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§83

Granskning av revisionen - Överträdelse av tillstånden för Borabo 
2017 SBN0154
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att skicka svaren vidare till revisorerna.
Beskrivning av ärendet
Revisionen ställer följande frågor till nämnden angående de överträdelser som skett avseende
tillståndet för Borabo avfallsanläggning. Samhällsbyggnadsnämnden föreslås att svara enligt
nedan:
Fråga:
Har ärendet varit föremål för behandling i nämnden vid det första tillfället för överträdelsen.
Svar:
Överträdelsen har inte varit föremål för behandling i nämnden vid första tillfället.
Fråga revisor:
Vad har i så fall nämnden tagit för ställning?
Svar:
Nämnden har inte tagit ställning eftersom ärendet inte varit föremål för behandling i
nämnden.
Fråga:
Hur behandlas tillståndsärenden i den interna kontrollplanen?
Svar:
Tillståndsärenden behandlas i dagsläget inte i den interna kontrollplanen.
Fråga:
Har tillsynsnämnden blivit informerad?
Svar:
Tillsynsnämnden har blivit informerad via dokument från Länsstyrelsen.
Handlingar i ärendet
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 Svar till revisorerna angående överträdelse Borabo
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