
också lyftas in i lagen. Därutöver behövde bestämmelserna moderniseras språkligt 



 
Sida 
2(3) 

Datum 
2018-10-12 

Dnr 
2018-002517 

 
 
och redaktionellt. Regeringen ansåg mot denna bakgrund att det var mer ändamåls-
enligt att införa en ny strålskyddslag än att genomföra omfattande ändringar i den 
befintliga strålskyddslagen. 
 
År 2017 infördes i tidigare gällande strålskyddslagen ett förbud mot att yrkesmässigt 
låta någon som inte har fyllt 18 år sola i ett kosmetiskt solarium. Nämnden gavs också 
möjlighet att genomföra så kallade kontrollköp i syfte att kontrollera att förbudet 
följs. Ändringarna är införda i den nya, nu gällande strålskyddslagen, och trädde i kraft 
den 1 september 2018. 
 
De tidigare gällande bestämmelserna i strålskyddslagen som rör nämndens tillsyns-
verksamhet avseende kosmetiska solarier påverkas inte i materiellt hänseende av den 
nya lagen. Däremot utökas nämndens tillsyn enligt strålskyddslagen genom att det 
införs bestämmelser om vissa krav på fastighetsägare avseende radon. Dessa utgör 
speciallagstiftning i förhållande till bestämmelserna i miljöbalken, även om miljö-
balken fortfarande är tillämplig. 
 

Rättslig grund 
Enligt 10 kap. 4 § § strålskyddslagen får regeringen eller den myndighet eller kommun 
som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om avgifter för myndighets eller 
kommuns verksamhet enligt denna lag. Enligt 8 kap. 14 § strålskyddsförordningen 
(2018:517) får en kommun meddela föreskrifter om avgifter för den tillsyn som den 
kommunala nämnden utövar. Av 8 kap. 2 § första stycket 3 samma förordning följer 
att en kommunal nämnd som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet 
ska ha tillsyn inom kommunen över att strålskyddslagen och föreskrifter och villkor 
som har meddelats med stöd av lagen följs såvitt avser verksamheter med kosmetiska 
solarier och i fråga om radonhalten i bostäder och lokaler som allmänheten har 
tillträde till inom kommunen. I 19 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om 
solarier och artificiella solningsanläggningar (SSMFS 2012:5) föreskrivs att nämndens 
kostnader för provtagning och undersökning av prov ska ersättas av den vars 
verksamhet tillsynen avser. 
 
Genom en lagändring som trädde i kraft den 1 september 2018 infördes ett förbud 
mot att låta någon som inte har fyllt 18 år sola i ett kosmetiskt solarium. I 10 kap. 5 § 
strålskyddslagen finns från och med detta datum en möjlighet för tillsynsmyndigheten 
att genomföra kontrollköp för att kontrollera att den som bedriver solarieverksamhet 
följer detta förbud. Enligt förarbetena till bestämmelsen får nämndens kostnader för 
sådana kontrollköp täckas av en tillsynsavgift föreskriven med stöd av det generella 
bemyndigandet i 8 kap. 2 § första stycket 3 strålskyddsförordningen. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Med anledning av den nya strålskyddslagstiftningen behöver den rättsliga grunden för 
taxan och övriga hänvisningar till bestämmelser justeras. Därutöver föreslås för strål-
skyddstaxan ett tillägg i 2 § avseende kategorierna avgiftsskyldiga samt ett tillägg i 5 § 
avseende ersättning för nämndens kontrollköp. 
 
I 2 § införs fastighetsägare med ansvar för strålskyddet i fråga om radon som en ny 
kategori avgiftsskyldiga. Tillägget i 5 § ger nämnden rätt att ta betalt för sådana 
kontrollköp som nämnden genom 8 kap. 5 § strålskyddslagen har rätt att utföra från 
och med den 1 september 2018. 
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Förändringen motiveras av att den nya strålskyddslagen utökar nämndens tillsyns-
område enligt lagen till att även inbegripa radontillsyn. Bestämmelserna utgör enligt 
förarbetena speciallagstiftning i förhållande till miljöbalken. Det innebär att nämndens 
radontillsyn hädanefter i första hand ska ske med stöd av strålskyddslagstiftningen 
och att avgiften därmed ska grunda sig på nämndens strålskyddstaxa. Eftersom den 
nya strålskyddslagen trädde i kraft den 1 juni 2018 föreslår förvaltningen att den 
reviderade strålskyddstaxan ska börja gälla från och med datumet för 
kommunfullmäktiges antagande av taxan. 
 
Revidering av taxan möjliggör att förvaltningen kan arbeta rättssäkert och effektivt 
med tillsyn. 

Agneta Sander Lena Jonsson 
Miljöchef Miljöinspektör 
 
 

Bilaga 
Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 

Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 



Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige 2018-xx-xx. 
 
Gäller fr.o.m. [Tidpunkt för kommunfullmäktiges antagande] 
 
Timtaxan för 2018 är 1116 kronor och regleras årligen enligt 8 § nedan. 

Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Miljö- och konsumentnämndens verksamhet enligt 

strålskyddslagen (SFS 2018:396) eller bestämmelser meddelade med stöd av denna lag. 

Avgiftsskyldig 
2 § Avgiftsskyldig är den som 

1. Bedriver verksamhet där kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten och som 
omfattas av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om anmälningsplikt. 

2. Är fastighetsägare till en bostad eller lokal som allmänheten har tillträde till och som 
omfattas av skyldigheten att optimera strålskyddet i fråga om radon. 

Avgifter 
3 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för 

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet. 
2. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. 

 
4 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat. 
2. Handläggning som föranleds av att beslut av Miljö- och konsumentnämnden 

överklagas. 
 
5 § Avgiftsuttag sker 

1. I förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet 
(timavgift). 

2. Enligt de andra grunder som anges i taxan. 
 
6 § Utöver timavgiften i 5 § ska nämnden ersättas för de faktiska kostnaderna för provtagning 

och analys av prover till följd av tillsynen samt för sådana kontrollköp vid kosmetiskt 
solarium. 

 
7 § Beslut om avgift eller om nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av Miljö- och 

konsumentnämnden. 
 
8 § Miljö- och konsumentnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja taxan 

med en procentsats som motsvarar förändringen av prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV), som publiceras av SKL under oktober månad varje år. 

Avgifter med anledning av anmälan 
9 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet ska betalas i form av timavgift genom 

att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan. 
 



10 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 
verksamheten eller vidta åtgärden. 

 
11 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan kan avgift för tillsyn i övrigt 

komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i 
denna taxa. 

Timtaxa (timavgift) 
12 § Timavgift i denna taxa är densamma som kommunens gällande timavgift för tillsyn enligt 

miljöbalken. Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid i varje 
ärende. Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid Miljö- 
och konsumentnämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd 
med experter och myndig-heter, inspektioner, provtagning och kontroller i övrigt, restid, 
beredning i övrigt i ärendet, samt föredragning och beslut. 
 
Avgift tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sam 
manlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. 
I handläggningstiden ska inte räknas in sådan restid som vid ett och samma resetillfälle (tur- 
och returresa) överstiger två timmar. 
 
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 
18.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

Nedsättning av avgift 
13 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsyns-

behovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa i 
enskilda fall sättas ned eller efterskänkas. 

Avgiftens erläggande 
14 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Borås Stad genom dess Miljö- och 

konsumentnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslut om avgift eller på faktura. 

Verkställighetsfrågor m.m. 
15 § Av 10 kap. 2 § strålskyddslagen (SFS 2018:396) följer att Miljö- och konsumentnämndens 

beslut överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 
 
16 § Av 10 kap. 3 § strålskyddslagen (SFS 2018:396) följer att alla beslut som meddelas med stöd 

av strålskyddslagen gäller omedelbart om inget annat beslutas av Miljö- och konsument-
nämnden. 

___________________________________________________________________________ 
Denna taxa träder i kraft den [tidpunkt för kommunfullmäktiges antagande] 2018. 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Miljörapport Borås Stad Tertial 2 2018 
Yttrande till Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning 
Enligt Borås Stads Miljömål, beslutade av Kommunfullmäktige den 22 februari 2018, 
ska Miljöförvaltningen sammanställa kommunkoncernens miljömålsuppföljning i 
samband med tertialuppföljningen i augusti och årsredovisningen. Vid T2 2018 har 
fokus varit på miljöledning och miljöutbildning. Detta som ett sätt att följa upp T2 
2017, samtidigt som de är etappmål som berör många bolag och förvaltningar. 
  
Av de bolag och förvaltningar med fler än 10 anställda har 13 av 15 förvaltningar 
miljöledningssystem för hela eller delar av verksamheten. Sex av sju kommunala bolag 
har certifierade miljöledningssystem. 85 % av förskolorna, skolorna och 
gymnasieskolorna är anslutna till Grön Flagg, och 54 % av de anställda och 
förtroendevalda inom Borås Stad har genomgått en miljöutbildning. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner Miljörapport Borås Stad Tertial 2 2018 
och översänder denna till Kommunstyrelsen.  
 

Ärendet 
Enligt Borås Stads Miljömål, beslutade av Kommunfullmäktige den 22 februari 2018, 
ska Miljöförvaltningen sammanställa kommunkoncernens miljömålsuppföljning i 
samband med tertialuppföljningen i augusti och årsredovisningen.  
 
Vid T2 2017 var fokus på miljöledning i syfte att aktivera förvaltningar och bolag som 
ännu inte certifierat eller diplomerat sina verksamheter. Även vid T2 2018 har fokus 
varit på miljöledning och miljöutbildning. Detta som ett sätt att följa upp T2 2017, 
samtidigt som de är etappmål som berör många bolag och förvaltningar. Då 
miljömålen har reviderats och nya mål antagits för 2018- 2021 går det dock inte att 
jämföra resultaten från T2 2017 och T2 2018 fullt ut. Bland annat har målet att alla 
förvaltningar och bolag ska arbeta enligt ett miljöledningssystem (etappmål 1a) 
justerats till att endast omfatta förvaltningar och bolag med fler än 10 anställda.  
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Miljöförvaltningens synpunkter 
Några resultat från tertial 2 2018: 
 
Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda ska ha ett 
miljöledningssystem (etappmål 1a).  
 
Av Borås Stads 29 bolag och förvaltningar har sju färre än 10 anställda, för dessa är 
därför inte etappmålet om miljöledningssystem aktuell.  
 
Förvaltningar 
15 av 16 förvaltning har fler än 10 anställda. Av dessa 15 har:  

• 8 förvaltningar ett certifierat miljöledningssystem. 
• 3 förvaltning ett certifierat miljöledningssystem för delar av sin verksamhet. 
• 2 förvaltningar ett miljöledningssystem som inte är certifierat. 
• 2 förvaltningar inget miljöledningssystem. 

 
Individ- och familjeomsorgsnämnden och Sociala omsorgsnämnden har inte 
redovisat något miljöledningssystem. Arbete med ett miljöledningssystem är inget 
som prioriteras i dagsläget. 
 
Kommunala bolag 
Av de 13 kommunala bolagen har sju bolag fler än tio anställda. Av dessa sju bolag 
har sex bolag ett certifierat miljöledningssystem. Endast ett bolag, AB Bostäder i 
Borås AB, saknar miljöledningssystem. AB Bostäder i Borås AB har sedan 2016 
arbetat med att ta fram ett kvalitets- och miljöledningssystem. Arbetet beräknas vara 
klart under 2019. 
 
Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska ha system för arbete med 
miljöfrågor, exempelvis Grön Flagg (etappmål 1b) 
 

• 85 % av förskolorna, skolorna och gymnasieskolorna har Grön Flagg (jmf. 85 
% 2017, 87 % 2016)  

 
77 av 89 förskolor arbetar idag med Grön Flagg. Förskolenämnden kommer dock se 
över möjligheten att arbeta med ett nytt system för sitt miljöarbete under nästa år då 
avgiften för Grön Flagg kommer att höjas kraftigt. Av grundskolorna är det 31 av 40 
som arbetar med Grön Flagg, och av gymnasieskolorna är samtliga sju certifierade. 
 
Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara miljöutbildade 
(etappmål 1c) 
 

• 54 % av anställda och förtroendevalda är miljöutbildade.  
 
Etappmålet har ändrats i samband med att miljömålen reviderades. Etappmålet 
omfattar nu både anställda och förtroendevalda. Satsning på att utbilda nämnder 
kommer göras när nya ledamöter tillträtt efter valet. 2017 var ca 55 % av de anställda 
miljöutbildade.  
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Borås Stads arbete med miljöledning och miljöutbildning kopplar till såväl lokala, 
regionala, nationella och globala mål för en hållbar utveckling.  
 
För komplett sammanställning se Miljömålsrapport T2 2018.  
 

Agneta Sander Anna Karlsson 
Miljöchef Kommunbiolog 
 
 

Bilagor 
1. Miljörapport T2 2018 Borås Stad 
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Inledning 

Enligt Borås Stads Miljömål, beslutade av Kommunfullmäktige den 22 februari 2018, ska 
Miljöförvaltningen sammanställa kommunkoncernens miljömålsuppföljning i samband med 
tertialuppföljningen i augusti och årsredovisningen. Följande nämnder och bolag har skickat in 
Miljömålsrapport för tertialuppföljning 2018 och ingår i sammanställningen: 

Arbetslivsnämnden 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Förskolenämnden 
Grundskolenämnden 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Kommunstyrelsen 
Kulturnämnden 
Lokalförsörjningsnämnden 
Miljö- och konsumentnämnden 
Revisorskollegiet 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Servicenämnden 
Sociala omsorgsnämnden 
Tekniska nämnden 
Vård- och äldrenämnden 

AB Bostäder i Borås 
AB Sandhultsbostäder 
AB Toarpshus 
Akademiplatsen i Borås AB 
BoråsBorås TME AB 
Borås Djurpark AB 
Borås Elnät AB 
Borås Energi och Miljö AB 
Borås kommuns Parkering AB 
Fristadbostäder AB 
Industribyggnader i Borås AB 
Inkubatorn i Borås AB 
Viskaforshem AB 
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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 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 

Har förvaltningen / bolaget ett 
certifierat miljöledningssystem? 

 Ja  Ja  Ja 

Kommentar Av Borås Stads 29 bolag/förvaltningar har sju färre än 10 anställda, för dessa är frågan inte 
aktuell. 
 
Verksamheter med certifierat miljöledningssystem: 
Kommunstyrelsen 
Lokalförsörjningsnämnden 
Servicenämnden 
Tekniska nämnden 
Miljö- och konsumentnämnden 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Kulturnämnden 
Vård- och äldrenämnden 
BoråsBorås TME AB 
Borås Djurpark AB 
Borås Elnät AB 
Borås Energi och Miljö AB 
Borås kommuns Parkerings AB 
Fristadbostäder AB 
 
Ytterligare tre förvaltning har certifierat miljöledningssystem för delar av sin verksamhet: 
Förskolenämnden 
Grundskolenämnden 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Har förvaltningen / bolaget ett 
miljöledningssystem som inte är 
certifierat? 

 Nej  Nej  Nej 
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Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 

Kommentar Av Borås Stads 29 bolag/förvaltningarna har sju färre än tio anställda, för dessa är frågan 
inte aktuell. Detsamma gäller de 17 bolag/förvaltningar som har certifierade miljöledningssystem för hela 
eller delar av sin verksamhet. 
 
Verksamheter med miljöledningssystem: 
Arbetslivsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden (har påbörjat certifiering av miljöledningssystemet. Målet är att bli certifierade 
innan årets slut). 
 
Verksamheter utan miljöledningssystem: 
Individ- och omsorgsnämnden 
Sociala omsorgsnämnden 
AB Bostäder i Borås AB 

1b) Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska ha 
system för arbetet med miljöfrågor, exempelvis Grön Flagg. 

Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 

Andel förskolor, grundskolor och 
gymnasieskolor som har ett 
miljöledningssystem. 

87,4 84,6 84,6 

Kommentar 77 av 89 förskolor arbetar idag med Grön Flagg. Förskolenämnden kommer dock se över 
möjligheten att arbeta med ett nytt system för sitt miljöarbete under nästa år då avgiften för Grön Flagg 
kommer att höjas kraftigt. Av grundskolorna är det 31 av 40 som arbetar med Grön Flagg, och av 
gymnasieskolorna är samtliga sju certifierade. 

1d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara 
miljöutbildade. 

Indikatorer  Utfall 2017 Utfall 2018 

Andel anställda och förtroendevalda 
som genomgått en miljöutbildning, som 
inkluderar utbildning om Borås Stads 
miljöarbete. 

 53% 54% 

Kommentar I samband med revidering av miljömålen har etappmålet ändrats. Etappmålet omfattar nu 
både anställda och förtroendevalda. Satsning på att utbilda nämnder kommer göras när nya ledamöter 
tillträder efter valet. 
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Mål 2. Borås Stad bidrar till hållbar konsumtion 

2a) Minska resursanvändning genom ökat återbruk och 
materialåtervinning. 

Indikatorer   Utfall 2018 

Har ett gemensamt system för avfall 
som uppkommer i kommunal regi 
tagits fram? 

   Nej 

Kommentar Borås energi och Miljö ansvarar för målet i samarbete med Stadsledningskansliet, 
Lokalförsörjningsnämnden och Servicenämnden. Stadsledningskansliet har fått huvudansvaret för att 
uppdatera avfallsplanen. Ett gemensamt system för kommunalt avfall är en åtgärd som ingår i 
framtagandet av ny kommunal avfallsplan. 

2b) Minska användningen av kemikalier som kan skada hälsa 
och miljö. 

Indikatorer   Utfall 2018 

Har ett övergripande 
kemikaliehanteringssystem, som 
innehåller listor över ämnen som är 
upptagna på ChemSec:s Sin-lista, 
köpts in? 

   Nej 

Kommentar Kommunstyrelsen är huvudansvariga för målet och ska arbeta i samverkan med Miljö- och 
konsumentnämnden. I dagsläget finns inget upphandlingsuppdrag till Koncerninköp. Kommunstyrelsen 
framhäver oklarhet kring vem som ska drifta, äga och betala. 

Minska exponeringen för farliga kemikalier i förskolor 

Alla förskolor i Borås Stad arbetar för att minska mängden farliga gifter och kemikalier i sina 
verksamheter. Förskolorna har kommit lite olika långt i sitt arbete. Flera av förskolorna har haft stöd 
från en kemikalieexpert på Miljöförvaltningen för att kunna göra en giftinventering. Riktade resurser för 
att till exempel byta ut vilmadrasser, leksaker, äldre soffor och skötbordsunderlägg har avsatts under de 
senaste åren. Andra exempel på vad som gjorts är att några enheter har bytt ut plastmuggar och 
plasttallrikar mot glas och porslin. 

I förskolornas arbete med Grön flagg, där huvudfokus är att jobba för en hållbar utveckling, utgör detta 
område också en viktig del. 
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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 

3a) Byggnationer och markentreprenader ska vara miljö- och 
hälsomässigt hållbara. 

Indikatorer   Utfall 2018 

Andel kvalitetssäkrade nybyggda 
byggnader med särskild fokus på fukt, 
ljud och innemiljö. 

  100% 

Kommentar 3 av 3 byggnader.    

I markentreprenader och byggnationer ska använda 
material vara inom kategori A eller B endast i undantagsfall 
C inom Sunda Hus databasen eller motsvarande. 

Beskrivning av hur bolag och förvaltningar säkerställer att detta sker löpande: 

AB Bostäder: I dagsläget är vi inte anslutna till Sunda Hus, men vi försöker alltid att använda oss av 
naturliga och hälsosamma material. Vi kommer att se över möjligheterna att ansluta oss till Sunda Hus 
under 2019. 

AB Sandhultsbostäder och AB Toarpshus: Genom att ställa dessa krav i våra upphandlingar. 

Borås Djurpark AB: I de fall då vi själva äger frågan, det vill säga att vi gör det i egen regi, säkerställes 
det genom intern kontroll med fastlagda inköpsrutiner i bolaget. Då det handlar om en entreprenad så 
föregås den i alla fall av en upphandling, där vi i de flesta fall har hjälp av upphandlingsavdelningen i 
staden, och då kommer detta som ett krav i förfrågningsunderlaget. 

Borås kommuns Parkerings AB: Vi säkerställer detta genom att använda Borås Stads upphandling 

Fristadbostäder AB: Detta är en självklarhet hos oss. Vi jobbar med Sunda Hus för alla inköp vi gör 
oavsett om det handlar om att bygga nya flerbostadshus eller att köpa in rengöringsmedel för 
trapphusstädning. Vi har visat på att det går att bygga stora flerbostadshus med mycket hög grad av 
förnyelsebara material och vår avsikt är förstås att fortsätta på den inslagna vägen då det ger hållbarhet i 
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alla tre hållbarhetsaspekterna. 

Fritids- och folkhälsonämnden: I de fall där Fritids- och folkhälsoförvaltningen bygger eller gör 
någon form av markentreprenad så ställer vi alltid krav gällande att respektive 
underentreprenör/leverantör såväl interna som externa följer de ramar och policys som Borås Stad har 
satt. 

Lokalförsörjningsnämnden: Förvaltningens miljöansvarige deltar tidigt i processen vid ny- och 
ombyggnationer. Entreprenörers eventuella avsteg från krav i Sunda Hus sker endast vid mycket 
speciella omständigheter och ska godkännas av LFF. Miljöansvarig följer upp att miljökraven efterlevs 
genom miljömöten, platsbesök och egenkontroller. Miljöansvarig utformar även miljökrav till 
förfrågningsunderlag. 

Servicenämnden: Beställande förvaltningar och bolag anger i de handlingar som är underlag för 
utförande av entreprenadjobb vilken typ av material som ska användas. Detta är baserat på databasen 
Sunda Hus eller motsvarande. Som utförarförvaltning är Servicekontoret bundet av dessa underlag. 

Viskaforshem AB: Sunda hus rymmer mycket material, vi utgår mer från back to basic dvs sten, tegel 
och massivt trä. Det utvecklar vi i kunskap om kontinuerligt och kvalitet är en stor del av vår strategi. 

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 

5b) Stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet. 

Öka kunskapen om biologiskt värdefulla områden hos organisationer och 
markägare för att inspirera till ökade naturvårdsåtgärder. 
Via Borås Stads naturvårdsfond kan markägare och föreningar söka bidrag för naturvårdsåtgärder. För 
2018 har ansökningar om bidrag för beskäring av skyddsvärda träd och biodling inkommit och 
beviljats. I biodlingskretsar har ryktet om bidrag spridits flitigt. Många har dock inte förstått att man 
kan söka bidrag för andra naturvårdsåtgärder än biodling. Vid platsbesök har vi därför informerat om 
naturvårdsfonden och vilka andra åtgärder som man kan få bidrag för. Bland annat har de uppmuntrats 
till att skapa blomrika marker. Vi har även varit i kontakt med Borås trädgårdssällskap för att få 
informera om naturvårdsfonden på ett av deras medlemsmöten. 

Öka andelen ädellövskog genom gallring, röjning och plantering 
För att öka andelen ädellövskog har: 

• Gran och triviallöv huggits bort vid Transås och Lyckebo för att gynna ek. 
• Bok planterats vid nya elljusspåret Gässlösa. 



Beslutstyp Datum Objekt Ärende Handläggare Diarienr

Tillfälligt tillstånd slutet sällskap, bifall 2018-09-06
Tillfälligt tillstånd slutet 
sällskap

Tillfälligt tillstånd slutet sällskap, bifall 2018-09-11
Tillfälligt tillstånd slutet 
sällskap - e-tjänst

Remissvar 2018-09-13
Remiss från 
Lotteriinspektionen

Godkännande av lokal för catering 2018-09-14
Anmälan catering - e-
tjänst

Stadigvarande tillst allmänheten, bifall m villkor 2018-09-20 Nytt tillstånd - e-tjänst

Tillfälligt tillstånd slutet sällskap, bifall 2018-09-21
Tillfälligt tillstånd slutet 
sällskap - e-tjänst

Stadigvarande tillst allmänheten, bifall m villkor 2018-09-21 Nytt tillstånd - e-tjänst

Tillfälligt tillstånd slutet sällskap, bifall 2018-09-27
Tillfälligt tillstånd slutet 
sällskap - e-tjänst



SEPTEMBERDelegationslista

Datum Beslut Ärende Sökande/objekt FastighetDnr Handläggare

2018-002438 20180903 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Apelgärde 2:11 Sevil Selimov

2018-002437 20180903 Strandskyddsdispens Naturvård, ansökan om 
strandskyddsdispens

Viared 9:14 Anna Karlsson

2018-002295 20180903  Tillstånd för WC till minireningsverk Avlopp, ansökan WC Hjältagården 3:2 Karin Görjevik

2018-002455 20180903 Strandskyddsdispens Naturvård, ansökan om 
strandskyddsdispens

Torpa-Sjöbo 2:35 Anna Karlsson

2018-002371 20180904 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Karon 7 Thomas Vidholm

2018-001070 20180904 Tillstånd för WC till modulinfiltration Avlopp, ansökan WC Äspered 1:15 Maria Steinmetz

2018-002468 20180906 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Arta 1:3 Jennie Schürer von Waldheim

2018-002379 20180906 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Råslätt 1:69 Sofia Törnqvist

2018-002409 20180906 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Välatorpet 1:2 Sofia Törnqvist

2018-002487 20180906 Beslut om att avsluta ärende Hälsoskydd, klagomål på matos Munken 2 Sevil Selimov

2018-002530 20180906 Vitesföreläggande om skyddsåtgärder Miljötillsyn, beslut om vitesföreläggande 
om skyddsåtgärder

Strävsoppen 1 David von Sydow

2018-002399 20180907 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Skänstad 7:5 Roger Johansson

2018-002475 20180907 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Svinåsa 1:7 Roger Johansson

2018-002476 20180907 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Valdalsslätt 1:1 Roger Johansson

2018-002296 20180910 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Sandhult 1:98 Christina Källberg

2018-001703 20180910 Föreläggande Livsmedelskontroll, inspektion Vindbron 3 Thomas Vidholm

2018-002504 20180910 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Klämmestorp 1:15 Karin Görjevik

2018-001656 20180910 Beslut om miljösanktionsavgift Miljötillsyn, miljörapport 2017  Borgstena 3:100 Johannes Stolt

2018-002189 20180910 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Sandared 1:481 Annelie Gustafsson

2018-002480 20180911 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation  Falskog 1:22 Roger Johansson

2018-002488 20180911 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Skänstad 7:133 Roger Johansson

2018-001961 20180912 Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten Miljötillsyn, klagomål på avlopp Skälvarås 2:13 Sevil Selimov

2018-002180 20180914 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Perseus 3 Evelina Öhman

Sida 1 av 3



Datum Beslut Ärende Sökande/objekt FastighetDnr Handläggare

2018-002499 20180917 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Kråkhult 1:2 Roger Johansson

2018-002512 20180917 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Viared 7:33 Roger Johansson

2018-002514 20180917 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Kråkhult 3:6 Roger Johansson

2018-002492 20180918 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Regnet 1 Roger Johansson

2018-002465 20180918 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Rogsås 1:31 Maria Steinmetz

2018-002598 20180918 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation  Sundshult 1:41 Roger Johansson

2018-002578 20180918 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Bogryd 1:57 Roger Johansson

2018-001391 20180918 Föreläggande med vite Miljötillsyn, inspektion Spinnaren 10 Sevil Selimov

2018-002533 20180918 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Kärrsnäppan 4 Roger Johansson

2018-002647 20180919 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Pluto 4 Annelie Gustafsson

2018-002113 20180919 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion  Vale 1 Henrik Nygren

2018-000092 20180919 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Vallmon 8 Thomas Vidholm

2018-002628 20180920 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Sölebo 1:109 Roger Johansson

2017-003010 20180920 Avgift för timdebiterad tillsyn Miljötillsyn, anmälan om miljöfarlig 
verksamhet

Järnvägen 2:1 Johannes Stolt

2018-002627 20180920 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Byttorpshög 6 Roger Johansson

2018-002646 20180920 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Kamelen 9 Annelie Gustafsson

2018-002625 20180920 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Tvillingarna 1 Roger Johansson

2018-002626 20180920 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Dannike-Bosgården 
4:3

Roger Johansson

2018-002661 20180920 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Brämhult 8:63 Roger Johansson

2018-002659 20180921 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Sölebo 1:102 Roger Johansson

2018-002594 20180925  Tillstånd för WC till minireningsverk Avlopp, ansökan WC  Fristads Prästgård 1:29 Sevil Selimov

2018-002387 20180925 Föreläggande om skyddsåtgärder Miljötillsyn, anmälan Dahlian 1 David von Sydow

2018-002398 20180925 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Miljötillsyn, anmälan om använding av 
avfall för ytan KP3

Rydboholm 1:451 Johannes Stolt

2018-002732 20180926 Beslut om dispens för förlängd körtid Miljötillsyn, ansökan om tillfälligt tillstånd Skrapered 1:90 Sofie Bengtsson

Sida 2 av 3



Datum Beslut Ärende Sökande/objekt FastighetDnr Handläggare

2018-001412 20180926 Avgift för timdebiterad tillsyn Miljötillsyn, anmälan gällande 
efterbehandlingsåtgärd av dentalklinik

Midas 13 Frida Strand

2018-001949 20180926 Beslut om att avsluta ärende Miljötillsyn, beslut om utsläpp av granulat. Räveskalla 1:421 Sevil Selimov

2018-002516 20180927 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Morfeus 3 Henrik Nygren

2018-001949 20180928 Avgift för timdebiterad tillsyn Miljötillsyn, beslut om utsläpp av granulat. Räveskalla 1:421 Sevil Selimov

Sida 3 av 3
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