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 Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens för brygga och bod på 
fastigheten Viared 8:119 

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
brygga, på 67 m2, och bod, med måtten 3,5 x 2,5 meter, på fastigheten Viared 8:119 
vid Västersjön, Borås Stad.  

Endast den yta som bryggan och boden upptar får tas i anspråk för ändamålet. 

Villkor  

• Bryggan får inte förses med anordningar som hindrar eller avhåller 
allmänheten från att vistas på eller vid bryggan. Exempelvis trädgårdsmöbler, 
skyltar, blomkrukor, solstolar etc.  

Miljö- och konsumentnämnden förelägger, med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och 
hänvisning till strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. MB, 

och , att utföra följande åtgärder på fastigheten 
Viared 8:119 i Borås Stad (se även bifogat förtydligande och fotodokumentation):  

1. Riva och forsla bort ramp och flaggstång från strandskyddat område.  
2. Återställa marken som i nuläget upptas av anläggningarna i punkt 1 så att inte 

metallfundament eller övriga fästanordningar finns kvar.  

Åtgärderna ska vara utförda senast tre månader efter det att beslutet vunnit laga kraft.  

Miljö- och konsumentnämnden beslutar, med stöd av 26 kap. 21 § MB, att  
 och ;  

3. senast två veckor efter det att åtgärderna i punkt 1-2 ska vara färdiga, ska skicka 
bilder till Miljöförvaltningen som styrker att föreläggandet utförts på ett 
tillfredställande sätt.  

Sammanfattning  
 har ansökt om strandskyddsdispens för befintligt brygga och bod på 

fastigheten Viared 8:119. Miljöförvaltningen bedömer att det finns särskilt skäl att 
bevilja dispens då anläggningarna syftar till att utöka pågående verksamheten. Vidare 
finner Miljöförvaltningen det befogat att förelägga  och  

 att ta bort rampen och flaggstången då ingen dispens sökts för dessa 
anläggningar. Detta då anläggningarna annars riskerar att avhålla allmänheten från att 
beträda området.  
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Ärendebeskrivning  
2016 fick Miljöförvaltningen in ett tips om brygga och grusväg på fastigheten Viared 
8:119. Av flygfoton konstaterades att vägen anlagts mellan år 2006-2009 och brygga 
mellan 2010-2012. Dessförinnan fanns skog på platsen. Då ingen dispens meddelats 
för åtgärderna skickades en begäran om förklaring ut till fastighetsägaren av Viared 
15:2, , som uppfört åtgärderna.  valde då 
att söka dispens i efterhand för bryggan och grusvägen. Miljö- och 
konsumentnämnden beslutade den 15 november 2016 att avslå ansökan om dispens 
då särskilt skäl saknades. Den 15 november 2016 avled . Hans 
fru  överklagade beslutet om avslag. Den 6 december 2018 avslog 
Länsstyrelsen överklagan.  

Miljöförvaltningen har den 21 januari 2019 besökt platsen för uppföljning av 
Länsstyrelsens beslut. Vid platsbesöket konstaterades att både väg och brygga var 
kvar. Vidare konstaterades att en bod uppförts samt att flaggstång och lyktstolpar 
utmed grusvägen satts upp. Enligt flygfoton har boden uppförts mellan 2014 och 
2016. 

Efter att  avlidit togs fastigheten över av dödsboet. 
Miljöförvaltningen har försökte kontakta  men inte fått något 
svar. Sommaren 2019 såldes fastigheten Viared 15:2 till  som då meddelade 
att han avsåg riva anläggningarna. Någon rivning skedde dock aldrig då  
tolkat det som att  och , som äger fastigheten 
Viared 8:119 där anläggningarna är uppförda, ville ha kvar dem och avsåg söka 
dispens för dem i efterhand.  har den 8 oktober 2020 skickat in foton som 
visar att han tagit bort lyktstolparna utmed vägen.  

Företrädare från Miljöförvaltningen har den 31 augusti 2020 besökt  
och , som förvärvade fastigheten Viared 8:119 2017, för att stämma 
av ärendet. Vid platsbesöket bekräftar  att de avser söka dispens för 
åtgärderna i efterhand då de vill använda bryggan i sin verksamhet. 

Den 5 november 2020 har  inkommit med en ansökan om dispens 
från strandskyddsbestämmelserna för befintligt brygga på fastigheten Viared 8:119. 
Den aktuella bryggan är anlagd på berget och byggd i etage. I bryggkonstruktionen är 
en bod uppförd. Bryggan är förankrad i berget med järnfästen som borrats ner. 
Sökandes bostadshus ligger fågelvägen ca 239 meter från den aktuella bryggan. 

 bedriver sedan 2014 en verksamhet (B´family AB) som arbetar med 
familjebehandling. I uppdraget arbetar B´family med barn och ungdomar som kräver 
stöd från samhället. Orsak och syfte med uppdragen varierar beroende på 
problematik och vilket stöd familjerna står i behov av. B´familys verksamhet är 
tillståndspliktig och står under tillsyn av IVO (inspektionen för vård och omsorg). En 
stor del av ungdomarna har neuropsykiatriska funktionsvariationer och/eller 
ångestproblematik, sociala hinder, utåtagerande problematik mm. B´family använder 
sig av naturen som ett inslag i behandlingen där syftet är att berörda personer ska lära 
sig att använda sig av naturen och även hitta sysselsättning som är kopplad till 
naturen. Flera av barnen/ungdomarna kan inte på grund av funktionsvariationer 
vistas bland människor på en offentlig badplats. Andra har inte möjlighet att vistas på 
offentlig badplats på grund av att kultur och etnisk bakgrund är ett hinder. B´family 
har ett nära samarbete med Borås Stads skolor, barnpsykiatrin, habilitering, 
kvinnojourer mfl.  

En stor del i behandlingen är att lära dessa familjer att möjlighet finns att på ett enkelt 
sätt ta sig ut i naturen för att göra aktiviteter som främjar både psykisk och fysisk 
hälsa. Denna del av verksamheten kräver att den ligger vid vattnet, samt att 
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tillgänglighet möjliggörs. B´family är i behov av en brygga för att bedriva och utveckla 
verksamheten. Platsen där nuvarande brygga är anlagd är funktionell för 
verksamheten och gör det möjligt att använda sjön både för sommar- och 
vinteraktiviteter. Ett pågående utvecklingsområde är att starta ett samarbete med 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Borås Stad och möjliggöra ett komplement till de 
årliga badresorna. Varje år finns det barn som på grund av utåtagerande beteende eller 
annat inte kan delta i större grupp utan att säkerheten äventyras.  

Fler av de barn/ungdomar som B´family arbetar med har funktionsvariationer, ex 
inom autismspektrat, vilket gör att de har svårigheter och rädslor kring att stå på 
något som rör sig. En fast bygga utgör en säkerhets och trygghetskänsla för dessa 
barn/ungdomar. Vid vind kan det ofta vara ett stort hinder för en person med denna 
typ av problematik. De behöver även ofta känna att de har säkerhetsavstånd till 
vattnet och vill ofta hålla någon i handen, ibland ha en person på varje sidan.  

Bryggans storlek möjliggör att fler personer kan vara i anslutning till varandra på 
bryggan. Detta underlättar om ett barn har behov av två stödpersoner runt sig för att 
ges möjlighet till aktivitet i eller vid vattnet. Byggnationen i etage utgör en naturlig 
sittplats på bryggan vilket underlättar vid aktivitet, samt utgör trygghet och säkerhet.  

 har den 15 december 2020 inkommit med ett förtydligande där det 
bland annat framgår att dispens även söks för boden, med måtten 3,5 x 2,5 meter. 
Syftet med boden är att delvis förvara nödvändigt material (tex båtmotor, flytvästar, 
badringar, badmadrasser, första hjälpen material, solkräm, material vid 
simundervisning, fiskeutrustning, badhanddukar, skridskor mm.) då bryggan är 
belägen på ett sådant sätt att det inte finns möjlighet att köra material till bryggan. 
Vissa av ungdomarna har under lång tid inte varit ute. Detta medför känslighet för 
solljus och psykisk känslighet för att byta om eller visa sig i badkläder. Boden fyller 
därför även en viktig funktion både i syfte att kunna byta om i ensamhet och att få 
vistas i skuggan.  

På fastigheten Viared 8:119 finns sedan tidigare en befintlig badplats.  
 och son har restaurerat en gammal skogsväg som leder ner 

till badplatsen. Vägen anlades på 60/70-talet för att under vintern köra ner sand till 
vattnet. Sanden kördes ut på isen och vid issmältning sjönk sanden. Badplatsen 
används som sandstrand för bad och lek. Vattennivån vid badplatsen är för låg för att 
komma i och ur båt, för att simträna, fiska etc. För att utöka verksamheten krävs 
därför en brygga. Att anlägga en brygga vid sandstranden skulle innebära större 
ingrepp i naturen är att behålla den befintliga bryggan på berget. 

Miljöförvaltningen har den 25 januari 2021 kommunicerat ett förslag på beslut till 
 och . Den 8 februari 2021 har de meddelat att de 

inte har några synpunkter på förslaget.  

Miljöförvaltningens bedömning  
Bestämmelser 

Vid Västersjön råder strandskydd intill 200 meter från strandlinjen, vilket gäller både 
land- och vattenområdet. Inom strandskyddat område får inte nya byggnader 
uppföras eller anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller 
allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle fått färdas fritt (7 kap 
15 § MB).  
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Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl (7 kap 18b § MB). Dispens 
får ges endast om det är förenligt med strandskyddets syfte (7 kap 26 § MB).  

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv 
och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur– och växtlivet. 

I 26 kap. MB regleras hur tillsynen får bedrivas. Bland annat anges att 
tillsynsmyndigheten ska kontrollera efterföljden av miljöbalken samt vidta de åtgärder 
som behövs för att åstadkomma rättelse. Tillsynsmyndigheten får för detta ändamål 
meddela de förelägganden och förbud som behövs för att miljöbalken, domar och 
andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas. Tillsynsmyndigheten 
får även förelägga den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd vilken det 
finns bestämmelser om i miljöbalken, att lämna de uppgifter och handlingar som 
behövs för tillsynen. Beslut om föreläggande får förenas med viten.  

Det är också möjligt för myndigheten att rikta ett föreläggande mot en ny ägare, även 
om skadan eller olägenheten uppkommit i samband med en tidigare ägares 
användning av fastigheten. 

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

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

strandskyddets syften, 
- behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vatten och 

behovet inte kan tillgodoses utanför området, 
- behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse 

För att ett område ska betraktas som ianspråktaget ska det vara lagligt ianspråktaget, 
dvs kontinuerligt ianspråktaget sedan 1975 då de generella 
strandskyddsbestämmelserna infördes. Enligt flygfoton har platsen tidigare utgjorts av 
naturmark och skog innan väg och brygga anlades, 2006/2009 respektive 2010/2012. 
Platsen är därmed inte att betrakta som ianspråktagen. 

Att det ska vara fråga om ett mycket angeläget intresse enligt 7 kap. 18 c § punkten 6 
MB innebär att det måste vara fråga om mycket speciella omständigheter som är mer 
eller mindre unika till sin karaktär. Bestämmelsen får tillämpas i fråga om både 
allmänna och enskilda intressen men tillämpningen bör vara särskilt restriktiv när det 
gäller enskilda intressen (prop. 2008/09:119 s. 106). Miljöförvaltningen anser inte att 
brygga och bod kan ses som något så angeläget eller unikt att det särskilda skälet kan 
tillämpas. 

En brygga får anses vara en sådan anläggning som för sin funktion måste ligga vid 
vattnet. Vid prövning av om detta innebär att särskilda skäl för dispens föreligger 
ingår även en bedömning av bryggans inverkan på strandskyddets syften och en 
vägning mellan strandskyddsintresset och den enskildes intresse och behov av att ta 
platsen i anspråk. 
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 har i ansökan redogjort för den verksamhet med familjebehandling 
som bedrivs på fastigheten samt beskrivit behovet av brygga och bod för att kunna 
utöka verksamheten. Miljöförvaltningen bedömer att det finns särskilt skäl att bevilja 
dispens för brygga och bod då anläggningarna syftar till att utöka pågående 
verksamheten. Utökningen kan inte heller ske utanför strandskyddat område då 
anläggningen för sin funktion måste ligga vid vattnet. Miljöförvaltningen konstaterar 
vidare att det är ett stort samhällsintresse att B´family kan bedriva och utveckla sin 
verksamhet.  

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

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

Ramp och flaggstång  

Miljöförvaltningen anser att rampen och flaggstången utgör anordningar som riskerar 
att avhålla allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas 
fritt. Anläggningarna är därmed förbjudna enligt 7 kap 15 § MB. Då ingen dispens 
tidigare meddelats för anläggningarna och nu inte heller ansökts om, finner 
Miljöförvaltningen det befogat att förelägga  och  
att ta bort anläggningarna så området åter blir allmänt tillgänglig. 

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

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

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

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

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

1. Översiktskarta 
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Övriga bilagor 
5. Fotodokumentation från platsbesök 

Beslutet expedieras till  
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Länsstyrelsen Västra Götalands Län, vastragotaland@lansstyrelsen.se 
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Bilaga 1. Översiktskarta

300m2001000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000
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Bilaga 2. Detaljkarta

60m40200

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:2000

Aktuell brygga och 
bod

Viared 8:119

Viared 15:2
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens för attefallshus på 
fastigheten Sjögabo 1:7 

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för attefallshus enligt placering 1 och 3 (enligt bilaga 2), 
på fastigheten Sjögabo 1:7, Borås Stad.  

Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
attefallshus, med måtten 7,1 x 4,2 meter, enligt placering 2 (enligt bilaga 2) på 
fastigheten Sjögabo 1:7 vid Sävsjön, Borås Stad.  

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

Villkor  

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

Sammanfattning  
, har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra 

en attefallsbyggnad på fastigheten Sjögabo 1:7. Efter meddelande om att den ansökta 
placeringen ligger utanför det som bedöms som ianspråktagen tomtplats har  

, inkommit med två alternativa placeringar. Föreslagna ytor enligt alternativ 1 
och 3 utgörs av naturmark. Platsen är därmed inte att betrakta som ianspråktagen och 
särskilt skäl för dispens saknas. Föreslagen yta enligt alternativ 2 utgörs av gräsmatta 
inom ianspråktagen tomtplats. För att minska risken att en byggnad i utkanten av 
tomtplatsen utökar den upplevda hemfridszonen finner Miljöförvaltningen det skäligt 
att förena beslutet med villkor att tomtgränsen ska markeras. Under förutsättning att 
villkoret följs bedömer Miljöförvaltningen att byggnaden inte kommer utöka det 
område som kan uppfattas som hemfridszon och att särskilda skäl för dispens därmed 
föreligger. 

Ärendebeskrivning  
, har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra 

en attefallsbyggnad på fastigheten Sjögabo 1:7. Ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna inkom den 18 augusti 2020. Situationsplan och foto har 
bifogats ansökan.  
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Företrädare för Miljöförvaltningen har den 26 augusti 2020 besökt platsen. 
Fastigheten ligger på en liten udde och omfattas av strandskydd både från sydost och 
nordväst. Fastigheten gränsar i sydost till strandlinjen, i nordost till annan bebyggd 
tomt, i nordväst till en mindre grusväg och i sydväst till naturmark/passage ner till 
sjön. På fastigheten finns ett fritidshus. Tomtplatsen bedöms utgöras av gräsytor runt 
huset och ner till sjön. Området mellan huset och grusvägen, samt del av fastigheten i 
sydväst utgörs av naturmark med skoglig karaktär.  

Miljöförvaltningen har den 26 augusti 2020 meddelat att den planerade byggnaden 
ligger utanför det som bedöms som ianspråktagen tomtplats och att det därmed finns 
risk för avslag på ansökan. , har getts möjlighet att inkomma med 
alternativa placeringar av byggnaden.  

Den 16 december 2020 har , inkommit med två alternativa 
placeringar. Med anledning av detta har företrädare från Miljöförvaltningen åter 
besökt fastigheten den 7 januari 2021. Den 22 januari 2021 skickade 
Miljöförvaltningen ut en begäran om förtydligande gällande placering nummer 2. Den 
24 februari 2021 har , skickat in foton som förtydligar placeringen.  

Den 1 mars 2020 har , skickat in en mindre ändring av placering 
nummer 2 samt markerat ut placeringen på plats och skickat in foton.  

Miljöförvaltningen har den 4 mars 2020 kommunicerat ett förslag på beslut och 
lämnat , möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget. 

, har den 5 mars 2020 meddelat att hon är nöjd med förslaget.  

Miljöförvaltningens bedömning  
Bestämmelser 
Vid Sävsjön råder strandskydd intill 100 meter från strandlinjen, vilket gäller både land- 
och vattenområdet. Inom detta område får land annat inte nya byggnader uppföras (7 
kap. 15 § MB). 

Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden enligt 7 kap. 18 b § MB. 
Förutsättningen för att kunna medge dispens är att något av de särskilda skäl som 
finns angivna i 7 kap. 18 c § MB är tillämpbart och att åtgärden inte motverkar syftet 
med strandskyddsbestämmelserna. 

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv 
och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur– och växtlivet (7 kap. 13 § 
MB). 

Motivering för beslut 

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

Som särskilda skäl för dispens anger sökande att  

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

Placering enligt alternativ 1 och 3 
Föreslagen yta enligt alternativ 1 utgörs av naturmark/mindre skogsdunge, se bilaga 4. 
På den föreslagna ytan enligt alternativ 3 finns en gammal husgrund som växt igen 
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med lövträd och tät gran. Sammanfattningsvis anser Miljöförvaltningen att ingen av 
de två platserna är att betrakta som ianspråktagna.  

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 
ett attefallshus enligt placering 1 och 3.  

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

Placering enligt alternativ 2 
Föreslagen yta enligt alternativ 2 utgörs av gräsmatta inom tomtplatsen. 
Miljöförvaltningen bedömer därmed att byggnaden kommer att uppföras på en plats 
som redan är ianspråktagen. För att minska risken att en byggnad i utkanten av 
tomtplatsen utökar den upplevda hemfridszonen finner Miljöförvaltningen det skäligt 
att förena beslutet med villkor att tomtgränsen ska markeras åt nordväst och sydväst. 
Under förutsättning att villkoret följs bedömer Miljöförvaltningen att byggnaden inte 
kommer utöka det område som kan uppfattas som hemfridszon. Någon mark som är 
allemansrättsligt tillgänglig kommer därför inte tas i anspråk genom att den planerade 
byggnaden uppförs. Miljöförvaltningen anser att ovan nämnda omständigheter utgör 
särskilda skäl för dispens från strandskyddsbestämmelserna. 

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

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

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

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

1. Översiktskarta 
2. Beslutskarta med tomtplats 
3. Information om hur man överklagar nämndens beslut 

Övriga bilagor 
4. Fotodokumentation från platsbesök 

Beslutet expedieras till  
Beslutet delges 

 
För kännedom 
Länsstyrelsen Västra Götalands Län, vastragotaland@lansstyrelsen.se 
 

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Elin Johnsson 
Avdelningschef
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Copyright Borås Stad
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rättsverkan
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Bilaga 2. Beslutskarta
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Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:1000

Alternativ 3

Placering, alternativ 1

Alternativ 2, 
beviljad 
placering.

Tomtplatsen ska åt 
nordväst och 
sydväst markeras 
med staket, häck, 
mur eller 
motsvarande.
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens för garage på 
fastigheten Viared 9:16 

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
garage, med måtten 10 x 10 meter, på fastigheten Viared 9:16 vid Västersjön, Borås 
Stad.  

Hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats. 

Villkor  

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

Sammanfattning  
, har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga 

garage, uppföra staket, trappa, stendäck, trädäck, hundgård, utfyllnad av mark samt 
byte av septiktank på fastigheten Viared 9:16. Miljöförvaltningen bedömer att garaget 
kommer att uppföras på en plats som redan är ianspråktagen. Platsen är dessutom väl 
avskild från strandlinjen genom befintlig bebyggelse. För att minska risken att en ny 
byggnad i utkanten av tomtplatsen utökar den upplevda hemfridszonen finner 
Miljöförvaltningen det skäligt att förena beslutet med villkor att tomtgränsen ska 
markeras åt nordväst. För att anlägga nytt avlopp krävs separat tillstånd. I den 
prövningen kommer avloppets placering och strandskyddsbestämmelserna att prövas. 
Övriga åtgärder bedöms inte kräva någon strandskyddsdispens. 

Ärendebeskrivning  
, har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga 

garage, uppföra staket, trappa, stendäck, trädäck, hundgård, utfyllnad av mark samt 
byte av septiktank på fastigheten Viared 9:16. Ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna inkom den 17 februari 2021. Situationsplan har bifogats 
ansökan. 
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Miljöförvaltningen har den 18 februari 2021 kommunicerat ett förslag på beslut och 
lämnat , möjlighet att framföra synpunkter på förslaget.  

, har inte inkommit med något synpunkter.  

Miljöförvaltningens bedömning  
Bestämmelser 
Vid Västersjön råder strandskydd intill 200 meter från strandlinjen, vilket gäller både land- 
och vattenområdet. Inom detta får inte nya byggnader uppföras. Vidare får inte 
anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att 
beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, eller åtgärder vidtas som 
väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter (7 kap. 15 § MB). 

Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden enligt 7 kap. 18 b § MB. 
Förutsättningen för att kunna medge dispens är att något av de särskilda skäl som 
finns angivna i 7 kap. 18 c § MB är tillämpbart och att åtgärden inte motverkar syftet 
med strandskyddsbestämmelserna. 

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv 
och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur– och växtlivet (7 kap. 13 § 
MB). 

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

Som särskilda skäl för dispens anger sökande att  
- platsen genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering 

är väl avskilt från området närmast strandlinjen 
 
Fastigheten Viared 9:16 gränsar i nordväst mot naturmark/skog, i sydväst och 
nordost mot ianspråktagna tomter och i sydost mot en mindre väg. Mellan vägen och 
Västersjön liggen en rad med sammanhängande bebyggelse. På fastigheten Viared 
9:16 finns ett bostadshus, en carport och tre komplementbyggnader. Hela fastigheten 
på 3198 kvm bedöms utgöras av ianspråktagen tomtmark.  

Garage 
Miljöförvaltningen bedömer att garaget kommer att uppföras på en plats som redan 
är ianspråktagen. Platsen är dessutom väl avskild från strandlinjen genom befintlig 
bebyggelse.   

För att minska risken att en ny byggnad i utkanten av tomtplatsen utökar den 
upplevda hemfridszonen, samt för att förtydliga för allmänheten var tomtplatsen går, 
finner Miljöförvaltningen det skäligt att förena beslutet med villkor att tomtgränsen 
ska markeras åt nordväst. Under förutsättning att villkoret följs bedömer 
Miljöförvaltningen att byggnaden inte kommer utöka det område som kan uppfattas 
som hemfridszon. Någon mark som är allemansrättsligt tillgänglig kommer därför 
inte tas i anspråk genom att den planerade byggnaden uppförs. Miljöförvaltningen 
anser att ovan nämnda omständigheter utgör särskilda skäl för dispens från 
strandskyddsbestämmelserna. 

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

Staket, trappa, stendäck, trädäck, utfyllnad av mark och hundgård 
, har även sökt dispens för att uppföra staket och grind på främre 

delen av tomtgränsen mot vägen, göra en större trappa upp till entrén, bygga sten- 
och trädäck i anslutning till entrén, fylla ut marken mot grannens markhöjning (ca 13 
x 25 meter) samt uppföra en hundgård i anslutning till garaget.  

Samtliga ovanstående åtgärder kommer att utföras inom ianspråktagen tomtplats. 
Markhöjning och trädäck kommer att ske i utkanten av tomtplatsen, men angränsar 
till andra ianspråktagna tomter. Åtgärderna bedöms därmed inte utöka den upplevda 
tomtplatsen. Det finns heller inga dokumenterade höga naturvärden på platsen. 
Sammanfattningsvis bedömer Miljöförvaltningen att ingen dispens krävs för 
åtgärderna. 

Byte av septiktank 
, har vidare ansökt om dispens för att byta ut en sluten septiktank 

till en infiltrationsanläggning. För att anlägga nytt avlopp eller ändra befintlig 
anordning krävs separat tillstånd. I denna prövning kommer avloppets placering och 
strandskyddsbestämmelserna att prövas. 

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

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

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

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

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

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

Avgift 
Avgiften för handläggning av ansökan är 7 350 kronor enligt kommunens taxa för 
2021. 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 
Förvaltningschef 

Elin Johnsson 
Avdelningschef 

Bilagor  
1. Översiktskarta 
2. Beslutskarta med tomtplats 
3. Information om hur man överklagar nämndens beslut 

Beslutet expedieras till  
Beslutet delges 

 
För kännedom 
Länsstyrelsen Västra Götalands Län, vastragotaland@lansstyrelsen.se 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se


Viared 9:16
Dnr 2021-419
 

Bilaga 1. Översiktskarta
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Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan
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Viared 9:16  

Tomtplatsen ska i 
nordväst markeras 
med staket, häck, 
mur eller 
motsvarande
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Tillsynsplan inom miljö- och hälsoskydd 2021 

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta tillsynsplanen för miljöbalkens 
område för 2021. 

Sammanfattning 
För att miljöbalkens mål och syfte, de nationella miljökvalitetsmålen och en hållbar 
utveckling, ska kunna uppnås fordras att efterlevnaden av bestämmelserna i 
miljölagstiftningen kontrolleras genom tillsyns- och uppföljningsverksamhet. 
Tillsynsplanen avser år 2021och är lagd utifrån fastställd budget med intention att 
under 2021 genomföra en grundlig översyn av arbetet med tillsynsplanen och ta fram 
en ny behovsutredning. Tillsynsplanen är ett levande dokument som uppdateras när 
förutsättningar förändras och presenteras för nämnden vid behov. 
 
Enligt budget 2021 är de tillgängliga resurserna 22,25 årsarbetskrafter. Tillsynsplanen 
visar, likt tidigare år, att avdelningens resurser inte klarar att täcka hela tillsynsbehovet. 
Inom avdelningens branschgrupper kommer prioriteringar att göras utifrån faktiskt 
tillgängliga personalresurser. Den grundliga översynen kommer ge bättre underlag till 
den nya behovsutredning och mer information om prioriteringar. 

Ärendebeskrivning 
Tillsynsplanen är lagd utifrån budget 2021 och behovsutredningen för 2019-2021 har 
använts som underlag med fokus på uppföljning av utfört arbete under 2020. Planen 
utgår även från nationella, regionala och lokala miljömål samt verksamhetsregister 
som förvaltningen har i Ecos. 
 
Tillsynsplanen ska visa hur myndigheten kommer använda de resurser som finns för 
att klara myndighetsutövningen enligt miljöbalken. Tillsynsbehovet har bedömts 
utifrån risk och erfarenhet och utgår från de nationella och regionala miljömålen. 

Miljöförvaltningens bedömning 
Tillsynsplanen är lagd utifrån fastställd budget 2021:2 och behovsutredningen för 
2019-2021 har använts som underlag med fokus på uppföljning av utfört arbete under 
2020. Planen utgår även från nationella, regionala och lokala miljömål samt 
verksamhetsregister som förvaltningen har i Ecos. Vår intention är att genomföra en 
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grundlig översyn av planeringsarbetet och ta fram en ny behovsutredning under 2021.  
Detta arbete omfattar att skapa en samlad behovsutredning för hela förvaltningen. 
Till vår hjälp kommer vi använda den behovsutredning som Miljösamverkan i Västra 
Götaland tar fram under våren 2021. Översynen behöver omfatta en bättre 
kartläggning av behovsprioriterad tillsyn samt översyn av ej avgiftsfinansierat 
tillsynrelaterade arbetet med fokus på att möjliggöra bättre uppföljning. 
 
Enligt budget 2021 är de tillgängliga resurserna 22,25 årsarbetskrafter. Tillsynsplanen 
visar, likt tidigare år, att avdelningens resurser inte klarar att täcka hela tillsynsbehovet. 
Avdelningens branschgrupper kommer behöva göra prioriteringar utifrån faktiskt 
tillgängliga personalresurser. Under 2021 påverkas även tillgängliga resurser av att tid 
behöver avsättas för handledning, upplärning av nya medarbetare samt fortsatt 
implementering av ärendehanteringssystemet för att skapa en stabil grund för att 
utföra arbete på ett effektivt sätt i en bra arbetsmiljö. 
 
Varje årsarbetskraft beräknas kunna utföra 1 050 timmar, vilket innebär 23 363 
timmar tillgänglig tillsynstid.  Skillnaden mellan beräknat behov för 2021 och 
tillgängliga resurser enligt budget medför att prioriteringar måste genomföras på ca 
3000 timmar. Den grundliga översynen av planeringsarbetet samt framtagning av ny 
behovsutredning kommer omfatta en revision av tillgänglig tillsynstid.  

Konsekvensbedömning  
Social dimension 
Barnkonventionen beaktas i tillsynsplanen och bedöms påverka barns hälsa på ett 
positivt sätt.  

Ekologisk dimension 
Tillsynsplanen främjar naturen och miljön på ett långsiktigt hållbart sätt.  

Ekonomisk dimension 
De ekonomiska konsekvenserna av tillsynsplanen redovisas i andra styrande 
dokument och presenteras för nämnden löpande. 
 

Agneta Sander 
Förvaltningschef 
 

Mirjam Keskifrantti 
Avdelningschef

Bilagor 
Tillsynsplan inom miljö- och hälsoskydd 2021



 
 

 
 

Tillsynsplan för tillsyn och tillsynsre-
laterat arbete inom miljö- och 

hälsoskyddsområdet 2021 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

Sammanfattning  

Miljöbalken (MB) syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kom-
mande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. I miljöbalken uttrycks detta genom 
balkens rättsligt bindande syfte och de allmänna hänsynsreglerna. Tillsynen är ett medel för att 
säkerställa miljöbalkens syfte. 
 

Tillsynsplanen är lagd utifrån fastställd budget 2021:2 och behovsutredningen för 2019-2021 har 
använts som underlag med fokus på uppföljning av utfört arbete under 2020. Planen utgår även 
från nationella, regionala och lokala miljömål samt verksamhetsregister som förvaltningen har i 
Ecos. Vår intention är att genomföra en grundlig översyn av planeringsarbetet och ta fram en ny 
behovsutredning under 2021.  Detta arbete omfattar att skapa en samlad behovsutredning för 
hela förvaltningen. Till vår hjälp kommer vi använda den behovsutredning som Miljösamverkan i 
Västra Götaland tar fram under våren 2021. Översynen behöver omfatta en bättre kartläggning 
av behovsprioriterad tillsyn samt översyn av ej avgiftsfinansierat tillsynrelaterade arbetet med fo-
kus på att möjliggöra bättre uppföljning. 
 

Enligt budget 2021 är de tillgängliga resurserna 22,25 årsarbetskrafter. Tillsynsplanen visar, likt 
tidigare år, att avdelningens resurser inte klarar att täcka hela tillsynsbehovet. Avdelningens 
branschgrupper kommer behöva göra prioriteringar utifrån faktiskt tillgängliga personalresurser. 
Under 2021 påverkas även tillgängliga resurser av att tid behöver avsättas för handledning, upp-
lärning av nya medarbetare samt fortsatt implementering av ärendehanteringssystemet för att 
skapa en stabil grund för att utföra arbete på ett effektivt sätt i en bra arbetsmiljö. 
 

Varje årsarbetskraft beräknas kunna utföra 1 050 timmar, vilket innebär 23 363 timmar tillgänglig 
tillsynstid.  Skillnaden mellan beräknat behov för 2021 och tillgängliga resurser enligt budget 
medför att prioriteringar måste genomföras på ca 3000 timmar. Den grundliga översynen av pla-
neringsarbetet samt framtagning av ny behovsutredning kommer omfatta en revision av tillgäng-
lig tillsynstid.  
 

Under 2021 kommer avdelningarna för miljötillsyn och miljöstrategiska avdelningen att prioritera 
tillsynsinsatser inom följande områden:  
 

 Strålskydd i förskolor och uppföljning av temat ventilation. 

 Klimatanpassning och nödlägesberedskap och uppföljning av energitillsynen  

 Allmänna tillsynsinsatser 

 Förebyggande tillsyn av flerbostadshus 

 Enskilda avlopp 

 Klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter i detaljhandeln 

 Städning och smittskydd i vårdlokaler 

 Tillsynsprojekt hos hygieniska verksamheter 

 Fordonsservice och drivmedelshantering 

 Förorenade områden 

 Tillsynsprojekt inom avfallsområdet 

 Miljöstrategiska avdelningen avsatte under 2020 ca 0,5 årsarbetskrafter för tillsyn av 
strandskydd, och avser att även 2021 avsätta 0,5 årsarbetskrafter. Större delen av arbetet 
består i att handlägga inkomna strandskyddsansökningar. Få resurser finns för att bedriva 
egen tillsyn. Vid handläggning av inkomna ansökningar är det många som framhäver 
orättvisor kring dagens system. De som inte söker kan bygga fritt, medan de som söker 
riskerar att få ett avslag. Behov av egeninitierad tillsyn är stort för att lagen ska vara lika 
för alla. Avdelningen kommer även att arbeta med rutiner av områdestillsynen kring na-
turreservat. 
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Inledning  

Bakgrund 

Tillsynsmyndigheten ska för varje verksamhetsår upprätta en samlad tillsynsplan som omfattar 
myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. Planen ska grundas på behovsutredningen 
och verksamhetsregistret. Tillsynsmyndighet ska årligen följa upp och utvärdera sin tillsynsverk-
samhet. 
 
Föreliggande tillsynsplan omfattar tillsyn över miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd inom av-
delningen för miljötillsyns verksamhetsområde samt tillsyn inom skyddade områden. Tillsynspla-
nen ska beslutas av Miljö- och konsumentnämnden. 
 
 

Tillsynsansvar 

Tillsynen är en del i strävan att uppnå Sveriges nationella miljökvalitetsmål och folkhälsomål. Till-
synen ska ha en tydlig koppling till de nationella, regionala och lokala miljömålen. 
 
Tillsynsmyndigheten ska, på eget initiativ eller efter anmälan, i nödvändig utsträckning kontrollera 
att lagstiftningen följs. Myndigheten ska också vidta åtgärder för att åstadkomma rättelse men 
även genom rådgivning, information och liknande verksamhet, skapa förutsättningar för att mil-
jöbalkens ändamål tillgodoses. 
 
 

Tillsynsplan  

Avdelningarna för miljötillsyn ska årligen upprätta en tillsynsplan där det fastslås vilka verksam-
hetstyper som ska få miljö- och hälsoskyddstillsyn de kommande tre åren. Krav på upprättandet 
av en tillsynsplan, och att den ska baseras på en aktuell behovsutredning, regleras i miljötillsyns-
förordningen. 
 
Tillsynsplanen avser år 2021. Det första året är preciserat och för de andra åren avser en viljein-
riktning. Tillsynsplanen är ett levande dokument som uppdateras när förutsättningarna förändras 
och presenteras för nämnden vid behov. En stor del av myndighetsarbetet kan vara svårt att pla-
nera för. Detta gäller exempelvis prövning av tillstånd, anmälningar, klagomål, remisser och råd-
frågning från allmänhet och verksamhetsutövare som kan vara olika från år till år. Det kan även 
komma krav från andra myndigheter som inte varit kända sedan tidigare eller som påkallar skynd-
sam uppmärksamhet av något slag. Därför behöver tillsynsplanen vara flexibel. 
 
Tillsynsplanen är lagd utifrån budget 2021 och behovsutredningen för 2019-2021 har använts 
som underlag med fokus på uppföljning av utfört arbete under 2020. Planen utgår även från nat-
ionella, regionala och lokala miljömål samt verksamhetsregister som förvaltningen har i Ecos.  
Vår intention är att genomföra en grundlig översyn av planeringsarbetet och ta fram en ny be-
hovsutredning under 2021.  Detta arbete omfattar att skapa en samlad behovsutredning för hela 
förvaltningen. Till vår hjälp kommer vi använda den behovsutredning som Miljösamverkan i 
Västra Götaland tar fram under våren 2021.  Översynen behöver omfatta en bättre kartläggning 
av behovsprioriterad tillsyn samt översyn av ej avgiftsfinansierat tillsynrelaterade arbetet med fo-
kus på att möjliggöra bättre uppföljning. 
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Nämndens tillsynsobjekt finns registrerade i datasystemet Ecos. Registret med uppgifter så som 
pågående verksamhet, gällande klassningar, intressenter och andra förändringar vid varje tillsyns-
besök. 
 
Tillsynsarbetet utförs som en fortlöpande process, där de olika faserna behovsutredning, översyn 
av resurser och kompetens, planering, genomförande och utvärdering följer på och återkopplar till 
varandra. 
 

Omfattning  

Tillsynsplanen för 2021 är lagd utifrån budget 2021:2. Vår intention är att genomföra en grundlig 
översyn av planeringsarbetet och ta fram en ny behovsutredning under 2021.  Detta arbete om-
fattar att skapa en samlad behovsutredning för hela förvaltningen. Till vår hjälp kommer vi an-
vända den behovsutredning som Miljösamverkan i Västra Götaland tar fram under våren 2021.   
 
Tillsynsplanen omfattar tillsyn inom miljöskydd och hälsoskydd inom avdelningarna för miljötill-
syns verksamhetsområde samt skyddade områden inom Miljöstrategiska avdelningen. Tillsynspla-
nen ska beslutas av nämnden. 
 
 

Tillsynsuppdraget  

En viktig förutsättning för att miljöbalkens mål och syften, de antagna miljökvalitetsmålen och i 
förlängningen en hållbar utveckling ska kunna uppnås är att efterlevnaden av bestämmelserna i 
miljölagstiftningen kontrolleras genom tillsyns- och uppföljningsverksamhet. Tillsynsplaneringen 
är därför en naturlig och integrerad del i miljöarbetet i övrigt. Förutom planeringen är myndighet-
ernas viktigaste instrument i tillsynsverksamheten inspektioner, granskning av rapporter och till-
syn över verksamheters egenkontroll. 
 
Genom tillsynen ska nämnden bl. a verka för att hantering av kemiska produkter, avfall samt an-
läggningar hanteras och drivs så att risken för negativ påverkan på den omgivande miljön mini-
meras. Nämnden ska också genom sin tillsyn verka för att inomhusmiljöer i bostäder och offent-
liga lokaler är fria från hälsorisker och dåligt klimat. Insatser som allmän rådgivning och informat-
ionsspridning, som syftar till att skapa förutsättningar för att uppställda mål förverkligas, är andra 
viktiga uppgifter i tillsynsverksamheten. 
 
Utgångspunkten för tillsynsplanen ska vara att göra avgränsningar och avvägningar utifrån reella 
behov och vad som behövs för att uppnå miljökvalitetsmålen. Därmed blir det en rimlig balans 
mellan behovsutredning och tillsynsplan. I tillsynsmyndighetens uppdrag ligger att kunna priori-
tera åtgärder där de gör mest nytta utifrån definition av tillsynsuppdraget.  
 
Ambition är att tillsynsplanen ska grunda sig på det verkliga tillsynsbehovet ur miljö- och hälso-
skyddssynpunkt samt var det är kostnadseffektivt att nå en effekt genom att bedriva tillsyn. Om 
den tillsyn som bedrivs inte ger någon effekt i förhållande till våra uppdrag så kanske det inte 
finns ett verkligt tillsynsbehov utan det man vill uppnå kanske bättre nås på andra sätt än via till-
syn. 
 
Miljötillsynsavdelningarna samarbetar och samordnar sin tillsyn med flera olika aktörer. Samar-
betet och samordningen syftar till att få en likvärdig tillsyn, samsyn och att underlätta för verk-
samheterna. Samarbete finns med de andra kommunerna inom Sjuhärad, med G9-kommuner, 
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med länsstyrelsen och med de centrala verken. Inom avdelningarna sker samordning på interna 
veckomöten och på gruppmöten. 
 
Pandemin har haft stor påverkan på hur avdelningarna måste ta sig an tillsynsuppdraget, i alla steg 
från planering till utförande och uppföljning. Det krävs kreativitet, åtgång av mer resurser och 
ständiga prioriteringar för att utföra likvärdigt tillsynsuppdrag.  

 

Tillsyn  

Tillsynen grundar sig på att människors hälsa och miljön inte ska påverkas negativt. Tillsyn ska 
ske på industrier och andra miljöfarliga verksamheter och hälsoskyddsobjekt samt vid olika kla-
gomålsärenden inom kommunen likväl som förorenade områden och vattenverksamheter. Syftet 
med tillsynen är att minska utsläppen av föroreningar till mark, luft och vatten, att hanteringen av 
kemikalier och avfall sker på ett godtagbart sätt samt att undanröja och förebygga olägenheter för 
människors hälsa. Olägenheter innebär störningar som kan vara skadliga för människors hälsa 
och av sådan karaktär att de inte är helt tillfälliga eller ringa. Syftet med tillsyn i skyddade områ-
den, som strandskyddade områden och naturreservat, är att se till så inte åtgärder görs som ska-
dar det som är skyddat. 
 

Mål för tillsynen 

Miljö- och hälsoskyddstillsynen ska bl. a. syfta till att nå miljöbalkens mål samt de nationella mil-
jökvalitetsmålen och folkhälsomålen. Tillsynen är riskbaserad och ska vara rättssäker, effektiv och 
ändamålsenlig. Den offentliga tillsynen och tillsynsmyndigheterna ska uppfattas av konsumen-
terna, media och företag som trovärdig. 
 
 

Tillsynskategorier 

Tillsynsbehovet sorteras in i fyra tillsynskategorier: 
 

 
 

1. Styrd tillsyn 

Inom styrd tillsyn återfinns de verksamheter med störst behov och krav (tillstånds- och anmäl-
ningspliktiga miljöfarliga verksamheter samt anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter). 
 
Tillsynen styrs via extern lagstiftning och tillsynen ska täckas i tillsynsplanen (basbehov) i form av 
årliga tillsynsaktiviteter. 
 

2. Behovsprioriterad tillsyn 

Behovsprioriterad tillsyn omfattar de icke anmälningspliktiga verksamheterna inom miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd samt egeninitierad tillsyn, tillsynskampanjer och uppföljning av beslut 
och domar från högre instanser.  
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Nämnden riskbedömer och planerar tillsynsbehovet och tillsynen sker i form av återkommande 
tillsyn. 
 
 

3. Händelsestyrd tillsyn 

Händelsestyrd tillsyn omfattar bl. a. ansökningar, dispenser och klagomål. Behovet av den händel-
sestyrda tillsynen är bedömd utifrån Ecos, tidsredovisning samt tidigare erfarenheter. 
 
Nämnden behöver ha resurser för den händelsestyrda tillsynen (basbehov), utan att det tar resur-
ser t.ex. från den styrda tillsynen. 
 

4. Skattefinansierad tillsyn  

Nämndens skattefinansierade tillsyn är obligatorisk och kan omfatta arbete med obefogade klago-
mål, beslutsuppföljning, förebyggande tillsyn i form av information och vägledning samt t ex. till-
syn enligt tobakslagen i rökfria miljöer och undervisningsverksamheter. Nämndens skattefinansi-
erade verksamhet omfattar även remisser och deltagande i planarbete m.m. 
 
 

Resurser och finansiering  

Tillgängliga resurser 2021 

Enligt SKR bedöms en årsarbetskraft (åa) kunna utföra 1 000 - 1 200 timmar tillsynsarbete vid 
tillräckliga resurser. Miljötillsyn utgår i tillsynsplaneringen från att det finns 22,25 årsarbetskrafter 
enligt budget. Varje årsarbetskraft beräknas kunna utföra 1 050 timmar, vilket innebär ca 23 363 
timmar tillgänglig tillsynstid.  Genom den grundliga översynen av planeringsarbetet samt framtag-
ning av ny behovsutredning kommer även antalet timmar för tillgänglig tillsynstid att ses över.  
 
Under 2021 påverkas tillgängliga resurser av att tid behöver avsättas för handledning, upplärning 
av nya medarbetare samt fortsatt implementering av ärendehanteringssystemet för att skapa en 
stabil grund för att utföra arbete på ett effektivt sätt i en bra arbetsmiljö. 
 
Bemanningen är mindre än behovet. Skillnaden mellan beräknat behov för 2021 och tillgängliga 
resurser enligt budget medför att prioriteringar måste genomföras på ca 3000 timmar. 
 
Miljöstrategiska avdelningen har 0,75 åa som kan arbeta med tillsyn inom miljöbalksområdet. 
 

Finansiering  

Nämnden har ansvaret för miljö- och hälsoskyddstillsynen och en skyldighet att organisera en 
systematisk tillsyn med tillräckliga resurser. Det innebär att tillsynen ska planeras, utföras samt 
följas upp så att den ger avsedd effekt. Tillsynen finansieras både genom avgifter (taxa) och 
skattemedel, enligt budget 2021:2. 
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Basbehov och prioriteringar 

Tillsynsmyndighetens resurser fördelas under tillsynsplanens treårsperiod. Den svarta linjen i mit-
ten visar basbehovet som årligen måste uppfyllas i tillsynsplanen. Detta behov flyttas oförändrat 
från behovsutredning till tillsynsplan. 
 
 

 
 
 
För de övre delarna sker en lokal prioritering, utifrån lokala förutsättningar. Längst ned finns till-
ståndsgivna och anmälningspliktiga verksamheter (A, B, IUV, C och H) som har ett tillsynsbehov 
styrt av staten. Dessa verksamheters tillsynsbehov ingår i taxan. Här återfinns även händelsestyrd 
tillsyn, även om omfattningen kan variera från år till år. 
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Fördelning av tid 2021  

 

Tabell 1 – Fördelning av resurser miljöskydd och hälsoskydd 2021 

 

Tabell 2 - Fördelning av resurser inom strandskyddstillsyn 2021  
 

Tillsynskategorier  Tillsynsplan 2021 (h) 

   

Skattefinansierad tillsyn   

Information och vägledning via 

samtal, e-post och besök 

 60 

Åtalsanmälningar  5 

Överklagningar  20 

Ogrundade klagomål  0 

Uppföljning av beslut  0 

Beredning till nämnd  20 

   

Behovsbaserad tillsyn   

Uppföljande tillsyn utifrån beslut 

från högre instanser 

 0 

Uppföljning av beslut   0 

Tillsynskampanj  0 

Egeninitierade ärenden  0 

   

Händelsestyrd tillsyn   

Inkomna strandskyddsansökningar  420 

Inkomna tips  0 

   

Totalt  525 
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Styrd tillsyn (basbehov)  

Arbetet bedrivs främst genom planerad tillsyn, granskning av årsrapporter och miljörapporter 
samt periodiska besiktningar. De större verksamheterna behöver planerad tillsyn en eller flera 
gånger per år.  
 

Tematillsyn  

En del av den styrda tillsynen utförs inom konceptet tematillsyn (TT). Syftet är att få bättre kon-
troll på verksamheter med årlig tillsynsavgift, vad de gör och deras påverkan på människor och 
miljö. Syftet är också att bredda avdelningens kompetens för att minska sårbarheten framöver 
samt att skapa samsyn och effektivisera vår tillsyn. Metoden bidrar till att nyanställda kollegor 
snabbare kommer in i arbetet. Syftet består även av att tydliggöra ett gemensamt ansvar för till-
synsuppdraget inom styrd tillsyn samt att öka inspektörernas kompetens inom både miljö- och 
hälsoskydd.  
 
På grund av rådande Coronapandemi utförs all tematillsyn digitalt under 2021. Inspektionen ge-
nomförs med hjälp av en temaspecifik checklista med kritiska kontrollpunkter. Resultatet sam-
manställs sedan i ett inspektionskort som skickas till verksamheten. Uppföljning av åtgärder sker 
vid nästkommande års tematillsyn.  
 

Tematillsyn 2021  

Undervisningslokaler, hälsoskydd  
 

Tema och intervall 
Under år 2021 kommer avdelningen att ha tillsynstemat strålskydd, som innefattar kontroll av ra-
donhalt och tillgång till solskydd på alla förskolor i Borås Stad.  Intervallet för tillsynsbesök av 
undervisningslokaler är vartannat år och förskolor prioriteras i detta års tematillsyn.  
 
Syfte 
Barn och unga är en känslig grupp och tillbringar mycket tid i skolan, därför är inomhus- och ut-
omhusmiljön viktig. Skolan ska vara till för alla och det är därför viktigt att alla barn kan vistas i 
skolan. Tillsyn enligt tema strålskydd ligger i linje med Borås vision 2025 där ett gemensamt an-
svar för att barn och unga ska få goda uppväxtvillkor tas. Miljömål som styr denna tillsyn är Säker 
strålmiljö. De förvaltningar som berörs av tillsynen på radon är framförallt Lokalförsörjningsför-
valtningen och privata fastighetsägare. Tillsynen på solskydd berör främst Förskoleförvaltningen 
och enskilda privata förskolor. 
 
Miljömål: Säker strålmiljö. 
 
Radon 
Enligt Strålskyddslagen är det fastighetsägaren som har ansvar för att optimera strålskyddet och 
därmed se till att radonhalten är så låg som möjligt ibland annat skolor, förskolor och flerbostads-
hus. Fastighetsägaren ansvarar för att mäta och vid behov åtgärda för höga radongashalter. Där-
för riktar sig vår tillsyn till alla fastighetsägare och inte huvudman. Avdelningen kommer att debi-
tera berörd fastighetsägare för genomförd tillsyn.  
 
Syftet med tillsynen är att kontrollera att undervisningslokaler inte överstiger en radonhalt på 200 
Bq/m3. I undervisningslokaler med högre värden än 200 bq/m3 ska fastighetsägaren vidta åtgär-
der och därefter utföra en radonmätning för att kontrollera att åtgärderna varit tillräckliga.  
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Beroende på antalet mätningar som inkommer, de krav som behöver ställas samt att mätningar 
enbart kan genomföras under eldningssäsong kan tillsynen av radon i förskolor pågå under en 
längre tid.  
 
Solskydd 
Barn har tunnare hud än vuxna och bränner sig därför lättare i solen, vilket ökar risken för att se-
nare i livet drabbas av hudcancer. Under 2021 kommer avdelningen besöka förskolornas skolgår-
dar för att kontrollerar barns möjlighet till skugga utomhus (solskydd).  
 
Uppföljning av tematillsyn 2019  
Alla förskolor har fått ett tillsynsbesök under 2019 med avseende på ventilation och uppföljning 
av de krav som ställts kommer att ske under våren 2021.  
 
Miljöförlig verksamhet, miljöskydd  

 
Tema och avgränsning 
Tillsynstemat för 2021 är klimatanpassning och nödlägesberedskap. Tillsynen kommer att utgå 
från hur verksamheterna arbetar med att förebygga risker kopplade till klimatförändringar och 
dess effekter, såsom översvämningar, ras och skred, torka samt värmeböljor. Nödlägesplanering 
syftar på om verksamheterna har en handlingsplan och rutiner som kan användas för omnämnda 
störningar.    
 
Syfte 
Målet med tillsynen är att verksamheterna ska få bättre kunskap för att anpassa sig till kommande 
klimatförändringar samt se över sin nödlägesplanering.   
 
 Miljömål: Begränsad klimatpåverkan 
 
Uppföljning av tematillsyn 2020 
Föregående års tematillsyn var energiförbrukning/energieffektivisering. En del av tillsynen bestod 
i att informera verksamheterna om möjligheterna till bidrag från Energimyndigheten. Efter ge-
nomförd tillsynen blev verksamheterna kontaktade av kommunens energi-och klimatrådgivare 
med råd och tips inom energiområdet. 
 

Styrd tillsyn utanför tematillsynen  

Avdelningarna följer upp att alla årsbetalande objekt får tillräckligt med tillsynsinsatser som är 
planerat under året. De verksamheter som inte ingår i årets tematillsyn kan få en tillsynsinsats i 
form av inspektion av hela eller delar av verksamheten, kontroll av årsrapport, kontroll av miljö-
rapport eller periodisk besiktning.  
 
 

Händelsestyrd tillsyn (basbehov)  

En stor del av arbetet styrs av inkomna handlingar och händelser, ex. prövning av tillstånd och 
dispenser, anmälningar, miljösanktionsavgifter, åtalsanmälningar, klagomål mm. Detta kan inte 
prioriteras bort, handläggning av inkomna ärenden måste utföras. Inom vissa utvalda arbetsområ-
den kommer det att ske insatser som är till för att bidra till att de händelsestyrda delarna av tillsy-
nen effektiviseras, förenklas eller kan styras undan. Exempel på sådana insatser kan vara inform-
ationskampanjer, utveckla nya arbetsmetoder, förnya blanketter, ställa krav på att verksamhetsut-
övare utvecklar sin egenkontroll osv. 
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Behovsprioriterad tillsyn 

Behovsprioriterad tillsyn omfattar de ej anmälningspliktiga verksamheterna inom miljöfarlig verk-
samhet och hälsoskydd (U och UH), men även statliga tillsynsprojekt, avloppsinventeringar med 
mera. SK har tagit fram en planeringsmatris som används för att göra avvägningar mellan 
branschernas tillsynsbehov utifrån vad som är viktigast i kommunen. Placering i denna matris, 
från högt till lågt tillsynsbehov, görs utifrån lokala tillsynsbehov, kunskap och riskanalys. Avdel-
ningen har arbetat utifrån denna modell och kommit fram till vilka branscher som bör prioriteras. 
I behovsutredningen finns branschernas tillsynsbehov och tillsynsfrekvens identifierat. Utifrån 
detta har vi tagit fram en plan för hur vi ska prioritera vår tillsyn 2021. 
 
De U-verksamheter som kommer att prioriteras i mån av tid är de med högt tillsynsbehov och är 
identifierade inom områdena fordonsservice och drivmedelshantering, klassificering, märkning 
och förpackning av kemiska produkter i detaljhandeln, städning och smittskydd i vårdlokaler, fö-
rebyggande tillsyn av flerbostadshus, avloppsinventering, förorenade områden samt tillsynspro-
jekt inom hygieniska verksamheter och avfallsområdet. 
 
Strandskydd 

Tillsyn av strandskyddslagstiftningen har länge varit på en låg nivå och behovet av tillsyn är idag 
stort. Vid handläggning av inkomna ansökningar är det många som framhäver orättvisor kring 
dagens system. De som inte söker kan bygga fritt, medan de som söker riskerar att få ett avslag. 
Behov av egeninitierad tillsyn är stort, men tillräckliga resurser saknas. Inte heller finns tillräckliga 
resurser för rådgivning vid förfrågningar, hantering av inkomna tips om överträdelser och upp-
följning av beslut och domar. 

 

Prioritering och insatser 2021 

Allmänna insatser 

Kommunikationsstrategi/plan 
Tillsammans med förvaltningens kommunikatör har avdelningschefen tagit fram en kommunikat-
ionsplan för miljötillsynsavdelningen. Syftet med vår kommunikationsplan är att bli bättre på att 
kommunicera till allmänheten, verksamheter och politiker om vår verksamhet, om vilka regler 
som gäller samt vilken nytta det är med olika åtgärder. Fler insatser kan tillkomma längre fram, 
men hittills har avdelningen för miljötillsyn identifierat följande insatser: 
 

 Biltvätt på gatan – Målgrupp privatpersoner 

 Synliggöra miljötillsyns arbete – Målgrupp förvaltnings- och bolagschefer 

 Däckdumpning – Målgrupp privatpersoner och verksamhetsutövare 

 Förbättra arbetet med Näringslivsenheten och sprida kunskap om NKI – Målgrupp mil-
jötillsyns personal 

 Avfall, sortering av rivningsavfall – Målgrupp verksamhetsutövare 

 NKI – Analys av resultat, förtydliga information angående rättssäkerhet- Målgrupp miljö-
tillsyns personal och verksamhetsutövare 

 Synliggöra miljöinspektörers arbete – Målgrupp arbetssökande 

 Bevakning av antal inslag i media – Målgrupp miljötillsyns personal 
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Nytt ärendehanteringssystem  

Förvaltningen har under början av 2020 gått över från Ecos1 till Ecos2. Fortsättningsvis kommer 
systemet att benämnas som Ecos då Ecos1 inte kommer att användas mer. Under 2021 kommer 
ett fortsatt arbete ske kring utbildning, rutiner och utveckling av det nya systemet.   
 

Miljöbalkstaxa 

Under 2019 har SKR färdigställt och lanserat den nya taxemodellen ”Behovsstyrd taxa inom mil-
jöbalkens område”. Avdelningarna på miljötillsyn har som ambition att se över taxan under 2021.  
 
NKI  

Avdelningarna för miljötillsyn har en arbetsgrupp för att samordna NKI arbetet. Gruppen arbetar 
tillsammans med näringslivsenheten och avdelningen för tillstånd och livsmedelskontroll. Detta 
har resulterat i att NKI resultat för miljöbalksområdet har förbättrats. NKI arbetet kommer att 
intensifieras under 2021 då NKI ärenden ska inrapporteras månadsvis. 
 
Myndighetssamverkan 

Miljöförvaltningen samarbetar med CKS för att utöka arbetet med myndighetssamverkan mot 
organiserad brottslighet. 
 
Trängseltillsyn 

Under pandemin har avdelningarna fått ett utökat tillsynsområde som fortlöper minst intill 31 
maj 2021. Det har inneburit informations- och tillsynsarbete för att nå ut till alla serveringsställen 
i Borås. Arbetet med att ge information till verksamheter och inledande tillsyn genomfördes un-
der våren och sommaren 2020. Under hösten har den tillsatta trängseltillsynsgruppen agerat 
främst på klagomål men det förekom även oanmälda trängseltillsynsinsatser sporadiskt.  
 
Blanketter, beslutsmallar och informationsmaterial 

Befintliga blanketter, beslutsmallar och befintligt informationsmaterial, inklusive hemsidan, behö-
ver regelbundet gås igenom och ändras utifrån lag- och taxeändringar. Detta är ett arbete som av-
delningarna genomför löpande.  
 
Omvärldsbevakning 

Under pandemin har avdelningarna fått lägga mer tid och resurser på ny lagstiftning och analys av 
situationen för att kunna anpassa tillsynen till det rådande läget.  
 
Kvalitetsarbete 

Arbetet kring rutiner och övrigt kvalitetsarbete har varit nedprioriterat de senaste åren. Det före-
ligger ett ökat behov av rutiner och tydlighet i vårt arbete på grund av många nyanställda, att vi 
har implementerat nytt ärendehanteringssystem samt att förändringar i lagstiftning och styrmedel 
innebär att rutiner behöver uppdateras. Detta behov medför att vi behöver lägga resurser på kva-
litetsarbetet under 2021 och framåt.  
 
Behovsutredning och tillsynsplan 

Vår intention är att genomföra en grundlig översyn av planeringsarbetet och ta fram en ny be-
hovsutredning under 2021.  Detta arbete omfattar att skapa en samlad behovsutredning för hela 
förvaltningen. Till vår hjälp kommer vi använda den behovsutredning som Miljösamverkan i 
Västra Götaland tar fram under våren 2021. Översynen behöver omfatta en bättre kartläggning 
av behovsprioriterad tillsyn samt översyn av ej avgiftsfinansierat tillsynrelaterade arbetet med fo-
kus på att möjliggöra bättre uppföljning. 
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Prioriteringar inom arbetsområden 

Flerbostadshus  

Inom området bostadsmiljö planerades 2020 ett pilotprojekt om förebyggande tillsyn av flerbo-
stadshus. Under pandemin pausades detta arbetet. Då pandemin fortgår under 2021 kommer det 
anordnas ett digitalt informationsmöte för fastighetsägare i kommunen.  
 
Vattenskyddsområden och dagvatten  

En stor del av tillsynen vi utför inom våra vattenskyddsområden består av händelsestyrd tillsyn 
som kan innebära handläggning av tillståndsansökningar för att använda bekämpningsmedel, in-
stallera kemikalicisterner, användning av schaktmassor samt att hantera klagomål.   
 
I mån av tid och resurser vill avdelningen under 2021 påbörja att ta fram material för ett projekt 
som omfattar verksamheter som bedrivs inom Öresjös vattenskyddsområde. Projektets utform-
ning och avgränsning är ännu ej helt fastställt, men en potentiell inriktning är att granska bered-
skapsplaner och parkeringsytor hos verksamheter inom vattenskyddsområdet. Projekt inom detta 
område ämnar identifiera och få kunskap om vilka föroreningsrisker som finns inom området 
och var/på vad framtida tillsyn har störst miljönytta.  
 
Inga särskilda tillsynsinsatser riktade mot dagvatten-frågor kommer att genomföras 2021.  
 
Enskilda avlopp  

Även om enskilda avlopp i nuläget är nedprioriterat i förhållande till behovet kommer vissa insat-
ser att lyftas fram: 
 

 Behovet av investeringstakten ska ses över. Utifrån befintliga resurser kan 150 stycken in-
venteringar av gamla avloppsanläggningar genomföras. I plan ligger även att utföra 200 
stycken nivårörskontroller, inklusive återbesök. 

 Fastigheter inom verksamhetsområden ska föreläggas att anslutas sig till det kommunala 
vatten- och avloppsnätet. Upp till 15 fastigheter har redan under 2020 fått utskick gällande 
kommunal påkoppling. Vissa av dessa har därefter lämnat in servisanmälan självmant, andra 
kommer att föreläggas till detta under 2021. 

 I mån av tid och resurser ska ett tillsynsprojekt för minireningsverk initieras. 

 Miljötillsyn kan komma att genomföra en informationsträff med närboende i invente-
ringsområden.  

 
Avfall  

 Årets tematillsyn 2021, med temat klimatanpassning och nödlägesberedskap, omfattar 
hälften av de årsavgiftsbetalande avfallsanläggningarna. Övriga hälften ska få riktade te-
man under 2021. 

 På grund utav ändringar i Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälso-
skydd så kommer vissa avfallsanläggningar behöva göra en ny anmälan av sin verksamhet. 
Detta kommer att uppta viss tid under året. 

 I mån av resurser ska projekt med fokus på avfallshantering riktat mot restauranger och 
servicebutiker samt tillsynsprojekt i linje med ny avfallslagstiftning genomföras under 
2021.  
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Hygien  

 Skriftlig tillsyn av bassängbad i Borås stad ska ske under 2021. 

 Tillsyn av stickande/skärande verksamheter är en fortlöpande tillsynsinsats där olika 
branscher läggs i fokus. Under 2020 genomfördes denna tillsyn digitalt men kommer slut-
föras under 2021. Under 2021 bedöms dessutom cirka 20 stycken andra stickande/skä-
rande verksamheter få tillsyn.  

 Uppföljande tillsyn av solarier ska ske under 2021. 
 Projekt frisersalonger pausades på grund av pandemin 2020 planeras att återupptas under 

2021.  

 Ett projekt med tillsyn i vårdlokaler kommer att påbörjas under 2021 som eventuellt 
kommer löpa vidare även under 2022.   

 
Produktion och tillverkningsindustri  

 Rubriken omfattar kemiindustrier, lackerare, tvätterier, grafiker, textil-, plast-, trä- och 
verkstadsindustrier. Dessa branscher berör miljöfrågor kring utsläpp till luft, luktstör-
ningar, avfallsfrågor, processavloppsvatten, dagvatten och kemikaliehantering. 

 

 Under året planeras en inventering av mindre textilverksamheter. I mån av tid och resur-
ser vill avdelningen även genomgå U-verksamheter inom verkstadsindustrier, där behovet 
av inventering och inklassning är stort. Avdelningen kommer även under 2021 att genom-
föra tillsyn hos flera verksamheter som tillhandahåller kemiska produkter i handeln. Kon-
trollen omfattar för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. 

 
Täkter  

 Arbetsområdet omfattar 7 anläggningar (Berg, grus- och torvtäkter). Utöver den styrda 
tillsynen förväntas tid läggas på samråd och remissvar på tillståndsansökningar.   

 
Fordon/drivmedel  

 Behovet av tillsyn av U-verksamheter är stort inom både drivmedelstationer, fordonstvät-
tar och bilverkstäder. Förhoppningen under 2021 är därför att bedriva tillsyn gentemot U-
verksamheter, i syfte att kartlägga vilka verksamheter som finns och vilka risker de inne-
bär för miljön. Ambitionen är att i första hand rikta tillsynsinsatser mot drivmedelsanlägg-
ningar. 

 Ambitionen är att ta fram riktlinjer för fordonstvättar under 2021. 

 I samband med tillsynsbesök vill avdelningarna driva en informationsinsats riktad mot 
verksamhetsutövare i syfte att motverka dumpning av däck i skogen.  

 Nya riktlinjer för oljeavskiljare togs fram. Planavdelningen ska informeras om denna för 
att miljöbalkens perspektiv ska involveras tidigt i planprocessen. 

 Ambition för 2021 är att arbeta fram ett förslag med riktlinjer för tillsyn av fordonstvät-
tar. 

 Fordonsgruppen planerar att göra en informationskampanj om biltvätt på gatan i linje 
med Svenskt vattens –Stora tvätthelg, 24-25 april 2021. Kampanjen ska drivas främst via 
lokal media men också via sociala medier. 

 Avdelningen planerar även att fortsätta med tillsyn av U-verksamheter som bedriver for-
donstvätt under 2021. 
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Jordbruk, bekämpningsmedel och biocider  

 En inventering av större jordbruk är påbörjad och kommer fortlöpa under 2021, där det 
redan har identifierats jordbruk som kommer att klassas in enligt taxan. Det kommer även 
utföras tillsyn på några av de verksamheter som klassas in.  

 Fortsätt inventering av hästgårdar, vilket innefattar att delta i jordbruksverkets tillsynspro-
jekt 2021 avseende hästgödselhantering.  

 Tillståndsansökningar för spridning av bekämpningsmedel inom VSO från flera jordbruk 
kommer att hanteras. 

 En verksamhet inom jordbruk har tillämpat de BAT-slutsatser gällande avfallsbehandling. 
Detta är fastställts enligt beslut (EU) 2018/1147 och detta tillsynsarbete är pågående. 

 
Förorenade områden  

 Under 2021 är ambitionen att ett levande dokument tas fram för arbetet inom förorenade 
områden. Avdelningen kommer att lägga tid och fokus på intern och extern samverkan 
och kunskapsutbyte. 

 Avdelningen har sedan 2019 arbetat med MIFO-inventeringar av pågående verksamheter 
i potentiellt förorenade områden. Under 2021 kommer arbetet kring detta att fortsätta 
med MIFO-fas 1 dvs. inventeringar, platsbesök och riskklassningar. Parallellt med detta 
kommer även MIFO fas 2 inledas, som innebär att verksamheter ska inkomma med prov-
tagningsplaner och markmiljöundersökningar. 

 Ambitionen är att avdelningarna under år 2021 kommer att fortsätta den utbildning, med 
fokus på hantering av schaktmassor, som påbörjades under 2020. Syftet är att utbilda 
kommunala bolag och förvaltningar, samt privata entreprenadföretag, om återanvändande 
av schaktmassor för anläggningsändamål 

 
Järnvägen  

En upprustning och modernisering av järnvägen ska ske i Boråsområdet och förväntas vara ge-
nomförd 2022. Tid kommer att avsättas under året för att hantera ärenden, ge underlag och be-
svara frågor, främst från konsulter inblandade i projekten, kring bland annat markundersökningar 
och masshantering. 

 
Buller 

Under året kommer ett arbete med att ta fram ett åtgärdsprogram och kartläggning för spår- och 
vägbuller för hela Borås att tas fram av Borås Stad. Avdelningarna kommer att ingå i det arbetet. 
Kartläggningen av buller används i tillsyn av bullerklagomål och i yttrande av ex bygglov och de-
taljplaner.  

 
Strandskydd  

Med nuvarande resurser kommer Miljöstrategiska avdelningen framförallt att arbeta med hante-
ring av inkomna ansökningar under 2021 och 2022. Vidare kommer vi att arbeta med vägledning 
och information vid förfrågningar, hantering av överklagade ärenden (yttranden, platsbesök med 
domstolen etc.), åtalsanmälningar och beredning till Miljö- och konsumentnämnden. Arbetet med 
tillsyn inom kommunala naturreservat kommer påbörjas.  
 
Om utökade personalresurserna beviljas kommer Miljöstrategiska avdelningen även att kunna på-
börja arbetet med att ta igen den tillsynsskuld som byggts upp under året. Till exempel genom 
uppföljning av tidigare beslut och efterlevnad av dessa. Men även driva tillsynkampanjer i särskilt 
viktiga områden.   
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Ned-/bortprioriterat 2021  

Enligt budget 2021 är de tillgängliga resurserna 22,25 årsarbetskrafter. Tillsynsplanen visar, likt 
tidigare år, att avdelningens resurser inte klarar att täcka hela tillsynsbehovet. Avdelningens 
branschgrupper kommer behöva göra prioriteringar utifrån faktiskt tillgängliga personalresurser. 
Under 2021 påverkas även tillgängliga resurser av att tid behöver avsättas för handledning, upp-
lärning av nya medarbetare samt fortsatt implementering av ärendehanteringssystemet för att 
skapa en stabil grund för att utföra arbete på ett effektivt sätt i en bra arbetsmiljö. 
 
Varje årsarbetskraft beräknas kunna utföra 1 050 timmar, vilket innebär 23 363 timmar tillgänglig 
tillsynstid.  Skillnaden mellan beräknat behov för 2021 och tillgängliga resurser enligt budget 
medför att prioriteringar måste genomföras på ca 3000 timmar. Flera områden inom behovsprio-
riterad tillsyn kommer behöva prioriteras bort som exempelvis ytbehandling, bekämpningsme-
delsanvändning, transportörer av avfall, vattenverk, idrottsanläggningar, radon i flerbostadshus, 
lokaler med höga ljudnivåer, äldreboenden samt tillsynsrelaterat arbete.  

 
Rökfria miljöer 
Tillsyn enligt tobakslagen kan enligt lag inte avgiftsbeläggas. I dagsläget saknas finansiering för att 
utföra tillsynen. Detta tillsynsområde kommer att behöva nedprioriteras under 2021. Den tillsyn 
som avdelningen måste prioritera är den händelsestyrd och består av klagomål etc.  
 
Strandskydd 

En mindre uppföljning av fattade beslut (avslag eller bifall med villkor) under 2018 visade att 
cirka hälften av alla beslut inte efterlevs. För att upprätthålla legaliteten för lagstiftningen behöver 
fattade beslut följas upp, vilket inte kan prioriteras med nuvarande resurser. Inte heller kommer 
några egeninitierade tillsynsärenden att drivas. Vilket gör att dagens system uppfattas som orätt-
vist. De som söker en dispens får en avgift för handläggning och riskerar att få villkor eller avslag, 
medan den som inte söker dispens kan bygga fritt. 

 

Konsekvenser  

Konsekvenserna av bortprioriteringar medför att avdelningarna inte att kan genomföra all be-
hovsprioriterad miljö- och hälsoskyddstillsyn som finns med i behovsutredningen 2019-2021. I 
samband med att en ny behovsredovisning 2022-2024 tas fram kan en uppdaterad bild av konse-
kvenserna presenteras.   
 
Bristande resurser påverkar mängden tid som kan läggas på nödvändigt tillsynsrelaterat arbete 
och förebyggande tillsyn vilket har konsekvenser på händelsestyrd tillsyn samt avdelningarnas ef-
fektivitet och arbetsmiljö. Vidare konsekvenser av att inte kunna genomföra alla de uppgifter som 
åligger oss bidrar till att miljömål på både nationell, regional och lokal nivå inte kan uppnås.  
Och i förlängningen kan det påverka kvaliteten av service till kommuninvånare, verksamhetsutö-
vare och andra förvaltningar inom Borås stad. 
 
Nedan anges några exempel på konsekvenser. 
 
Konsekvenser - Förorenade områden 

Det övergripande syftet med inventering och efterbehandling av förorenade områden är att 
minska riskerna för människors hälsa och miljön. Arbetet är en viktig del för att nå framförallt 
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö, men även andra miljömål. Det finns ett stort behov av att klassa 
och efterbehandla förorenade områden i Borås.  
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Om de förorenade områdena inte åtgärdas i tillräckligt stor utsträckning finns risk att de utgör ett 
hot mot människors hälsa eller miljön. Risken ökar för att den sammanlagda exponeringen för 
kemiska ämnen kan bli skadlig för människor och den biologiska mångfalden. Det föreligger även 
risk för spridning av oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper.  
 
Konsekvenser - Enskilda avlopp 

Uppskattningsvis har tio procent av alla svenska hushåll enskilt avlopp och dessa släpper ut näs-
tan lika mycket övergödande ämnen som nittio procent av övriga hushåll som är anslutna till 
kommunala reningsverk. Det beror på att enskilda avloppsanläggningar ofta är undermåliga. 
 
En nedprioritering av tillsyn innebär olika risker som exempelvis inom enskilda avlopp ökar ris-
ken för utsläpp av orenat avloppsvatten. Det medför en risk för smittspridning i närliggande 
dricksvattenbrunnar, sjöar och vattendrag där människor vistas eller badar. Det kan också orsaka 
övergödning, vilket leder till algblomning, igenväxta sjöar och syrebrist. Sjöar, vattendrag och 
grundvatten riskerar att inte uppnå god status för näringsämnen enligt förordningen om förvalt-
ning av kvaliteten på vattenmiljön. Kvaliteten på ytvattentäkter som används för dricksvattenpro-
duktion riskerar att försämras och funktionen hos sjöar och vattendrags viktiga ekosystemtjänster 
äventyras på sikt. Om tillsynstaken är för låg försämras möjligheterna att bidra till Västra Göta-
lands miljömål om minskade transporter av näringsämnen i vattendrag. 
 
Konsekvenser – Radon 

Senast år 2020 ska alla lägenheter i flerbostadshus och villor vara radonmätta och radonåtgärdade 
enligt ett av riksdagens uppsatta miljömål, God bebyggd miljö, med delmålet God inomhusmiljö. 
Gränsvärdet för radon ska ligga under 200 Bq/m3. Den nuvarande takten på mätningar och åt-
gärder är för långsam och det är därför osannolikt att delmålet om låga radonhalter i alla bostäder 
kan nås på utsatt tid. 
 
Konsekvenser – Strandskydd 

Med rådande resurser för handläggning och tillsyn inom strandskyddade områden kommer Miljö-
strategiska avdelningen inte att klara av sitt ansvar inom tillsynsområdet. Detta kommer resultera i 
att strandskyddets syften inte kommer kunna säkras. Eftersom strandskyddstillsynen under en 
lång tid har åsidosatts från resurser är tillsynsbehovet idag stort. Avdelningen ser att många tom-
ter har utökats och att natur har exploaterats och privatiserats. Artrika miljöer har förstörts och 
tillgänglig natur har blivit privat. Det blir också en orättvisa för den enskilde gentemot lagen, vil-
ket undergräver avdelningens arbete. Personer som söker dispens riskerar att få avslag medan 
personer som inte söker dispens kan ha sina byggnader eller anordningar kvar eftersom det inte 
finns resurser för att bedriva tillsyn. 
 
Konsekvenser – Rökfria miljöer 

Rökning är ett av de största folkhälsoproblemen i Sverige. Rökning påverkar även personer i om-
givningen och den passiva rökningen är aldrig ofarlig. Att barn och unga ska skyddas mot skad-
liga effekter orsakade av tobak är ett av de långsiktiga målen i den svenska ANDT-politiken (al-
kohol, narkotika, dopning och tobak). Insatser för att minska ungas rökning är av stor betydelse 
ur flera avseenden, förutom hälsoriskerna i sig och de stora samhällskostnader som rökning med-
för, finns det samband mellan ungas tobaksbruk och ungas bruk av alkohol som narkotika. 
 
För att skydda människor för passiv rökning finns det miljöer där det enligt tobakslagen är för-
bjudet att röka. Rökförbudet omfattar tobak och liknande produkter exempelvis e-cigaretter och 
rökstenar som används för vattenpipa. Rökförbud gäller vissa allmänna platser utomhus som ute-
serveringar, entréer till rökfria lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till. 
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Rökförbudet gäller även inhägnade platser som är huvudsakligen avsedda för idrottsutövning och 
lekplatser men också busshållplatser, busskurer samt perronger som är avsedda för kollektivtrafik 
inrikes.  
 
Vid skolgårdar och andra miljöer där barn och ungdomar vistas bör man särskilt eftersträva att 
tobakslagen följs.  
 

Nationella, regionala och lokala mål/normer  

Miljökvalitetsmål 

Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål (Begränsad klimatpåverkan, 
Frisk luft, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö, Ingen 
övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt le-
vande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Storsla-
gen fjällmiljö, God bebyggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv) samt 28 etappmål inom områ-
dena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, klimat och luftföroreningar. 
 
Miljömålen är ett viktigt verktyg i kommunernas arbete för en hållbar utveckling. De nationella 
miljökvalitetsmålen ger vägledning om prioriteringar i tillsynen. Kommunerna påverkar arbetet 
för att nå miljömålen genom politiska beslut inom en mängd områden. Målen används till exem-
pel i översiktsplanering, tillsynsplaner, avfallsplanering, energiprogram och klimatstrategier. Kom-
munerna har också ansvar för stora delar av den tillsyn som bedrivs enligt miljöbalken. Genom 
att översätta miljömålen till lokala mål och åtgärder blir målen viktiga redskap i kommunernas ar-
bete. 
 
Borås Stad verkar för att skapa ett hållbart samhälle. Miljömålsarbetet i Borås Stad bidrar till att nå 
de nationella miljökvalitetsmålen och de globala hållbarhetsmålen. Omfattande åtgärder och föränd-
ringar i många delar av samhället krävs för att nå målen. 
 

Verksamhetsmål 

Borås Stad har valt att arbeta med att nå de nationella miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade om-
råden: hållbara perspektiv, hållbar samhällsplanering, fossilbränslefritt och energieffektivt Borås 
samt hållbar natur. Borås stad har även tagit fram en Energi-och klimatstrategi samt Vision 2025. 
 

Miljökvalitetsnormer 

Idag finns miljökvalitetsnormer för fyra områden: olika föroreningar i utomhusluften, olika para-
metrar i vattenförekomster, olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten samt omgivnings-
buller. 
 
Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för samordningen av miljöarbetet inom Borås Stad och 
att utarbeta förslag till styrdokument. Nämnden ska stödja andra nämnders och bolags miljöar-
bete för att minimera organisationens miljöpåverkan. Nämndens tillsynsarbete verkar för att må-
len lättare ska kunna uppnås. Tillsynsarbetet sker genom kontroll, genom tvingade beslut inom 
ramen för tillsynen, men också genom att påverka via dialog, information och rådgivning. 
 

Folkhälsomål 

Riksdagens övergripande mål för den nationella folkhälsopolitiken är "att skapa samhälleliga för-
utsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyf-
torna inom en generation". För att uppnå det övergripande målet finns åtta målområden som 
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omfattar de bestämningsfaktorer som har störst betydelse för folkhälsan. Folkhälsoarbetet fokus-
eras på de faktorer som påverkar folkhälsan, det vill säga på livsvillkor, miljöer och levnadsvanor. 
 
Av de åtta folkhälsomålen berör främst dessa 3 av nämndens verksamhet:  
 

- Det tidiga livets villkor bidrar vår tillsyn särskilt till att förskolor ska ha god kvalitet. 
 

- Boende och närmiljö där vår tillsyn bidrar till att förbättra inomhusmiljön.  
- Levnadsvanor där vår tillsyn bidrar till att vi begränsar tillgängligheten till hälsoskadliga pro-

dukter. 
  

Borås vision och strategi 2025  

I visionen finns sju strategiska målområden och till varje målområde hör ett antal strategier som 
konkretiserar hur Borås stad kan arbeta för att nå önskvärt idealtillstånd. I följande avsnitt finns 
utdrag från visionen som beskriver vilken roll avdelningen har i arbetet mot visionen. Genom vår 
tillsyn bidrar förvaltningen till visionen på flera olika sätt och i avsnittet ges några exempel. 
 

1. Människor möts i Borås 

Vi bidrar genom vårt koncept med tematillsyn som möjliggör för oss att synas mer ute på 
plats hos Borås stads verksamhetsutövare. Vi har fått mycket positiv återkoppling och vi 
ser att det är uppskattat med personliga möten. 
 

2. Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Skolan är en förutsättning för barns och ungas lärande och utveckling. Genom vår tema-
tillsyn i inomhusmiljön i förskolor, grundskolor och gymnasier tryggar vi hälsa och miljö 
där barn och unga vistas dagligen. 
 

3. Företagandet växer genom samverkan 

Vi bidrar genom att arbeta med de förorenade områdena i Borås och att skapa förutsätt-
ningar för Borås att kunna erbjuda attraktiv och miljömässigt hållbar mark för etable-
ringar. 
 

4. Livskraftig stadskärna 

Att samverka och ha dialog med andra förvaltningar i Borås stad, genom exempelvis 
bryggan, innebär att Miljöförvaltningens aspekter kring människors hälsa och miljö kan 
nå ut till de instanser som formar och skapar den fysiska miljön i Borås. Vi bidrar även till 
detta mål genom att arbeta med förorenade områden genom MIFO-inventeringar.  
 

5. Goda resvanor och attraktiva kommunikationer 

Vi bidrar genom att vi tillämpar Borås stads resepolicy vid transporter till och från våra 
tillsynsbesök. 
 

6. Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

Genom vår tillsyn bidrar vi till att mark, vatten och miljö används på ett sätt som långsik-

tigt tryggar människors hälsa och miljö. 
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Borås lokala miljömål  

Borås stad har upprättat 5 lokala miljömål som ska nås till 2021. De lokala miljömålen bidrar i sin 
tur till att nå de nationella miljökvalitetsmålen och de globala hållbarhetsmålen. De är uppbyggda 
av fyra perspektiv, med tillhörande etappmål och aktiviteter. Genom tillsyn bidrar förvaltningen 
till att nå de lokala övergripande miljömålen på flera olika sätt och i avsnittet ges några exempel. 
 

1. Miljömål 1: Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög kompetens inom miljö-

området 

Genom att utöva tillsyn och bedriva informationskampanjer mot andra förvaltningar, bi-
drar vi till att öka kompetensen inom miljöområdet i Borås stad. 

 
2. Miljömål 3: Borås Stad bygger hållbart och skapar förutsättningar för en hälsosam livs-

miljö 

Förvaltningen bidrar genom att arbeta med de förorenade områdena i Borås, samt genom 
att skapa förutsättningar för ett hållbart byggande. Förvaltningen är med och etablerar kli-
matanpassningsarbetet i befintliga strukturer som exempelvis planarbete och miljötillsyn. 
 

3. Miljömål 4: Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende 

Förvaltningen bidrar genom att tillämpa Borås stads resepolicy vid transporter till och 
från tillsynsbesök. 

 
4. Miljömål 5: Tillgänglig och rik natur för människor, växter och djur 

Förvaltningen bidrar genom tillsyn på miljöfarliga verksamheter, vilket förebygger utsläpp 
till mark, luft och vatten som i sin tur skapar bättre förutsättningar för en välmående na-
tur. 
Strandskyddets syften är att trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång till strand-
områden samt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Genom 
tillsyn inom strandskyddade områden och genom att avslå dispenser som strider mot 
strandskyddets syften bidrar det till målet. 
 

 

Borås avfallsplan  

En ny avfallsplan ska fastslås under 2021. Då vi ännu inte vet hur den är utformad hänvisar vi till 
den tidigare avfallsplanen som var gällande till 2020. I den finns tre fokusområden och till varje 
målområde hör ett antal detaljerade mål som ska vara uppnått till olika år. I följande avsnitt finns 
utdrag från avfallsplanen som beskriver vilken roll avdelningen för miljötillsyn har i arbetet att nå 
målen. Genom vår tillsyn bidrar vi till avfallsplanen på flera olika sätt och i avsnittet ges några ex-
empel. 
 

1. Minskade avfallsmängder 

Ett detaljerat mål i fokusområdet anger att Borås arbetar med aktiviteter för att mängden 
verksamhetsavfall ska minska. Förvaltningen arbetar med detta på olika sätt, bland annat 
genom tillsyn hos verksamheter som hanterar avfall, men även genom granskning av mil-
jörapporter där vi ser över hur verksamheter arbetar med att minska mängden avfall. 
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Borås energi- och klimatstrategi  

Energi- och klimatstrategin innehåller en framtidsbild till år 2035 med fokus på energi och klimat. 
Till framtidsbilden finns det ett antal strategier för hur Borås ska nå fram. Genom förvaltningens 
tillsyn bidrar vi till energi- och klimatstrategin på olika sätt och i avsnitt nedan ges några exempel. 

1. Skapa förutsättningar för en hållbar livsstil 
2. Arbeta med klimatsmart upphandling  
3. Skapa förutsättningar för resurseffektiva bebyggelsestrukturer  
4. Minska klimatavtrycket från byggnader 
5. Skapa förutsättningar för energieffektiviseringar och minskade utsläpp av klimatgaser 

inom näringslivet 
6. Skapa förutsättningar för alternativa fordonsbränslen 
7. Skapa förutsättningar för ökad lokal energiproduktion 
8. Skapa förutsättningar för utveckling och innovation 

 
Av de olika strategierna bedöms att det främst är inom den femte strategin som förvaltningen kan 
bidra till genom den tillsyn som sker. I strategin anges att energieffektiviseringar har genomförts 
inom industrin, men det finns fortfarande goda möjligheter för lönsamma investeringar i energi-
effektivisering i byggnader och processer. Förvaltningen kommer att bidra genom energitillsyn på 
miljöfarliga industriverksamheter, med fördel i samverkan med kommunens energi- och klimat-
rådgivare. Förvaltningen kommer även att bidra genom att granska att verksamheter uppfyller de 
krav som ställs enligt miljöbalken gällande köldmedia. 
 

Borås VA-plan  

En ny VA-plan har tagits fram av Borås Energi och Miljö och ska börja gälla från 2022. Miljöför-
valtningen har bistått i framtagande av planen under 2020 genom att dela information om en-
skilda avlopp i de områden som den nya VA-planen berör. Detta samarbete kommer att fortsätta 
under 2021.  
 
I VA-planen finns följande åtgärder som Miljö- och konsumentnämnden ska genomföra fram till 
VA-planen slutar gälla. 

 Plan för inventering av enskilda avlopp 

 Upprätta handlingsplan i väntan på VA-utbyggnad. 

 Ta fram riktvärden och riktlinjer för utsläpp till dagvatten och från dagvatten till recipient. 

 Ta fram ett förslag på hur VA-rådgivning till invånarna kan ske. 

 Upprätta kommunikationsplan med budskapet om vikten av god standard på enskilda av-
lopp. 

 
Idag genomförs inga särskilda insatser som bidrar till VA-planen, även om ett visst samarbete 
med Borås energi och miljö finns för ovanstående punkter. Planen fungerar även som ett stöd för 
avdelningen i arbetet med ansökningar och inventeringar för enskilda avlopp.  
 

Regionala miljömål för västra Götaland  

Västra Götalands regionala miljömål omfattar det nationella miljömålssystemet (förutom Storsla-
gen fjällmiljö som inte är aktuellt i länet) samt regionala tilläggsmål som beslutades i september 
2015 av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. Under 2020 reviderades tilläggsmålen då många av 
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dessa hade målår 2020. Revideringen innebar ej uppfyllda, ej relevanta och/eller ej uppföljnings-
bara tilläggsmål togs bort vilket minskade dessa från 51 till 34 stycken. Målår för målen som be-
hålls är antingen 2025 eller 2030.  
 
Tilläggsmålen lyfter fram regionala särdrag och områden som kräver ytterligare insatser. Genom 
förvaltningens tillsyn bidras till många av de regionala tilläggsmålen på flera olika sätt och i avsnit-
tet ges några exempel. 
 

 Begränsad kli-
matpåverkan 

 Ett av tilläggsmålen är att utsläppen av växthusgaser i Västra Götaland 
ska minska med 80 procent till år 2030 från 1990 års nivå. Vi kan bidra 
genom energitillsyn på energiintensiva miljöfarliga industriverksamheter i 
Borås. 
 

 Frisk luft  År 2030 ska utsläppen av flyktiga organiska ämnen (VOC) ha minskat till 
22 600 ton per år från samtliga verksamheter. Vi kan bidra genom tillsyn 
på miljöfarliga verksamheter som förbrukar organiska lösningsmedel. Till 
exempel ytbehandlare och lackeringsverksamheter. 
 

 Bara naturlig 
försurning 

 I dagsläget genomför förvaltningen inga särskilda insatser som bidrar till 
något av de regionala tilläggsmålen. 
 

 Giftfri miljö  Ett av de regionala tilläggsmålen är att år 2025 är minst 25 procent av 
områdena med mycket stor risk för människors hälsa eller miljön åtgär-
dade och till år 2025 är minst 15 procent av områdena med stor risk för 
människors hälsa eller miljön är åtgärdade. 
 
Förvaltningen kan bidra genom att inventera och klassa förorenade om-
råden samt att driva på arbetet med att sanera de föroreningar med störst 
risk. 
 

 Skyddande 
ozonskikt 

 Inga regionala tilläggsmål föreslagna. Förvaltningen kan bidra genom att 
kontrollera att köldmedielagstiftningen följs av verksamheter som har 
rapporteringsskyldiga mängder köldmedium. 
 

 Säker strålmiljö  Inga regionala tilläggsmål föreslagna. 
 

 Ingen övergöd-
ning 

 Ett av de regionala tilläggsmålen är att år 2025 ska halterna av kväve och 
fosfor i länets kustmynnande och Vänernmynnande vattendrag vara 
minskande jämfört med referensperioden. Förvaltningen kan bidra ge-
nom vårt arbete med att inventera enskilda avlopp och driva arbetet med 
att bristfälliga avlopp åtgärdas. 
 

 Levande sjöar 
och vattendrag 

 Ett av de regionala tilläggsmålen är att år 2025 ska alla kommunala och 
större enskilda dricksvattentäkter i länet ha inrättade vattenskyddsområ-
den med aktuella skyddsföreskrifter. Förvaltningen kan bidra genom att 
vi kartlägger verksamheter och bedriver tillsyn på miljöfarliga verksam-
heter inom Öresjö vattenskyddsområde. 
 

 Grundvatten av 
god kvalitet 

 Samma tilläggsmål som för Levande sjöar och vattendrag, se ovan.  
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 Hav i balans 
samt levande 
kust och skär-
gård 

 

 Inte aktuellt för Borås. 

 Myllrande våt-
marker 

 I dagsläget genomför förvaltningen inga särskilda insatser som bidrar till 
något av de regionala tilläggsmålen. 
 

 Levande skogar  I dagsläget genomför förvaltningen inga särskilda insatser som bidrar till 
något av de regionala tilläggsmålen. 
 

 Ett rikt odlings-
landskap 

 I dagsläget genomför förvaltningen inga särskilda insatser som bidrar till 
något av de regionala tilläggsmålen. 
 

 God bebyggd 
miljö 

 Ett av de regionala tilläggsmålen är att Bebyggelse och infrastruktur ska 
lokaliseras och utformas med hänsyn till extrema väderhändelser och den 
pågående klimatförändringen. Förvaltningen bidrar genom årets tematill-
syn med fokus på klimatanpassning och nödlägesplanering.  
 

 Ett rikt växt- 
och djurliv 

 I dagsläget genomför förvaltningen inga särskilda insatser som bidrar till 
något av de regionala tilläggsmålen. 
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Barnkonventionen  
Riksdagen har beslutat att inkorporera FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonvent-
ionen) i svensk lag från och med den 1 januari 2020. I varje beslut som Miljöförvaltningen fattar 
ska vi ta hänsyn till Barnkonventionen. 
 
Barnkonventionen understryker att alla barn har rätt till god hälsa (artikel 24) skälig levnadsstan-
dard (artikel 27) och god utveckling (artikel 6) och att en god inomhusmiljö krävs för att främja 
barnets lärande (artikel 28). Förvaltningen bidrar särskilt till detta genom sin årliga tillsyn av 
undervisningslokaler som ska säkerställa en god inomhusmiljö för barn. Genom att bedriva tillsyn 
på skolors egenkontroll kan vi främja barnens hälsa och förebygga ohälsa.  
 
 

Lagstiftning - Miljötillsynsförordning (2011:13)  

1 kap. Allmänt om miljötillsynen 

Behovsutredning och register 

6 § Hos en operativ tillsynsmyndighet ska det finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndig-
hetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. Behovsutredningen ska avse en tid om tre år. Ut-
redningen ska ses över vid behov och minst en gång varje år. 
 
7 § En operativ tillsynsmyndighet ska föra ett register över de tillsynsobjekt som behöver åter-
kommande tillsyn. 
 
 
Tillsynsplan och resurser 

8 § En operativ tillsynsmyndighet ska för varje verksamhetsår upprätta en samlad tillsynsplan 
som omfattar myndighetens ansvarsområde enligt miljöbalken. Planen ska grundas på den be-
hovsutredning som avses i 6 § och det register som avses i 7 §. 
 
9 § Av 3 och 8 §§ myndighetsförordningen (2007:515) följer att en operativ tillsynsmyndighet ska 
bedriva tillsynsarbetet effektivt och att myndigheten ska utveckla personalens kompetens i till-
synsfrågor. 
 
10 § En statlig operativ tillsynsmyndighet ska i den samlade tillsynsplanen beskriva hur myndig-
heten har avvägt fördelningen av resurser inom och mellan olika ansvarsområden enligt miljöbal-
ken och hur resurserna har anpassats efter det tillsynsbehov som finns. 
 
 
Tillsynsprogram och tillsynsbesök 

10 a § Den operativa tillsynsmyndigheten ska med utgångspunkt i myndighetens tillsynsplan upp-
rätta och regelbundet uppdatera ett tillsynsprogram för varje  
   1. verksamhet som är tillståndspliktig eller omfattas av ett tillstånd enligt miljöprövningsförord-
ningen (2013:251), om den verksamhetskod som gäller för verksamheten slutar med -i,  
   2. verksamhet som behandlar avfall, eller  
   3. yrkesmässig verksamhet  
      a) som samlar in eller transporterar avfall,  
      b) som förmedlar avfall för återvinning eller bortskaffande,  
      c) som handlar med avfall, eller  
      d) där farligt avfall uppkommer som ett led i den yrkesmässiga verksamheten. 
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10 b § I tillsynsprogrammet ska myndigheten bestämma hur ofta tillsynsbesök ska genomföras. 
Tiden mellan två tillsynsbesök ska bestämmas utifrån en bedömning av verksamhetens risk för 

människors hälsa och miljön. 
För verksamheter som avses i 10 a § 1 får tiden mellan två tillsynsbesök inte överskrida  
   1. ett år, om verksamheten innebär betydande risker för människors hälsa eller miljön, och  
   2. tre år i andra fall. 
För verksamheter som avses i 10 a § 2 och 3 ska tillsynsbesöken genomföras med jämna mellan-
rum. 
 
10 c § Vid tillsynsbesök hos en verksamhet som yrkesmässigt samlar in eller yrkesmässigt trans-
porterar avfall ska myndigheten särskilt kontrollera 
   1. varifrån avfallet kommer,  
   2. avfallets typ och mängd,  
   3. var avfallet ska lämnas efter insamlingen eller transporten, och  
   4. att hanteringen av avfall uppfyller kraven i 15 kap. 11 § miljöbalken. 
 
11 § För de verksamheter som omfattas av 10 a § ska den operativa tillsynsmyndigheten 
   1. genomföra tillsynsbesök i enlighet med tillsynsprogrammet, 
   2. efter ett tillsynsbesök genomföra ett nytt besök inom sex månader, om myndigheten vid det 
föregående besöket fann någon allvarlig brist i uppfyllandet av de villkor som gäller för verksam-
heten enligt en dom eller ett beslut eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av 9 kap. 5 § mil-
jöbalken, och 
   3. skriftligen redovisa varje tillsynsbesök och lämna redovisningen. 
 

Uppföljning och utvärdering 

12 § En operativ tillsynsmyndighet ska årligen följa upp och utvärdera sin tillsynsverksamhet. 



 

Tillsynskategorier Resursbehov 2021 tot. (h) Tillsynplan 2021 (h) Intäkter budget 2021 Utfall 2021 (timmar) Intäkter 2021 Resursbehov 2022 Resursbehov 2023

Skattefinansierad tillsyn 3170 2620

Skattefinansierad tillsynsrelaterat arbete 5575 5075

Skattefinansierad tillsyn 8745 7695 3499000

Behovsprioriterad tillsyn hälsoskydd 4125 3753 4597425

Behovsprioriterad tillsyn miljöskydd 6426 4641 5685225

Behovsprioriterad tillsyn 10551 8394 7197855

Händelsestyrd tillsyn hälsoskydd 1500 1500 1837500

Händelsestyrd tillsyn miljöskydd 1440 1440 1764000

Händelsestyrd tillsyn (basbehov) 2940 2892 3601500

Styrd tillsyn hälsoskydd 739 739 905275

Styrd tillsyn miljöskydd 3463 3463 4242175

Styrd tillsyn (basbehov) 4202 4202 5147450

Summa basbehov 7142

Summa i mån av tid 19296

23183 12345305 1225

Diff budget (h) 180 12397000

Resursbehov timmar 26438

Årsarbetskrafter (åa) utifrån resursbehov 25,18

Tillgängliga resurser (åa), utifrån budget 22,3

Faktiska tillgängliga resurser (åa) 19,2

Tillgänglig tid för tillsyn,  utfifrån budget 23363

Faktiska tillgänglig tid för tillsyn 20181

Bortprioriterad tid, utifrån resursbehov 3075

Bortprioriterad tid, utfrån faktiskt tillgänglig tid 6257

Summa planerad tillsyn 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Kontrollplan för livsmedelskontroll 2021 

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta Kontrollplan för livsmedelskontroll 
2021. 

Sammanfattning 
Kontrollplanen för 2021 ska ses som ett komplement till budgeten med en mer 
utförlig beskrivning av planeringen för 2021 samt en allmän beskrivning av hur 
kontrollarbetet är upplagt. Syftet med planen är att ge en beskrivning av hur 
livsmedelskontrollen är organiserad, inriktningen av kontrollarbetet och hur det 
genomförs. 

Ärendebeskrivning 
Kontrollplanen för 2021 ska ses som ett komplement till budgeten med en mer 
utförlig beskrivning av planeringen för 2021 samt en allmän beskrivning av hur 
kontrollarbetet är upplagt. Bakgrunden är att livsmedelslagstiftningen ställer krav på 
dokumentation av nämndens kontrollarbete. 

Miljöförvaltningens bedömning 
Syftet med planen är att ge en beskrivning av hur livsmedelskontrollen är organiserad, 
inriktningen av kontrollarbetet och hur det genomförs. Planen innehåller inte detaljer 
om hur kontrollen bedrivs för enskilda livsmedelsföretagare eller planeringen för varje 
livsmedelsinspektör. Denna löpande arbetsplanering sker inom förvaltningens 
avdelning för livsmedelskontroll. 

Konsekvensbedömning 

Social dimension 
Barnkonventionen beaktas i så måtto att livsmedelskontrollen även gynnar barns 
hälsa. 

Ekologisk dimension 
Beslutet bedöms inte ha någon primär inverkan på miljön 
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1  Sammanfattning  
Livsmedelslagstiftningen är en så kallad skyddslagstiftning - skydd för 
konsumenternas hälsa och intresse. Uppdraget offentlig livsmedelskontroll finns i 
första hand för att bidra till skydd för konsumenterna och delas av många, varje 
myndighet, politiker och tjänsteman är en ”kugge” i ett större maskineri. Det går 
inte att bara tänka på sig själv eller den egna myndigheten utan samsyn och lika-
behandling i Sverige är en viktig ”kugge” för att kunna samarbeta med resten av 
EU.  
 
Denna kontrollplan är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av hur de 
krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av 
myndigheten. Kraven finns bl.a. i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 
2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen 
och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskydds-
medel. Syftet med kontrollplanen är att ge en beskrivning av hur den offentliga 
kontrollen som Miljöförvaltningen ansvarar för är organiserad, inriktningen av 
kontrollarbetet och hur det genomförs. Varje år fastställs en ny kontrollplan för den 
offentliga kontrollen som Miljöförvaltningen och dess inspektörer ska utföra. 
 
Planeringen av livsmedelskontrollen för år 2021 baseras på Livsmedelsverkets 
operativa mål samt kontroll av grundförutsättningar som varje anläggning måste 
uppfylla. Vissa grundförutsättningar som exempelvis rengöring, temperatur och 
hygien är återkommande under alla åren medan andra lyfts fram under specifika år. 
Under 2021 kommer vi lyfta fram områdena säker hantering, lagring och transport. 
Planen för provtagning 2021 omfattar provtagning av charkprodukter i butiksledet 
avseende Listeria samt provtagning av Mykotoxin i anslutning till spannmåls-
torkning vid Vänga kvarn. 
 
Nämnden ansvarar för den planerade kontrollen vid cirka 800 livsmedels-
anläggningar. Kontrolltiden är baserad på riskklassning av anläggningarna. I 
arbetsuppgifterna ingår även händelsestyrd kontroll, registrering och riskinklassning 
av livsmedelsanläggningar, utreda klagomål, RASFF, iRASFF, arbetet med 
livsmedelssanktionsavgifter, behandling av olika remisser, information och 
rådgivning m.m.  
 
Behovet för livsmedelskontrollen 2021 grundar sig på normala kontrollförhållanden 
med tillägg för en uppskattning av arbetsuppgifter relaterade till covid-19. 
Kontrollen utförs av cirka 7 årsarbetare. Resursbehovet för handläggning av 
uppdraget beräknas till 9,5 tjänster. Sammanräknat med tiden för kontrollskulden 
2020, coronarelaterat arbete och fortsatt arbete med införande av nytt 
ärendesystem blir det totala resursbehovet cirka 12 tjänster. Kontrollskulden 2020 
(tidigare år ej medräknat) är ca 1600 timmar vilket motsvarar ca 400 inspektioner 
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och 1,5 tjänst. Under 2021 har en tjänst på 0,7 anställts för att börja arbeta av 2020 
års kontrollskuld.  
 
En ny kontrollskuld för 2021 kommer att växa fram då grundbemanningen under 
2021 inte är tillräckligt för att uppfylla uppdraget. Prioritering för kontrollen 
kommer att vara att alla anläggningar som ska ha planerad kontroll under året får 
minst ett besök. Verksamheter i erfarenhetsklass C prioriteras så de ska få alla de 
besök som planerats.   

2  Mål för myndigheterna i livsmedelskedjan  
Livsmedelskedjan omfattar livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd. 
Gemensamma mål för myndigheterna inom livsmedelskedjan är att: 
 
• Konsumenterna får säkra livsmedel inklusive dricksvatten, som är producerande 

och hanterade på ett acceptabelt sätt. Informationen om livsmedlen är enkel och 
korrekt.  

• De livsmedelsproducerande växterna och djuren är friska och utgör inte någon 
allvarlig smittorisk. 

• Verksamhetsutövarna i livsmedelskedjan får råd, service och kontroll med 
helhetssyn som underlättar deras eget ansvarstagande.  

• De samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar för hela 
livsmedelskedjan, inklusive beredskap. 

 

2.1 Gemensamma effektmål för myndigheterna i livsmedelskedjan 
Med utgångspunkt från de övergripande målen har fyra gemensamma effektmål 
fastställts. Effektmålen utgår från fyra fokusområden; säkert dricksvatten, 
mikrobiologiska risker, kemiska risker och information i livsmedelskedjan. 

2.1.1  Gemensamma effektmål 
Säkert dricksvatten  
Effektmål: För att få säkert dricksvatten måste de negativa hälsoeffekterna orsakade 
av kemiska och mikrobiologiska ämnen i dricksvatten minska.  
Varför: Dricksvatten är ett baslivsmedel. Effektmålen berör både kontroll och 
beredskap. Bra dricksvatten bidrar till friska djur och sunda växter.  
 
Mikrobiologiska risker  
Effektmål: Minska antalet livsmedelsburna sjukdomar med fokus på 
campylobakter, listeria, EHEC/VETC och norovirus.  
Varför: Livsmedelsburna utbrott orsakade av campylobakter, listeria, 
EHEC/VTEC och matförgiftningar orsakade av bristande kunskap eller hantering 
i storhushåll leder till att många konsumenter drabbas, och i vissa fall med allvarliga 
konsekvenser som följd.  
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Kemiska risker  
Effektmål: Minska hälsoeffekterna till följd av miljöföroreningar (fokus dioxiner 
och PCBer), tungmetaller och mykotoxiner i livsmedelskedjan.  
Varför: För att nå målen om säkra livsmedel, friska djur och sunda växter behöver 
vi höja kompetensen och öka vårt fokus när det gäller de kemiska riskerna och i 
synnerhet när det gäller kemiska risker i baslivsmedel och för riskgrupper.  
 
Information i livsmedelskedjan  
Effektmål: Information om livsmedel och om livsmedelsproducerande djur och 
växter kan säkerställas genom hela livsmedelskedjan.  
Varför: Spårbarhet är en grundbult i lagstiftningen och omfattar hela livsmedels-
kedjan, från jord till bord, inklusive införsel och import. Att verifiera att 
information och dokumentation i hela kedjan är korrekt bidrar till säkra livsmedel, 
friska djur och växter och att ingen blir lurad. För att nå full spårbarhet, för att 
informationen ska bli rätt och ingen bli lurad behöver vi utveckla vårt samarbete 
och våra metoder och underlätta för företagen att göra rätt men också samarbeta 
med branscherna för att upptäcka fusk. 

2.1.2 Operativa mål 
Livsmedelsverket har  tagit fram operativa mål som syftar till att effektmålen inom 
de övergripande områdena uppnås. Under perioden 2020-2022 har 21 operativa 
mål tagits fram. 
 

2.2 Borås Stads mål för kontroll inom livsmedelsområdet 

Långsiktig planering av kontrollen för åren 2020-2022 
Den långsiktiga planeringen av livsmedelskontrollen för åren 2020-2022 baseras på 
Livsmedelsverkets operativa mål samt grundförutsättningar som varje anläggning 
måste uppfylla. Vissa grundförutsättningar som exempelvis rengöring, temperatur 
och hygien är återkommande under alla åren medan andra lyfts fram under 
specifika år. Under 2021 kommer vi lyfta fram områdena säker hantering, lagring 
och transport.  
 
Provtagning 
Plan för provtagning 2021 omfattar provtagning i butiksledet av Listeria i chark-
produkter samt provtagning av Mykotoxin i anslutning till spannmålstorkning vid 
Vänga kvarn. Provtagning sker i enlighet med livsmedelsenhetens rutin för 
provtagning.   
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Övergripande planering av livsmedelsverkets operativa mål 2020-2022 
Aktuella mål för verksamheter i Borås Stad 
 
Operativa 
mål  

Beskrivning  2020 2021 2022 

Mål 1 Dricksvatten; mikrobiologiska risker   X  
Mål 2 Dricksvatten; kemiska risker, cyanotoxiner   

  
 

X 
Mål 3 Dricksvatten; reservoarer X 
Mål 5 Spårbarhet kött (SLV nationellt projekt) X  

 
  

Mål 6 Spårbarhet ägg (SLV nationellt projekt) X X 
Mål 7 Ekologiska varor  X 
Mål 8  Information om allergener  X X  

  
 

Mål 9 Uppgifter om ingredienser  X 
Mål 12 Tillsatser; användning, spårbarhet, märkning  X X 
Mål 13 Kaffe; akrylamid   

 
X X 

Mål 14 Kaffe; mykotoxin X X 

Mål 16 Mjöl; tungmetaller, mykotoxin  
(SLV nationellt projekt)  

 

 
 

X X 

Mål 17 Saffran (SLV nationellt projekt) X X 
Mål 19 Kosttillskott; D-vitamin, fiskoljebaserad X X 

Mål 20  Mykotoxin vid spannmålstorkning och 
lagring (provtagning) 

  

 

  

X 

Mål 21 
Listeria i fisk- och charkprodukter 
(rapporteras inte in till SLV då vi inte har 
några 853-anläggningar)  

X X 

Verksamhetstyper som berörs av målen 
Verksamhetstyp Berörs av mål nr Antal anläggningar (ca) 
Vattenverk + distribution (>100m³/dygn) 1, 2, 3 2 
Detaljhandel: utanför de stora kedjorna  5, 6, 9 22 
Detaljhandel: inom stora kedjor 9 10 
Detaljhandel: distansförsäljning 17, 19 3 
Restaurang  6, 8 185 
Tillverkning/produktion: Bageri (småskaliga) 6, 9 10 
Tillverkning/produktion: Kryddor 7,17 3 
Tillverkning/produktion: Kafferosteri 7, 13, 14 1 
Tillverkning/produktion: Köttberedning 9, 21 2 
Tillverkning/produktion: Kvarnar  (9), 12 1 
Tillverkning/produktion: Kosttillskott  9, 19 1 
Tillverkning/produktion: Övrigt  9 5 
Spannmålstorkning på gård  20 1 
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Verksamhetsmått 
I budgeten är följande verksamhetsmått framtagna 

• Antal livsmedelsverksamheter 
• Antal inspektioner 
• Antal revisioner 
• Antal delegationsbeslut 
• Antal klagomål 
• Antal registreringar 
• Antal ärenden RASFF/iRASFF 

3  Ansvarsfördelning inom kontrollområdet  
Livsmedelslagstiftningen är en så kallad skyddslagstiftning - skydd för 
konsumenternas hälsa och intresse. Uppdraget offentlig livsmedelskontroll finns i 
första hand för att bidra till skydd för konsumenterna och delas av många, varje 
myndighet, politiker och tjänsteman är en ”kugge” i ett större maskineri. Det går 
inte att bara tänka på sig själv eller den egna myndigheten utan samsyn och lika-
behandling i Sverige är en viktig ”kugge” för att kunna samarbeta med resten av 
EU.  

3.1  Behörig central myndighet  
Livsmedelsverket är den centrala behöriga myndigheten för livsmedelskontroll i 
Sverige, enligt 18 § i Livsmedelsförordningen (2006:813).  

3.2  Behörig lokal myndighet  
Miljö- och konsumentnämnden i Borås är, enligt 11 § i Livsmedelslagen (2006:804) 
och Reglemente för Borås Stads Miljö- och konsumentnämnd fastställd av 
kommunfullmäktige, behörig myndighet för livsmedelskontrollen i kommunen.  

3.3  Ansvarsfördelning mellan de behöriga myndigheterna  
Ansvaret för den offentliga kontrollen av livsmedelsanläggningar i Sverige fördelas 
enligt 23 § i Livsmedelsförordningen (2006:813). En detaljerad beskrivning av 
kontrollorganisationen och ansvarsfördelningen finns i den Nationella planen för 
kontrollen i livsmedelskedjan (NKP). 

3.4  Ansvarsfördelning inom den lokala myndigheten  
Ansvarsfördelningen inom myndigheten beskrivs i organisationsschema och i 
delegeringsordning. Gällande delegeringsordning beslutades av Miljö- och 
konsumentnämnden 2020-11-17. Den är utformad så att nämnden delegerar 
beslutanderätten till förvaltningschefen, som i sin tur tar beslut om vidaredelegation 
till olika befattningar. Inriktningen i den är att så långt som möjligt delegera 
beslutanderätten för att få en väl fungerande och effektiv verksamhet. Beslut ska 
kunna tas utan onödiga dröjsmål och de anställdas sakkunskaper ska tas tillvara på 
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ett ändamålsenligt sätt. Kontrollmyndigheten ska kunna ge en god service och 
snabbt kunna vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga eller förhindra skador på 
människor, djur och natur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Miljöförvaltningens organisation 
Miljöförvaltningen är underställd Miljö- och konsumentnämnden. Inom 
förvaltningen finns fem verksamhetsavdelningar: Livsmedelskontroll med 
tillståndsenheten och tobakstillsyn m.fl., Miljötillsyn, Miljöstrategisk avdelning, 
Budget- och skuldrådgivning samt Verksamhetsstöd. På varje avdelning leds arbetet 
av en avdelningschef. Avdelningscheferna är ansvariga inför förvaltningschefen 
som har det yttersta ansvaret för verksamheten gentemot Miljö- och konsument-
nämnden. 

3.5 Opartiskhet på alla nivåer 
I regeringsformens första kapitel, som handlar om statsskickets grunder, anges ett 
antal grundläggande principer för hur myndigheter ska utöva sin verksamhet. Det 
handlar bl.a. om opartiskhet, saklighet, likhet inför lagen, legalitet och människors 
lika värde. Principerna syftar ytterst till att garantera den enskildes rättssäkerhet. I 
regeringsformen finns vidare bestämmelsen om att t.ex. kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse eller annan myndighet inte får ingripa i den myndighetsutövning 
som är ålagd en kontrollmyndighet.  

I förvaltningslagen finns flera bestämmelser som syftar till att tillvarata 
allmänhetens intressen, bl.a. om myndigheters serviceskyldighet.  

I kommunallagen finns bestämmelser om att en kommunal nämnd inte får utöva i 
lag eller författning föreskriven tillsyn över verksamhet som nämnden själv 
bedriver. I Borås Stads organisation, med en renodlad Miljö- och konsument-
nämnd, finns inga sådana dubbla roller inbyggda.  

Bestämmelser om jäv för förtroendevalda i kommunala nämnder och för de 
anställda i kommunen finns i kommunallagen.  

De bestämmelser som gäller vid bland annat myndighetsutövning i Borås Stad 
finns på intranätet i avsnittet ”Jäv och andra intressekonflikter”. Information om 
dessa, med särskild tonvikt på jävsreglerna, ges till såväl förtroendevalda som 
anställda i samband med introduktion. 
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4  Samordning 
Under år 2021 planerar Länsstyrelsens Veterinär- och djurskyddsenhet att  göra 
revision inom livsmedelsområdet. Enligt Sveriges riskbaserade revisionsprogram 
2021-2025, kommer fokus vara inom revisionsområdena Mål och Uppföljning.  
Eventuella Skuggkontroller kommer omfatta Dricksvatten, Huvudkontor för 
detaljhandel och restaurang (inköp, märkning) och Detaljhandel, manuell hantering 
(personalhygien, märkning)   

4.1  Samordning mellan behöriga myndigheter  
Miljöförvaltningen deltar i ett antal aktiviteter med syftet att samordna kontrollen 
med Livsmedelsverket, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och andra kommuner: 
 

• Matförgiftningsutredningar kan ske i samarbete mellan kommunen, 
smittskyddsläkare, Länsstyrelsen och i speciella fall även Livsmedelsverket. 
Även andra kommuner kan involveras i utredningen.  

• RASFF och iRASFF (där den senare är en nationell del av RASFF-systemet).  

• Samverkansmöten (LivsLevande och LivsLedande) på verksamhets-, chefs- 
och handläggarnivå som hålls mellan kommunerna Borås, Örebro, Uppsala, 
Eskilstuna, Jönköping, Karlstad, Linköping, Norrköping och Västerås.  

• Varje år deltar handläggare i de länsmöten där representanter från 
Länsstyrelsen, Livsmedelsverket och länets kommuner deltar.  

• I Sjuhäradsregionen (8 kommuner) finns ett forum för samverkan. Inom 
ramen för detta hålls möten på handläggarnivå ca fyra gånger per år.  

• Nationellt samverkansmöte på chefsnivå (LivsSamverkan Sverige) med 
representanter från ett antal kommuner, Livsmedelsverket, Länsstyrelsen 
samt Sveriges Kommuner och Regioner, hålls ca fyra gånger per år.  

• Livstecknet och Kontrollwiki är kanaler för information från 
Livsmedelsverket. Livstecknet också är en viktig plattform för arbetsrum, 
forum och liknande samarbete och samordning. Dessa kanaler bevakas av 
samtlig personal på enheten.  

• Livsmedelsverket genomför normerande kontroller.  

• Länsstyrelsen genomför revisioner av kommunens verksamhet.  

• Revision av livsmedelskontrollen kan ske även mellan olika kommuner. 

• Revision av livsmedelskontrollen sker även av Borås Stads Revisionskontor. 

• Livsmedelskontroll och Miljötillsyn samarbetar bl. a. med tillsyn och 
hantering av arbetsuppgifter föranledda av covid-19.  
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4.2  Samordning inom behörig lokal myndighet  
Samordning av verksamheten sker genom olika typer av möten och personliga 
samtal i kombination med skrivna rutiner inom ramen för kvalitetsarbetet med 
ursprung i bl.a. vägledningar, kontrollhandböcker och liknande från Livsmedels-
verket. Nedan sker en uppräkning av de samordnande arbetssätt samt möten och 
samtal som sker. 

 

 

 

• Avdelningsmöten (APT) – gäller samtliga medarbetare på avdelningen. 
Gemensamma och övergripande frågor som rör kontrollen och avdelningen 
behandlas.  
Ansvarig: Avdelningschef 

• Livsmedelsmöten – gäller medarbetare på avdelningen som ansvarar för 
livsmedelstillsynen. Specifika operativa frågor som endast rör 
livsmedelskontrollen. 
Ansvarig : Avdelningschef  

• Medarbetarsamtal mellan medarbetare och avdelningschef hålls en gång per 
år. Samtalet är en möjlighet att följa upp och utveckla varje medarbetare 
individuellt.  
Ansvarig: Avdelningschef 

• Samsynen inom kontroll, omvärldsbevakning, arbetsrutiner etc. sker löpande 
på avdelningen.   
Ansvarig: Alla på avdelningen. 

4.3  Delegering av uppgifter inom den offentliga kontrollen  
Miljö- och konsumentnämnden i Borås Stad delegerar inte någon uppgift inom 
ansvarsområdet livsmedelskontroll till andra myndigheter eller organisationer. 

5  Befogenheter och resurser för kontrollen  

5.1  Kontrollmyndighetens befogenheter  
Miljö- och konsumentnämndens befogenheter inom livsmedelsområdet regleras 
huvudsakligen i Livsmedelslagen (2006:804) och i Livsmedelsförordningen 
(2006:813).  

Enligt 20 § Livsmedelslagen har kontrollmyndigheten rätt att få upplysningar, ta del 
av handlingar och få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som har 
anknytning till verksamheterna och där göra undersökningar och ta prover. För 
åtgärder vid bristande efterlevnad, sanktioner o. dyl., se avsnitt 7. Sanktioner – 
åtgärder vid bristande efterlevnad. 
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Fyra övergripande EG-förordningar om hygien och kontroll inom livsmedels-
området tillämpas inom EU. Det är dels två förordningar om hygien som riktar sig 
till företagen, förordning (EG) nr 852/2004 och (EG) nr 853/2004, dels två 
förordningar om kontroll som riktar sig till kontrollmyndigheterna; förordning 
(EU) 2017/625 och (EG) nr 854/2004.  
 

 

 

 

 

 

 

Hygien- och kontrollförordningarna bygger på den grund som lades i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och 
krav för livsmedelslagstiftning. Denna förordning fastställer de grundläggande krav 
som gäller för all livsmedelshantering; främst krav på livsmedelssäkerhet, 
skyldigheter för livsmedelsföretagare att uppfylla kraven i livsmedelslagstiftningen 
och att kontrollera att dessa krav uppfylls samt krav på spårbarhet.  

Hygien- och kontrollförordningarna är inriktade på de mål som ska uppnås och de 
ger därför företagen möjlighet att välja olika vägar för att uppnå målen. I vissa fall 
är reglerna flexibla och kan anpassas efter lokala förutsättningar, t.ex. fortsatt 
användning av traditionella metoder.  

Det finns också flera EG-förordningar som innehåller regler på avgränsade 
områden. Exempel på sådana är bekämpningsmedelsrester, främmande ämnen 
såsom bly och mykotoxiner, ekologisk produktion, ägg, kyckling, mjölk, vin, sprit, 
märkning av nötkött, geografiska beteckningar, ursprungsbeteckningar och aromer. 

EG-förordningarna gäller direkt i alla medlemsstater utan att omformas till 
nationell lagstiftning.  

Den svenska livsmedelslagen (SFS 2006:804) kompletterar EG-förordningarna. 
Den innehåller bl.a. regler om kontroll, avgifter, sanktioner och överklagande. 
Regeringen har gett ut en förteckning över de EG-förordningar som kompletterar 
livsmedelslagens bestämmelser.  

Den svenska livsmedelsförordningen (SFS 2006:813) talar bl.a. om vilken 
myndighet som ska kontrollera olika slags anläggningar. Den ger också 
Livsmedelsverket rätt att meddela föreskrifter om offentlig kontroll.  
Livsmedelsverkets föreskrifter grundar sig ofta på EG-direktiv, eller också 
kompletterar de EG-förordningar. Bara några få föreskrifter saknar denna 
anknytning.  

Livsmedelsverket ger vidare ut bl.a. vägledningar och kontrollhandböcker som är 
riktade till kontrollmyndigheterna. All information finns att tillgå genom 
Livsmedelsverkets tjänst Kontrollwiki. Vägledningarna ska ses som komplement till 
gällande förordningar, nationell lagstiftning och eventuella vägledningar från 
kommissionen för att ge ytterligare stöd i tolkningen av lagstiftningen. De är dock 
inte rättsligt bindande.  



 12 

Även branschorganisationer ska utarbeta och sprida riktlinjer. Branschriktlinjer är 
således branschens egen beskrivning av hur företagarna kan uppnå kraven i 
livsmedelslagstiftningen. 

5.2  Kontrollpersonal och utrustning  
Avdelning för livsmedelskontroll har cirka 7 årsarbetare för att utföra kontroll 
enligt EG-förordningar och den nationella livsmedelslagstiftningen. Varje 
årsarbetare förutsätts utföra livsmedelsrelaterade arbetsuppgifter motsvarande ca    
1 050 timmar per år. Enligt riskklassningen och tid för övrig kontroll ska 
avdelningen utföra cirka 10 000 timmar livsmedelsrelaterade arbetsuppgifter. 
 

 

 

  

 

 

I detta ingår riskinklassning av verksamheter, handlägga sanktionsavgifter, 
beslutsskrivning, remisser, utredningar av klagomål, , ärenden som inkommer 
genom RASFF och iRASFF, omvärldsanalys samt myndighetens skyldighet att ge 
råd och information m.m. Utöver detta är vi delaktiga i Miljöförvaltningen 
gemensamma uppdrag.  

Centralt på Miljöförvaltningen finns tillgång till stöd inom områdena juridik, 
administration, personal, ekonomi, IT och kommunikation.  

Sammanfattning av behovet 
Under rådande pandemi är det svårt att göra en uppskattning av behovet, då vår 
kontroll inte kan utföras som normalt och i samma omfattning. Uppskattning av 
behovet för livsmedelskontrollen 2021 grundar sig på normala kontrollförhållanden 
med tillägg för en uppskattning av tid för arbetsuppgifter relaterade till covid-19. 

Uppdraget är att bedriva en planerad kontrollverksamhet med den för respektive 
livsmedelsverksamhet fastställda kontrolltiden som utgångspunkt.  

Behovet under år 2021 är 9,5 tjänster. Utöver dessa 9,5 tjänster behövs det ca 1,5 
tjänster för att kunna arbeta av den kontrollskuld som uppstod under 2020 vilket är 
ca 1600 timmar och motsvarar ca 400 inspektioner. Livsmedelsavdelningens arbete 
med arbetsuppgifter relaterade till covid-19 beräknas till ca 0,3 tjänst under 2021. 
Utöver det kommer fortsatt extra arbete med det nya diariesystemet Ecos finnas 
kvar och motsvara ca 0,25 tjänst totalt på avdelningen.  
I dagsläget finns 7,0 tjänster på livsmedelsenheten men det totala behovet under 
2021 är ca 12 tjänster. Tjänsten som avdelningschef ingår inte i beräkningen. 

I redovisningen har det tagits hänsyn till att ett antal kontroller genomförs av två 
inspektörer gemensamt. Detta kan göras av säkerhetsskäl, för att värna 
rättssäkerheten eller för att bibehålla samsynen och sker bl.a. vid klagomål, 
uppföljningar samt kontroller i vissa områden i staden. 
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De senaste åren har livsmedelskontrollen fått fler ärenden som är mer komplexa 
och kräver mer tid av inspektörerna än tidigare. I samband med dessa kan 
avdelningen inte alltid debitera extra för den nedlagda tiden. 
 

 

 

 

Utrustning 
Kyl- och frysutrymme finns för förvaring av prover och provtagningsutrustning. 
Vid beslag av större partier måste utrymme hyras (lämpliga uthyrningsföretag 
kontaktas efter behov, inga bindande avtal finns). Termometrar, kameror, ATP-
mätare, ficklampor och annan utrustning finns. Tvättmöjlighet och förvaring av 
arbetskläder finns på plats. 

Opartiskhet och jäv 
De bestämmelser som gäller vid bland annat myndighetsutövning i Borås Stad 
finns på intranätet i avsnittet ”Jäv och andra intressekonflikter”. Information om 
dessa, med särskild tonvikt på jävsreglerna, ges till såväl förtroendevalda som 
anställda i samband med introduktion. Eftersom det finns flera inspektörer, finns 
möjligheten att lämna över kontrollansvaret för en livsmedelsanläggning till en 
annan inspektör i händelse av en jävsituation. Inspektörerna har inte sina egna 
objekt utan verksamheterna får kontroll av olika inspektörer vid olika kontroller 
vilket minskar risken för att jävsituationer uppstår.  

5.3  Finansiering av kontrollen  
Kontroll av livsmedelsanläggningar finansieras till stor del genom avgifter. Årlig 
kontrollavgift tas ut av kontrollobjekten för att finansiera den planerade kontrollen. 
Avgiftens storlek baseras på kontrollbehov och fastställd timtaxa. Kontrollbehovet 
fastställs med hjälp av Livsmedelsverkets riskklassningsmodell. En timbaserad 
avgift för faktiskt nedlagd tid tas ut vid uppföljande kontroller.  

Avgifter och finansiering 
Skyldigheten för en livsmedelsföretagare att betala en årlig avgift (och för 
kontrollmyndigheten att ta ut den) är reglerad i förordning (SFS 2006:1166) om 
avgifter för offentlig kontroll av livsmedel. Förordningen lägger också fast 
principen om att den offentliga kontrollen ska finansieras av avgifter. Timtaxan är 
beräknad enligt principerna i förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll. 
Kommunen har dock skyldighet att även svara för allmän information och 
rådgivning samt handläggning utöver den planerade kontrollen och detta ska 
skattefinansieras.  

Kommunfullmäktige i Borås har fastställt en taxa (KF 2019-11-20--21) för offentlig 
kontroll inom livsmedelsområdet. Avgifterna bygger på ett system med fasta 
årsavgifter som är beslutade utifrån en bedömning av det antal kontrolltimmar som 
verksamheten ska ha enligt Livsmedelsverkets riskklassningsmodell och en timtaxa. 
Detta innebär inte att varje livsmedelsanläggning med nödvändighet varje år får 
exakt det antal timmar som är beslutade, utan det kan bli mer ett år och mindre 
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nästa. Men över en lite längre period ska alla livsmedelsföretag få kontrollinsatser 
som motsvarar de fastställda timmarna. 
Kommunfullmäktige i Borås har delegerat till Miljö- och konsumentnämnden att 
inför varje kalenderår indexuppräkna timtaxan. Vid möte den 17 november 2020 
fastslog nämnden timtaxan för 2021 till 1 405 kronor per timma.  
 

 

 

Genom erfarenhetsinklassning kan årliga kontrollavgifter justeras uppåt eller nedåt 
med hänsyn till livsmedelsföretagarens efterlevnad av regelverket. Vidare kan 
företagaren även debiteras extra avgifter för eventuella kostnader till följd av 
uppföljande kontroller, utredningar av befogade klagomål och provtagningar. 

5.4  Kompetenskrav och utbildning  
Kontrollmyndigheten ska ha tillgång till för uppgiften kvalificerad och erfaren 
personal i tillräckligt antal. Samtliga livsmedelsinspektörer vid Miljöförvaltningen 
har en för kontrolluppgiften relevant högskoleutbildning eller motsvarande och 
man deltar kontinuerligt i olika typer av fortbildningar som Livsmedelsverket 
anordnar men även kurser från andra aktörer på marknaden. Omvärldsbevakning 
är en viktig del i arbetet för att hänga med i utvecklingen och fånga upp större 
händelser och trender.  

En kompetensanalys avseende livsmedelsanläggningarnas inriktningar i kommunen 
kontra tillgänglig kompetens hos personalen genomförs årligen i samband med 
utvecklingssamtal.  
Varje medarbetare på avdelningen för livsmedelskontroll ansvarar för att 
dokumentera utbildning, kurser etc. i ett personligt kompetensregister. 
Avdelningschefen ansvarar för planering av utbildningsinsatser för alla på 
avdelningen. 

6  Organisation och utförande av kontrollen  

6.1  Registrering av kontrollobjekt  
Alla anläggningar i ett livsmedelsföretag ska registreras hos den behöriga kontroll-
myndigheten. Krav på registrering finns bl.a. i Livsmedelsverkets föreskrifter 
(LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien och förordning (EG) nr 852/2004 om 
livsmedelshygien. Enda undantaget är om anläggningen måste godkännas. Det är 
livsmedelsföretagaren som ansvarar för att lämna in en anmälan om registrering av 
sin anläggning till Miljö- och konsumentnämnden. Livsmedel får inte släppas ut på 
marknaden från en anläggning innan anmälan om registrering skett eller beslut om 
godkännande fattats. 

Miljö- och konsumentnämnden har kontrollansvar för cirka 800 registrerade 
livsmedelsanläggningar. De flesta anläggningarna är storhushållskök såsom skol-, 
vård- och omsorgskök samt restauranger och butiker av olika slag. Det finns även 
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ett mindre antal registrerade grossister, matmäklare, tillverkare och mobila 
verksamheter samt ett antal registrerade dricksvattenanläggningar i kommunal och 
privat regi. 
 

 

 

 

 

 

 

Lagstiftningen ställer krav på att Miljö- och konsumentnämnden håller register över 
de livsmedelsanläggningar som man har kontrollansvar för. Miljöförvaltningen 
arbetar med ärendehanteringssystemet Ecos som är ett integrerat system för 
diarieföring och registrering av objekt. Till Ecos finns ett stort antal mallar för 
skrivelser, beslut etc. kopplade och de färdiga dokumenten lagras också i systemet 
kopplade till ärende eller objekt. Användarmanualer för Ecos finns i förvaltningens 
rutiner.  

Vi publicerar inte någon lista på verksamheterna på vår webbplats. Däremot 
publicerar vi de två senaste årens inspektioner eller de två senaste inspektionerna 
om kontroll inte utförs årligen.  
Livsmedelsverkets vägledningar används som stöd i arbetet. Registerkontroll sker 
löpande i och med fakturautskick och i samband med kontrollbesök.  

6.2 Prioriteringar inom kontrollområdet – riskbaserad kontroll 
Kontrolltid fastställs för varje objekt genom risk- och erfarenhetsklassning där 
Livsmedelsverkets riskklassningsmodell används.  

På grund av omständigheterna till covid-19 kommer kontrollen under början av 
2021 utgå från förbokade digitala kontroller och fokusera på verksamhetens egna 
rutiner, HACCP och internkontroll. Vid platsbundna kontroller kommer vi att 
fokuseras på verksamheternas grundförutsättningar hantering, lagring och transport 
men även lokaler och utrustning, rengöring, temperatur, personlig hygien samt 
kontroller av redlighet/märkning.  

Som stöd vid inspektionerna är bransch- och verksamhetsanpassade checklistor 
framtagna för varje objektsgrupp. Vid platsbesöken kommer vi även att utföra 
rengöringskontroller med ATP-mätare. 

Då antal tjänster inte täcker behovet kommer prioriteringar behöva göras vilket 
bidrar till ny kontrollskuld. Prioritering under 2021 kommer att vara ärenden som 
inkommer genom EUs larmsystem RASFF och iRASFF, klagomål, andra 
händelsestyrda ärenden som exempelvis livsmedels-sanktionsavgifter, C-objekt och 
att alla verksamheter som ska besökas under året får minst ett besök. Det kan 
innebära att de större verksamheter som ska ha två eller fler besök under året inte 
får all den kontrolltid de debiterats för.  

En inspektör är under 2021 anställd extra för att börja arbeta av 2020 års kontroll-
skuld. Till en början är anställningen 8 månader vilket motsvarar ca 0,7 tjänst. 
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Projekt 
Vi kommer att delta i Livsmedelsverkets nationella projekt under 2021 och MVG:s 
projekt ”Redlighet fisk”.   

Vi kommer även att vara delaktiga i SVA:s program Svensk veterinär antibiotika 
resistens monitorering - Svarm. Ett program harmoniserat inom EU som 
undersöker förekomsten av antibiotikaresistenta E. coli-bakterier i kött i 
detaljhandeln. Årets provtagning inriktar sig på obehandlat kött av gris och nöt. 

Andra händelsestyrda projekt kan bli aktuella under året. 

Miljö- och konsumentnämnden i Borås har följande uppdrag för livsmedels-
kontrollen under 2021:  

• Samtliga anläggningar med kontrolltid 3-5 timmar ska få ett kontrollbesök 
under året. Hälften av anläggningarna med 5 timmars kontrolltid får två 
besök under året. 

• Samtliga anläggningar med kontrolltid 6-8 timmar ska få två kontrollbesök 
under året. 

• Samtliga anläggningar med 9 eller fler kontrolltimmar ska få tre besök under 
året. 

• Samtliga anläggningar i erfarenhetsklass C kommer att kontrolleras under 
året enlig fastställda kontrolltider. 

• Hälften av anläggningarna med 2 kontrolltimmar ska få ett kontrollbesök 
under året 

• En tredjedel av anläggningarna med 1 kontrolltimma ska få ett kontrollbesök 
under året. 

Information till företag 
Avdelningen för livsmedelskontroll kommer även under 2021 föra dialog, ge 
information och rådgivning till verksamhetsutövare för att öka kunskaperna om 
livsmedelshantering och vilka krav som gäller. Detta kommer vi bl.a. att göra i 
samband med inspektioner, genom uppdaterad hemsida med aktuell information 
och länkar till relevanta myndigheter.  

Kontrollmetod 
Kontrollverksamheten bygger på att en årlig kontrolltid fastställs för varje 
livsmedelsverksamhet bl.a. beroende på omfattning och risk. Kontrollerna 
genomförs i form av såväl revisioner som inspektioner och provtagningar. Revision 
innebär en fullständig genomgång av verksamheten enligt Livsmedelsverkets 
handböcker och lagområden, medan en inspektion endast omfattar vissa moment.  
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För 2021 är inriktningen att bedriva en planerad kontrollverksamhet med de 
fastställda kontrolltiderna som utgångspunkt. För de verksamheter som har få 
kontrolltimmar sker inte inspektioner varje år.  
 

 

 

 

 

 

 

Lagstiftningsområdena synliggör den mycket omfattande lagstiftning som finns 
inom livsmedelsområdet. Områdena kategoriserar och systematiserar rättsakterna 
som ska användas för rapportering och uppföljning av kontrollen. De kan även 
vara ett stöd i myndighetens övergripande verksamhetsplanering så alla områden 
kommer med i planeringen antingen på kort eller på lång sikt. 

Livsmedelsverket har ökat kraven på kommunerna vad gäller hantering av ärende 
inom RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed), det europeiska varnings-
systemet för icke säkra livsmedel. Dessa ärenden resulterar ofta i tidskrävande 
utredningar. Kraven omfattar även ett snabbt svar/återkoppling till Livsmedels-
verket inom 48 timmar. För varje år som går har det blivit en ökning av RASFF-
ärenden. Detta är ett uppdrag som inte ingår i den planerade kontrollen och som 
inte kan avgiftsfinansieras.  

Livsmedelssanktionsavgift tas ut av verksamheter som inte anmält sin anläggning 
för registrering i tid till Miljöförvaltningen. En sådan anmälan måste göras senast 
två veckor innan verksamheten startar. Vi ser en tydlig ökning av antal ärenden 
som leder till sanktionsavgift. Det innebär att avdelningen har ytterligare ett 
uppdrag som inte ingår i den planerade kontrollen och som avdelningen inte kan ta 
betalt för.  

I enlighet med den fleråriga planeringen kommer specifika lagområden i kontrollen 
att utses varje år och anpassas till behovet efter omvärldsanalys och de riktlinjer och 
krav som kommer från EU-kommissionen och Livsmedelsverket. Övriga 
lagområden kan bli aktuella vid händelsestyrda projekt.  

Livsmedelskontrollen bidrar till arbetet med nämndens mål att verka för en hållbar 
konsumtion. Detta gör vi genom att kontrollera grundförutsättningarna hantering, 
hygien, temperaturer och rengöring. Fungerande grundförutsättningar minskar 
risken för matförgiftningar men även risken att mat blir dålig och slängs i onödan. 

Vidare är ambitionen att fortsätta med information och rådgivning. Det är ett 
faktum att många verksamhetsutövare har bristande kunskap om livsmedels-
hantering och vilka krav som gäller, vilket gör att många ärenden kräver väldigt 
mycket tid av förvaltningens personal. Det är även inte ovanligt med tidskrävande 
information i ärenden som senare inte resulterar i att någon verksamhet etableras. 

En viktig del av arbetet är samverkan med olika aktörer. Det kan vara både 
kommunala och andra myndigheter, olika typer av verksamheter men även andra 
funktioner i samhället. Livsmedelshandläggarna har en stödjande, rådgivande och 



 18 

kontrollerande funktion och utgångspunkten är att förenkla för verksamhets-
utövarna och medborgarna. 

6.3  Rutiner för utförande av kontroll  
Som grund ligger vägledningar, kontrollhandböcker och kontrollwiki framtagna av 
Livsmedelsverket 
 

 

 

 

 

I Miljöförvaltningens ledningssystem, Canea samt i Ecos finns det styrdokument, 
processbeskrivning samt mallar för olika typer av beslut och liknande. Utöver det 
finns också blankettset med mallar för förbud som kan fyllas i på plats vid 
inspektionstillfället.  

Vanligtvis är arbetssättet vid kontroller en blandning av föranmälda revisioner och 
oanmälda inspektioner. Vid klagomål och utredning av misstänkta matförgiftningar 
är kontrollen oftast oanmäld. Provtagning som kontrollmetod används på en del 
specifika objekt samt vid vissa projekt. 

Ur arbetsmiljö- och säkerhetsaspekter går inspektörerna två på inspektioner där vi 
anser att det behövs. Vi går även två på vissa utvalda objekt, för att kunna 
upprätthålla specialkunskap.  

Under året kan ett antal mindre projekt som är anpassade till aktuella händelser i 
samhället göras. 

Under rådande pandemi har Miljöförvaltningen stegvis gått över mer och mer till 
digitala inspektioner under 2020 och kommer att fortsätta med det under 2021. För 
att få en så meningsfull kontroll som möjligt har vi valt att fokusera på områdena 
HACCP, märkning och spårbarhet. De digitala inspektionerna måste förbokas för 
att vi ska få kontakt med rätt person som kan svara på våra frågor. Detta arbetssätt 
har gjort arbetstiden mer uppstyrd och mindre flexibel. Vid fysiska oanmälda 
inspektioner har vi kunnat förbereda och göra flera inspektioner inom närliggande 
område. Nu är vi mer uppstyrda att boka en inspektion år gången, om någon 
lämnar ett sent återbud p.g.a. sjukdom eller annan anledning kan vi oftast inte lägga 
in en ny inspektion med så kort varsel. Detta har uppmärksammats under hösten 
och gett oss insikten att digitala inspektioner tar mer tid, det vi sparar in på 
minskad/utebliven restid äts upp av all ställtid och att vi inte kan göra fler 
inspektioner efter varandra.  Metoden kräver mer tid för förberedelser och 
genomförande.  

Offentlig kontroll av livsmedel 
Offentlig kontroll ska utföras för att kontrollera efterlevnaden av livsmedels-
lagstiftningen i alla led i produktion, bearbetning och distribution av livsmedel. De 
behöriga myndigheter som utför offentlig kontroll ska vara effektiva och opartiska. 
Det får inte finnas någon intressekonflikt för den personal som utför den offentliga 
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kontrollen och inte heller för de som ansvarar för den. Myndigheterna ska ha 
tillgång till för ändamålet tillräckligt antal, väl kvalificerad och erfaren personal samt 
lämpliga utrymmen och utrustning.  
 

 

 

 

 

 

 
 

Offentlig kontroll ska genomföras utan förvarning/oanmäld utom i samband med 
revision och liknande fall då det krävs att livsmedelsföretagaren underrättas i 
förväg.  

Offentlig kontroll ska utformas enligt dokumenterade förfaranden för att 
säkerställa en likriktad och kvalitativ kontroll. Kontrollaktiviteter och övervaknings-
system bör vara väldokumenterade, t.ex. genom kontrollplan, vägledningar, 
instruktioner och rutiner samt andra hjälpmedel i form av t.ex. checklistor.  

Vid överträdelser av kraven i lagstiftningen ska nödvändiga sanktioner vidtas av 
myndigheten, som ska ta hänsyn till den bristande efterlevnadens art och om 
företaget tidigare visat prov på bristande efterlevnad. 

Kontrollmetoder 
Miljöförvaltningen använder i sitt arbete inom offentlig kontroll tre kontroll-
metoder; revision, inspektion och provtagning.  Dessa återkopplas genom 
kontrollrapporter till livsmedelsföretagaren.  

Revision 
Kontrollmetod där livsmedelsföretagen ska underrättas i förväg. Utvalda 
kontrollområden som är specifika för företaget ska gås igenom i samband med 
revisionen i ett eller flera steg.  

Vid revision bedöms, utöver de rättsliga kraven, även livsmedelsföretagarens egna 
krav på planerade åtgärder för verksamheten. Planerade åtgärder kan utgöras av 
egenformulerade policys, normer och rutiner. Dessa kan vara såväl skriftliga som 
muntliga. I bedömningen ingår att reda ut vad som ingår i de planerade åtgärderna, 
t.ex. i en rutin för rengöring. Man ska stämma av om de planerade åtgärderna är 
förankrade i verksamheten och att de följs av personalen. Dessutom ska effekten av 
åtgärderna bedömas, t.ex. att det blir rent när rengöringsrutinen följs, och att målen 
med livsmedelslagstiftningen uppfylls. Det vill säga om de planerade åtgärderna 
innebär att företaget producerar säkra och redliga livsmedel.  

I artikel 3.30 i förordning (EU) 2017/625 definieras revision på följande sätt: ”En 
systematisk och oberoende undersökning för att avgöra om verksamheter och 
dessa verksamheters resultat överensstämmer med planerade arrangemang och om 
dessa arrangemang tillämpas på ett verkningsfullt sätt och är lämpliga för att nå 
målen.” 
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Inspektion 
Kontrollmetod som vi tillämpar oftast och som sker utan föranmälan. Det som 
granskas är hur verksamheten fungerar i verkligheten. Fungerar verksamhetens 
rutiner i praktiken. t.ex. ”Blev det rent när rengöringsrutinerna följdes?”, eller ”Är 
märkningen korrekt?” Vid en inspektion kontrolleras utvalda områden. En 
inspektion kan vara en del av en revision. 
 

  

Provtagning 
Kontrollmetod där prover från olika produktionsområden tas för att verifiera 
verksamhetens egen provtagning och att rutiner fungerar. Oftast tas prover för 
bakteriologisk och/eller kemisk undersökning men även för att verifiera företagets 
egen märkning. Rengöringstest utförs med ATP-mätare för att verifiera att 
verksamhetens rengöringsrutiner fungerar.  

6.4  Provtagning och analys  
AK Lab AB i Borås samt SYNLAB i Linköping används som laboratorier för 
livsmedelsanalyser. I specialfall kan andra ackrediterade laboratorier anlitas. 

Provtagning sker inom ramen för offentlig kontroll, dels som en del i läns- eller 
riksprojekt, dels i egna projekt eller klagomålsutredningar. Provhantering sker med 
av laboratoriet tillhandahållen utrustning och enligt deras riktlinjer för olika 
provtyper. Provtagning sker i enlighet med livsmedelsenhetens rutin för 
provtagning.   
 

 

 

 

Varje inspektör har tillgång till en egen termometer, både med IR-funktion och 
med insticksgivare. Termometrar med insticksgivare kontrolleras regelbundet enligt 
livsmedelsenhetens rutin för termometerkontroll. 

6.5  Rapportering av kontrollresultat  
Efter varje genomförd kontroll får livsmedelsföretagaren en kontrollrapport som 
skapas enligt en standardmall i Ecos. Rapporten diarieförs och skickas till 
företagaren så snart som möjligt. Om så krävs skrivs även beslut på motsvarande 
sätt och delges. 

Kontrollresultat rapporteras årligen till Livsmedelsverket enligt krav i Livsmedels-
verkets föreskrifter (LIVSFS 2009:13) om rapporteringsskyldighet för kontroll-
myndigheter. Statistik till den årliga rapporteringen hämtas ur databasen i Ecos. 
Underlag för RASFF rapporteras omgående till Livsmedelsverket.  

I tertiala uppföljningsrapporter och i årsrapporten redogör Miljöförvaltningen för 
utfallet av kontrollarbetet; dels måluppfyllnad för nyckeltal dels mer generella 
bedömningar av kontrollen.  
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6.6  Öppenhet i kontrollen  
I Sverige regleras öppenheten i kontrollen framförallt av Offentlighets- och 
sekretesslagen (SFS 2009:400) och Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105). I 
korthet innebär detta att alla myndigheter är skyldiga att föra register över de 
allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Ett sådant register kallas 
vanligtvis för diarium. I diariet registreras uppgifter om dels de handlingar som 
kommer in till myndigheten, till exempel brev och ansökningar, dels de handlingar 
som upprättas vid myndigheten, till exempel beslut och kontrollrapporter. I diariet 
registreras både offentliga och sekretessbelagda handlingar.  
 

 

 

 

 

Vem som helst har rätt att begära att få se en handling som finns hos en myndighet. 
En allmän handling är vanligen också offentlig, det vill säga vem som helst får ta 
del av den. Vissa handlingar kan dock innehålla uppgifter som kan vara sekretess-
belagda. Detta ska prövas av myndigheten utifrån gällande lagstiftning när någon 
ber att få ut en handling. 

Som ett led i arbetet med att åstadkomma en öppenhet i livsmedelskontrollen 
presenterar Miljöförvaltningen resultat från utförda inspektioner på Borås Stads 
webbplats. 

7  Åtgärder vid bristande efterlevnad av lagstiftningen  
Till grund ligger Livsmedelsverkets vägledning om sanktioner i livsmedelslagstift-
ningen. För att säkerställa att sanktionsåtgärder vidtas i rätt omfattning sker en 
ständig dialog och utveckling av kompetensen hos inspektörerna. Genom 
uppföljning av antal och typ av sanktioner får vi en bild av hur det ser ut och kan 
genom detta se trender som vi kan gå in och styra. Inspektörer stämmer av med 
kollegor eller avdelningschef innan beslut fattas och skickas vidare. 

Till stöd för denna handläggning finns interna rutiner. Det finns även färdiga 
beslutsmallar både för att fatta beslut på kontoret, och för att ta med ut i fält. 
Förvaltningen har jurist, som kan rådfrågas i besvärliga handläggningsfrågor 

Livsmedelslagstiftningen innehåller både administrativa och straffrättsliga 
sanktioner. 

Administrativa sanktioner 
Denna typ av sanktioner kan användas av de behöriga kontrollmyndigheterna på 
livsmedelsområdet. Från och med 2019 infördes livsmedelssanktionsavgift bl.a. för 
undlåtenhet att anmäla en livsmedelsanläggning för registrering senast två veckor 
före verksamheten startas. Miljö- och konsumentnämnden kan också förbjuda eller 
förelägga livsmedelsföretagare att vidta vissa åtgärder, eventuellt förenat med vite. I 
artikel 138 i kontrollförordning (EU) 2017/625 anges vilka åtgärder en myndighet 
kan vidta vid bristande efterlevnad. Myndigheten kan t.ex. förbjuda eller begränsa 
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utsläppande på marknaden av livsmedel, tillfälligt stänga ett företag eller återkalla en 
anläggnings registrering. Myndighetens beslut om vilken åtgärd som ska vidtas ska 
dock stå i proportion till bristens art och till om företagaren tidigare visat prov på 
bristande efterlevnad. 
 

 

 

 

 

Straffrättsliga sanktioner 
Straffrättsliga sanktioner kan bli aktuella när en åklagare, oftast efter anmälan från 
en kontrollmyndighet, beslutar att väcka åtal för brott mot livsmedelslagstiftningen. 
Livsmedelslagen har sedan 2018 fängelsestraff i straffskalan igen. Miljö- och 
konsumentnämnden ska som kontrollmyndighet enligt livsmedelslagen verka för att 
brott mot livsmedelslagstiftningen beivras. 

8  Uppföljning och utvärdering av kontrollen  

8.1  Uppföljning  
Uppföljning görs löpande på avdelningsmötena hur vi följer planeringen under året. 
Avdelningschefen gör uppföljningar varje tertial för att bedöma var avdelningen 
befinner sig gentemot planeringen. Kortare avstämningar görs månadsvis. Till hjälp 
finns det ett verktyg/program - Stratsys som används i Borås Stad.  

Allmän uppföljning av måluppfyllnad avseende kontrollverksamheten, utförda 
kontroller och ekonomiskt läge sker tre gånger per år på avdelnings- och 
förvaltningsnivå.  

Verksamhetsplanering och uppföljning  
På Miljöförvaltningen sker verksamhetsplanering och uppföljning i flera steg och 
på olika nivåer: 

• Budgetprocessen i kommunen där Kommunfullmäktige fastställer nämndens 
budgetram och nämnden i sin tur en mer detaljerad budget för verksamheten 

• Årlig kontrollplan/budget som antas av nämnden. Denna följs upp tertialvis 
under året. Verksamhetsåret sammanfattas dessutom i årsredovisningen. 

• Detaljerad planering av kontrollarbetet sker på förvaltningens avdelning för 
livsmedelskontroll. På denna nivå finns planeringen per kontrollobjekt och 
handläggare. Uppföljningen sker kontinuerligt på avdelningen med 
avdelningschefen som ansvarig. 

• Beslut som går ut korrekturläses av en kollega för att minimera risken för 
felaktigheter.  

• Hela Miljöförvaltningen genomför årligen en intern revision där ett antal 
ärenden, beslut och skrivelser kontrolleras ihop med rutiner och mallar.  
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8.2  Revisioner  
Länsstyrelsen och Livsmedelsverket utför extern revision av den lokala livsmedels-
kontrollen. Stadsrevisionen kan göra interna revisioner av livsmedelskontrollen. 

8.3  Utvärdering  
Utvärdering av kontrollen sker i samband med tertialuppföljning och årsrapporter. 
Varje månad följs verksamheten upp av avdelningschefen. 
  

 

 

 

Under 2020 har en kundundersökning (NKI) genomförts hos bl.a. livsmedels-
företagen av en utomstående part. Livsmedelskontroll har fått bra betyg av 
verksamheterna på bland annat kommunikation och bemötande.  

Avvikelsehantering och genomgång av verksamheternas klagomål/synpunkter samt 
synpunkter från allmänheten är en annan form av utvärdering som granskas av 
både avdelningscheferna och ledningsgruppen. 

9  Beredskap 
Beredskapsplan för staden finns publicerad på intranätet. Beredskapsplan som 
berör Miljöförvaltningen kommer att arbetas med under 2021. 

I kris- och beredskapssituationer är en professionell kommunikation en avgörande 
faktor. Bland annat innebär det att våra budskap behöver formuleras på ett klart 
och lättförståeligt sätt samt att vi alltid måste vara säkra på vilken organisation som 
ansvarar för problemet och därigenom har informationsansvaret.  

10  Nationell kontrollplan för livsmedelskedjan  
I Sveriges fleråriga nationella kontrollplan för livsmedelskedjan beskrivs hur den 
offentliga kontrollen i hela livsmedelskedjan är organiserad, hur den genomförs och 
hur den utvecklas. Där finns även övergripande mål som är gemensamma för alla 
myndigheter som ansvarar för offentlig kontroll i livsmedelskedjan samt operativa 
mål inom lagstiftningens olika områden och aktiviteter för att nå målen.  

Målet med den nationella kontrollplanen är att säkerställa en hög skyddsnivå för 
människors och djurs hälsa samt värna om konsumenternas intressen. Planen är ett 
styrande dokument för kontrollmyndigheterna. Den har utarbetats av 
myndigheterna gemensamt och har tagits fram i enlighet med EU:s Livsmedels-
lagstiftning: förordningen (EG) nr 178/2002 och förordningen (EU) 2017/625. 
Planen ger också en beskrivning av det svenska kontrollsystemet genom hela 
livsmedelskedjan. Den omfattar livsmedel, foder och animaliska biprodukter, 
djurhälsa och djurskydd samt kontroll av skadegörare på växter och växtprodukter. 
Den nationella kontrollplanen är gemensam för samtliga kontrollmyndigheter i 
livsmedelskedjan och tas fram av Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens 
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veterinärmedicinska anstalt (SVA), länsstyrelserna, Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) samt Generalläkaren gemensamt. Planen uppdateras varje år.  
 
Kontrollplanen finns på NKP-webben .  

http://www.nkpwebben.se/
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Tillsynsplan för den yttre tillsynen; 2021 

Tillsyn enligt; alkohollagen (2010:1622), lag (2018:2088) om tobak 
och liknande produkter och lag (2009:730) om handel med vissa 
receptfria läkemedel  

Allmänt 
Alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter är skyddslagstiftningar som syftar till 
att begränsa alkoholens- respektive tobakens skadeverkningar. Bestämmelserna i 9 kap. 
alkohollagen innebär både en rättighet och en skyldighet för kommunen att utföra tillsyn över 
serveringsställen med servering av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat. 
Motsvarande bestämmelse gällande lag om tobak och liknande produkter återfinns i 7 kapitlet, 
och 21 § lag om handel med vissa receptfria läkemedel. 

Om tillsynsplanen 
En tillsynsplan är ett ramverk för en effektivare tillsyn. Planen visar på vad som ska 
prioriteras under året samt fastställer en lägsta-frekvens för tillsynen. Planen ligger till grund 
för kommunens planering av den konkreta tillsynen. 

Om tillsynen och dess olika nivåer 
Central tillsynsmyndighet gällande alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter 
är Folkhälsomyndigheten, som ska följa utvecklingen och ge vägledning. Regional 
tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen som ska ge kommunen vägledning men även utföra tillsyn 
av kommunernas tillämpning av lagområdena.  

När det gäller lagen om handel med vissa receptfria läkemedel är det Läkemedelsverket som 
ansvarar för efterlevnaden. 

I Borås Stad ansvarar Tillståndsenheten vid Miljöförvaltningen för den lokala tillsynen. Även 
polisen har ett lokalt tillsynsansvar, med undantag för receptfria läkemedel. 

I Borås Stad genomförs i princip all tillsyn inom dessa lagområden oanmäld och den utförs 
både dagtid, kvällar och nätter. Den yttre tillsynen utförs i huvudsak av Tillståndsenheten 
ensam, men även som samordnad tillsyn med andra myndigheter. 

Med anledning av rådande omständigheter med Covid-19 kommer Tillståndsenheten under 
2021 att utveckla former för olika digitala kontroller av verksamheter.  

Prioriterade områden 
Det som kommer att prioriteras i tillsynen under 2021 är att minderåriga inte serveras 
alkoholdrycker eller får möjlighetet att köpa tobaksprodukter och folköl.  
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Prioriterat under året är vidare att ordning och nykterhet råder på serveringsställena samt att 
matutbudet uppfyller alkohollagens krav.  

Tillsynsfrekvens 
Det antal tillsynsbesök som en verksamhet får under ett år är beroende av 
verksamhetsinriktning, och den risk som verksamhetsinriktningen bedöms utgöra i 
förhållande till de ovan angivna prioriterade områdena, men även särskilda händelser. 
Samtliga verksamhetsutövare inom lagområdena kommer dock att få minst ett (1) 
tillsynsbesök under 2021. Samordnad tillsyn kommer att genomföras vid minst tre tillfällen. 

Resurser för tillsyn 
Förutom Tillståndsenhetens medarbetare finns för närvarande två timanställda 
restauranginspektörer som utför majoriteten av den yttre tillsynen i enlighet med 
alkohollagen.  

För att kunna hålla en god kvalité på tillsynen ges restauranginspektörerna utbildning och 
kompetensutveckling regelbundet från Tillståndsenheten. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verksamhetsplan 2021 
     -Tillståndsenheten- 

 
 
 
 
 
Handläggning och tillsyn enligt: 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Alkohollagen (2010:1622) 
- Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 
- Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 

Miljö- och konsumentnämnden i Borås Stad 



 

2 (5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innehållsförteckning                                                                                                    
1.1 Övergripande mål ............................................................................................................................ 3 
1.2 Uppdrag ............................................................................................................................................ 4 
1.3 Målsättning för verksamheten 2021 ........................................................................................... 4-5 
1.4 Målsättning för verksamheten på 3-5 års sikt .............................................................................. 5 
 
 
Bilaga: Tillsynsplan för den yttre tillsynen; 2021 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 (5) 

 
 
 
 
 
1 Verksamhetsplan 2021 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
  

Handläggning och tillsyn enligt: 

- Alkohollagen (2010:1622)  
- Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter  
- Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 

Verksamhetsområden: 

- Alkohol  
- Tobaksprodukter  
- Folköl 
- E-cigaretter och påfyllningsbehållare  
- Receptfria läkemedel  

1.1 Övergripande mål 

Alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter är sociala skyddslagstiftningar. 
Riksdagen har slagit fast att det övergripande målet för såväl alkoholpolitiken, som 
tobakspolitiken, är att minska substansernas medicinska skadeverkningar. På samma sätt syftar 
lag om handel med vissa receptfria läkemedel till att minska riskerna för skadeverkningar, samt 
säkerställa produkternas äkthet och kvalitet. 

Genom en väl fungerande tillsyn kan olägenheter och skadliga konsumtionsmönster, exempelvis 
överservering och exponering för rök, begränsas. En väl fungerande tillsyn gör det svårare för 
ungdomar under 18 år att få tag på olika substanser, inte minst genom att servering och 
försäljning till minderåriga kan begränsas, samt att tillgången på illegala produkter kan hållas 
nere. Genom en väl fungerande tillsyn kan den organiserade brottslighetens inflytande över 
restaurangbranschen och tobaksförsäljningen med tillhörande distributionsled hållas tillbaka.  

En livskraftig restaurangmiljö är en omistlig del i en levande stad. Genom en rättssäker och 
snabb hantering av ärenden och goda relationer till företagarna inom branschen, bidrar 
Tillståndsenhetens arbete till en sund restaurangmiljö och levande stad.  
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1.2 Uppdrag 

- Utreda ansökningar om serveringstillstånd och tobaksförsäljningstillstånd, samt 
handlägga anmälningar om försäljning av folköl, e-cigaretter och påfyllningsbehållare, 
liksom ändringar i befintliga tillstånd.   

- Utföra tillsyn över verksamheter med befintligt tillstånd, samt anmälningspliktig 
försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare, folköl, och receptfria läkemedel.  

- Utföra samordnad tillsyn tillsammans med våra samverkansmyndigheter. 

- Genomföra utbildningar för såväl krögare som politiker. Exempel på detta är den 
återkommande utbildningen i ansvarsfull alkoholservering. 

- Hantera rättsliga processer efter att ett beslut överklagats, samt bistå vid muntliga 
förhandlingar i förvaltningsdomstol. 

- För Bollebygd kommuns räkning, i enlighet med avtal, ansvara för utredning och tillsyn 
enligt alkohollagen, samt tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter. 

1.3 Målsättning för verksamheten 2021 

Handläggningstider 
Borås Stad har konkurrenskraftiga handläggningstider gällande ansökningar om 
serveringstillstånd. I Näringslivets Regelnämnds senaste undersökning från juni 2020, behåller 
Borås Stad sin placering bland de 10 bästa kommunerna i landet.  

Målsättningen för 2021 är att Borås Stads starka position på området ska bibehållas och att 
handläggningsrutiner, mallar m.m. ska fortsätta utvecklas inom hela verksamhetsområdet utifrån 
denna målbild. 

Ingen sökande ska behöva vänta längre än 5 arbetsdagar på beslut eller besked efter att en 
ansökan är komplett och kommunicering av beslutsunderlaget har skett. I detta mål tas fortsatt 
höjd för eventuell frånvaro på enheten. I praktiken kommer de allra flesta verksamheter även 
fortsättningsvis att få beslut eller besked redan inom ett par dagar. 

Yttre tillsyn 
Målsättningen för 2021 är att alla verksamhetsutövare med stadigvarande tillstånd ska få minst 
(1) tillsynsbesök under året. Detsamma gäller för försäljningsställen av e-cigaretter och 
påfyllningsbehållare, folköl respektive receptfria läkemedel. Målsättningen ligger i linje med 
lagstiftarens krav. 
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Den yttre tillsynen genomförs även i form av samordnad tillsyn. Vid dessa tillsyner kan bland 
annat Polismyndigheten, Skatteverket, Räddningstjänsten, Migrationsverket, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kronofogdemyndigheten, Arbetsmiljöverket och 
livsmedelsinspektörer delta. Målsättningen är att genomföra minst tre sådana tillsyner under året. 

Inre tillsyn 
Den inre tillsynen kommer under 2021 att systematiseras och förstärkas ytterligare. Den inre 
tillsynen är ett viktigt redskap i arbetet med att upprätthålla konkurrensneutrala villkor och 
motverka organiserad brottslighet. 

Tillgänglighet och digitalisering 
Målsättningen är fortsatt att Tillståndsenheten ska vara tillgänglig alla vardagar. De införda fasta 
telefontiderna ligger fast, och e-post som kommer till enhetsbrevlådan under vardagar ska 
besvaras inom ett dygn. Utöver det finns det olika e-tjänster som underlättar både för befintliga 
tillståndshavare och de som söker nytt tillstånd eller vill anmäla försäljning. 

Under 2021 kommer Tillståndsenheten att fortsätta arbetet med digitalisering som ett mål att 
uppnå ytterligare effektiviseringar, och en ökad tillgänglighet för den enskilde företagaren och 
medborgaren. Exempelvis kommer e-legitimation att kopplas till e-tjänsterna vilket ytterligare 
kommer att förenkla för befintliga verksamheter. 

Effektiviseringskrav  
Kommunfullmäktige gav under förra året Miljö- och konsumentnämnden i uppdrag att 
effektivisera förvaltningens arbete med tillsyn i enlighet med alkohollagen. Nämnden beslutade i 
januari i år om ett svar på kommunfullmäktiges begäran, och gav samtidigt förvaltningen ett 
tilläggsuppdrag innebärande fördjupade ekonomiska jämförelser med andra kommuner på 
alkoholområdet. Detta uppdrag ska redovisas på nämndsammanträdet i juni.  

1.4 Målsättning för verksamheten på 3-5 års sikt 

Det är viktigt att verksamheten bibehåller en jämn och hög nivå när det gäller ärendehantering, 
bemötande, tillgänglighet och kompetens. Förutsägbarhet är en viktig parameter för 
rättssäkerhet. 

De ovan beskrivna målsättningarna för 2021 gällande handläggning och tillsyn ska vara 
utgångspunkten. Den långsiktiga målsättningen är att successivt höja ambitionsnivån. När det 
gäller den inre tillsynen bör samtliga stadigvarande tillstånd ha granskats vid utgången av 2025.  

Tillståndsenheten kommer att fortsätta bidra med sina erfarenheter som representant i Borås 
Stads drogpolitiska ledningsgrupp, liksom fortsätta utveckla samararbetet med Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen kring bland annat gemensamma utbildningsinsatser. 

Tillståndsenheten kommer att fortsätta bidra med sin erfarenhet i de näringspolitiska fora som rör 
restaurangbranschens förutsättningar och viktiga roll i en levande stad. Tillståndsenheten 
kommer att fortsätta verka för en öppen dialog både internt och externt. 
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Datum  

2021-03-16  
Dnr  

16-2020-00138  
16-2020-00181  

Anna Karlsson, 033-35 81 69 
anna.y.karlsson@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Yttrande  till  Kammarrätten  i  mål  22-21 och  23-21  gällande  
överklagande av  Förvaltningsrättens  beslut avseende  
mål  2026-20  och  3387-20  

Förslag  till  beslut  
- Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande  
och översänder det såsom sitt yttrande till Kammarrätten i Jönköping  i mål 22-21 och 
23-21.  
 
Sammanfattning  
Miljö- och konsumentnämnden vidhåller tidigare lämnade yrkanden och grunder och 
hänvisar till tidigare inskickade handlingar i målen (2026-20 och 3387-20 
Förvaltningsrätten, 22-21 och 23-21 Kammarrätten) samt till vad som framkommit 
vid muntlig förhandling i Förvaltningsrätten 2020-10-30. Miljö- och 
konsumentnämnden har därutöver inget att tillägga. 

Ärendet  
Yrkande 
Miljö- och konsumentnämnden vidhåller tidigare lämnade yrkanden och grunder och 
hänvisar till tidigare inskickade handlingar i målen (2026-20 och 3387-20 
Förvaltningsrätten, 22-21 och 23-21 Kammarrätten) samt till vad som framkommit 
vid muntlig förhandling i Förvaltningsrätten 2020-10-30. Miljö- och 
konsumentnämnden har därutöver inget att tillägga. 

Johanna Bäckström 
Tillförordnad avdelningschef 

Yttrandet skickas till  
Kammarrätten i Jönköping (kammarrattenijonkoping@dom.se) 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 

501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

mailto:miljo@boras.se
https://boras.se
mailto:kammarrattenijonkoping@dom.se
mailto:anna.y.karlsson@boras.se
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YTTRANDE  1(1) 
Datum  

2021-03-23  
Dnr  

16-2020-00138  
16-2020-00181  

Anna Karlsson, 033-35 81 69 
anna.y.karlsson@boras.se 

Kammarrätten i Jönköping 
Box 2202 
550 02 Jönköping 

Angående  överklagande  av  Förvaltningsrättens  dom  i  mål  
2026-20  och  3387-20  –  mål  22-21  och  23-21  Kammarrätten  

Yttrande  
Miljö- och konsumentnämnden vidhåller tidigare lämnade yrkanden och grunder och 
hänvisar till tidigare inskickade handlingar i målen (2026-20 och 3387-20 
Förvaltningsrätten, 22-21 och 23-21 Kammarrätten) samt till vad som framkommit 
vid muntlig förhandling i Förvaltningsrätten 2020-10-30. Miljö- och 
konsumentnämnden har därutöver inget att tillägga. 

………………………………………... 
Karl-Eric Nilsson, ordförande Miljö- och konsumentnämnden 

Yttrandet  skickas  till  
Kammarrätten i Jönköping (kammarrattenijonkoping@dom.se) 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 

501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 

mailto:miljo@boras.se
https://boras.se
mailto:kammarrattenijonkoping@dom.se


 

 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00  

 

 

Johanna Johansson, 033-35 31 47 
johanna.johansson@boras.se 

Sida 
1(2) 

  

 
 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 
2021-03-09 

Dnr 
2021-229 

Miljö- och konsumentnämnden 

Remiss: Regional avfallsplan 2021-2030 

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslag till Regional avfallsplan 2021-2030 
under förutsättning att förvaltningens synpunkter beaktas.  

Sammanfattning  
Borås Stad har tillsammans med andra kommuner i Boråsregionen tagit fram ett 
utkast till regional avfallsplan som nu sänts på remiss till berörda förvaltningar och 
bolag i Borås Stad.  

Miljöförvaltningen ser positivt på att ett förslag till regional avfallsplan tagits fram. 
Förslaget som helhet förväntas ha en positiv miljöpåverkan. Miljöförvaltningen menar 
att de nämnder som har störst rådighet över att föreslagna mål uppfylls ska stå som 
ansvariga istället för Miljö- och konsumentnämnden. Detta hindrar inte eventuell 
samverkan och erfarenhetsutbyte. Mer detaljerade synpunkter på genomförandet och 
uppföljningen av planen, målen, indikatorerna och åtgärdsförslagen finns i bilaga 
Miljöförvaltningens yttrande som biläggs denna tjänsteskrivelse.  

Ärendebeskrivning  
Borås Stad har tillsammans med andra kommuner i Boråsregionen tagit fram ett 
utkast till regional avfallsplan som nu sänts på remiss till berörda förvaltningar och 
bolag i Borås Stad. Svar önskas kortfattat men detaljerat avseende förslaget som 
helhet men även gällande målformuleringar med tillhörande åtgärder och indikatorer. 
Svaret skall innehålla sidhänvisning. Förslag till ansvarsfördelning ska också 
kommenteras i remissvaret.  

Miljö- och konsumentnämnden föreslås enligt bifogat missiv ansvara för följande mål 
tillsammans med andra aktörer:  

• Konsumtionen av engångsartiklar ska minska jämfört med år 2022 
• Invånarna ska ha möjlighet till enkel och tillgänglig återanvändning av 

produkter 
• Invånarnas förståelse om kopplingen mellan konsumtionsbeteende, 

avfallsmängder och miljöpåverkan ska öka.  
• Matsvinnet ska minska med 50 % per invånare jämfört med 2021.  
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Kommunicering  
Tidigare kommunicering har gjorts för remiss  

• Utredning om engångsartiklar  ECOS Dnr: 2019-003599 
• Svar på remiss om avfallsföreskrifter ECOS Dnr: 2020-2263 
• Muntlig kommunicering vid möte mellan miljötillsynsavdelningen och Monica 

Lindqvist inför KS yttrande 8 mars 2021 gällande EU:s  engångsplastdirektiv. 

Miljöförvaltningens bedömning  
Miljöförvaltningen ser positivt på att ett förslag till regional avfallsplan tagits fram. 
Förslaget som helhet förväntas ha en positiv miljöpåverkan. Miljöförvaltningen menar 
att de nämnder som har störst rådighet över att föreslagna mål uppfylls ska stå som 
ansvariga istället för Miljö- och konsumentnämnden. Detta hindrar inte eventuell 
samverkan och erfarenhetsutbyte. Mer detaljerade synpunkter på genomförandet och 
uppföljningen av planen, målen, indikatorerna och åtgärdsförslagen finns i bilaga 
Miljöförvaltningens yttrande som biläggs denna tjänsteskrivelse.  

Konsekvensbedömning  

Ekologisk, social och ekonomisk dimension 
I bilagan till utkast till Regional avfallsplan har en hållbarhetsbedömning utifrån de 
globala målen gjorts vilken konstaterar att avfallsplanen syftar till en generell minskad 
miljöpåverkan i regionen och Länsstyrelsen har bedömt att en 
miljökonsekvensbedömning inte behövs. Avfallsplanen innehåller resonemang om att 
förebyggande av avfall innebär att konsumtionen inte behöver minska. Trots det 
innehåller planen flera mål som just syftar till en minskad konsumtion. Ett exempel är 
minskningen av användning av engångsartiklar. Vi ser att konsumtionen kan minska 
till förmån för att vissa produkter får ökad kvalitet och längre livslängd.  
Enligt utkastet till avfallsplan kan finansiering av genomförandet av åtgärderna ske 
genom avfallstaxan, skattemedel och externt finansierade projekt.  

    I beredning av ärendet har följande deltagit:  
• Johanna Johansson, miljöutredare Miljöstrategiska avdelningen 
• Johannes Stolt, miljöinspektör Miljötillsynsavdelningen  
• Mikael Lund, miljöutredare Miljöstrategiska avdelningen 
• Pia Aspegren, miljöutredare Miljöstrategiska avdelningen 
• Dennis Sako, miljöutredare Miljöstrategiska avdelningen 
• Lisa Nilsson, energi-och klimatsamordnare Miljöstrategiska avdelningen 
• Johan Linderstad, miljökommunikatör Miljöstrategiska avdelningen 
• Elin Johnsson, avdelningschef Miljöstrategiska avdelningen 
• Annelie Johansson, avdelningschef Konsument Borås 
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Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Elin Johnsson  
Avdelningschef

Bilagor  
Remisshandlingar 
Missiv (innehåller förslag till ansvarsfördelning i Borås Stad) 
Miljöförvaltningens yttrande  

Beslutet expedieras till  
Kommunstyrelsen KS.diarium@boras.se  

mailto:KS.diarium@boras.se


 

 

 

 

   
 

  
 

 
 

 
 

    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

Sida 

MISSIV  1(4) 

Datum  

2020-01-26  
Instans  

Kommunstyrelsen  
Dnr  KS  2021-00101  1.1.2.1  

Remiss:  Regional  avfallsplan  2021-2030  

Kommunerna i Boråsregionen; Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 

Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda samverkar kring att ta fram en gemensam 

avfallsplan. Regional avfallsplan ”Mot en hållbar och cirkulär framtid” för 
perioden 2021-2030 har arbetats fram under framförallt 2020 med hjälp av en 

projektgrupp bestående av en projektledare och en representant från varje 

kommun eller kommunalt avfalls- och energibolag. Till projektgruppens hjälp 

bildades fokusgrupper bemannade med tjänstepersoner från våra åtta 

kommuner samt ett antal externa aktörer för att ge inspel på målen i 

avfallsplanen. Under framtagandet har målförslagen kontinuerligt förankrats i 

kommunerna. 

Remissinstanser 

1.  Tekniska nämnden  

2.  Samhällsbyggnadsnämnden  

3.  Fritids- och folkhälsonämnden  

4.  Lokalförsörjningsnämnden  

5.  Förskolenämnden   

6.  Grundskolenämnden   

7.  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden   

8.  Individ- och familjeomsorgsnämnden   

9.  Vård- och äldrenämnden   

10.  Arbetslivsnämnden   

11.  Kulturnämnden   

12.  Servicenämnden   

13.  Sociala omsorgsnämnden   

14.  Miljö- och konsumentnämnden   

15.  Borås Energi och Miljö AB  

16.  Borås Elnät AB   

17.  Borås Parkerings AB   

18.  Borås Djurpark AB   

19. AB Bostäder i Borås   

Kommunstyrelsen 

Postadress Besöksadress Hemsida E-post Telefon 

501 80 Borås Kungsgatan 55 boras.se boras.stad@boras.se 033-35 70 00 vxl 

mailto:boras.stad@boras.se
https://boras.se
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20.  Fristadbostäder   

21.  AB Sandhultsbostäder   

22.  AB Toarpshus   

23.  Viskaforshem AB   

24.  Industribyggnader i Borås AB   

25.  Inkubatorn i Borås AB   

26.  Borås Borås  TME AB   

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen  senast den  20210406. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till KS.diarium@boras.se  Om 

dokumentet består av ett inskannat dokument, så skicka även ett  exemplar där 

text kan kopieras.  

Ange diarienummer  KS  2021-00101  och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Reservationer, särskilda yttranden och protokollsanteckningar skall alltid 

redovisas tillsammans med nämndens/styrelsens beslut. 

När ni svara så tänk på: 

•  Svaret ska vara så kortfattat och konkret som möjligt.  
•  Svara med hänvisning till sidnumrering.  
•  Ta upp både det som ni ser som styrkor i avfallsplanen och det ni tycker 

saknas eller behöver ändras. Motivera kortfattat.  
•  Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning  
•  Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det 

remitterade ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig).  

Vi önskar att ni även beaktar följande i era svar: 

•  Vad är er samlade uppfattning om avfallsplanen?  

•  Vad anser ni om målformuleringarna?  

•  Vad anser ni om ansvarsfördelningen?  

•  Hur tycker ni att avfallsplanen ska genomföras? Hur kan er organisation 

bidra?  

Förslag till ansvarsfördelning för de olika delmålen finns i tabellen nedan. På 

sidan 14 i avfallsplanen finns en guide till vilka verksamheter som berörs av de 

olika målen. 

Susanne Arneborg 
Handläggare 
0766230802 

Ansvarsfördelning inom koncernen Borås Stad 

Mål Ansvarig 

Målområde 1: Hushåll med maten 

mailto:KS.diarium@boras.se
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Matsvinnet ska minska till 35 g/portion i 

kommunens verksamheter 

Grundskolenämnden och Vård- och 
äldrenämnden 
(Viktiga aktörer är verksamheter som 
servera mat) 

Matsvinnet ska minska med 50 % per 

invånare jämfört med år 2021 

Borås Energi och Miljö 
Miljö och konsumentnämnden 

Minst 60% av uppkommet matavfall ska 
gå till näringsåtervinning och 
biogasproduktion eller annat miljömässigt 
motsvarande ändamål 

Borås Energi och Miljö 

Målområde 2: Konsumera hållbart 

Konsumtionen av engångsartiklar ska 
minska jämfört med år 2022 

Miljö- och konsumentnämnden 
Borås Energi och Miljö 
(Viktiga aktörer: verksamheter som 
använder engångsartiklar) 

Livslängden på arbetskläder i kommunens 
verksamheter ska öka jämfört med år 
2022 

Kommunstyrelsen (koncerninköp) 

(Viktiga aktörer är koncerninköp och de 

verksamheter som använder 
arbetskläder.) 

Invånarnas förståelse om kopplingen 
mellan konsumtionsbeteende, 
avfallsmängder och miljöpåverkan ska 
öka. 

Miljö- och konsumentnämnden 
Borås Energi och Miljö 
Viktig aktör att samverka med: 
Stadsledningskansliet 
(Näringslivsavdelningen) 

Målområde 3: Använd de resurser vi har 

Andel möbel- och textilinköp i 
kommunens verksamheter som är 
återbrukat ska öka jämfört med år 2022 

Kommunstyrelsen (koncerninköp) 
De kommunala bolagen 

Återanvändning och återvinning av bygg-
och rivningsmaterial inklusive massor från 
kommunala bygg, mark och 
anläggningsprojekt ska öka jämfört med år 
2022 

Lokalförsörjningsnämnden 
Tekniska nämnden 
Servicenämnden 
De kommunala bolagen 

Livslängden på elektronik i kommunens 

verksamheter ska öka jämfört med år 2022 

Kommunstyrelsen 
(Viktiga aktörer IT strateger och 
koncerninköp) 
De kommunala bolagen 

Invånarna ska ha möjlighet till enkel och 
tillgänglig återanvändning av produkter 

Borås Energi och Miljö 
Miljö- och konsumentnämnden 

Målområde 4: Sortera mera 

Alla kommunala verksamheter ska ha 
möjlighet att enkelt och nära kunna 
sortera ut sitt avfall 

Lokalförsörjningsnämnden 
Borås Energi och Miljö 
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Andelen felsorterat i restavfallet ska Borås Energi och Miljö (i samverkan 

minska med 50% jämfört med år 2021 med bl.a. bostadsbolag) 

Mängd avfall från ÅVC som behandlas Borås Energi och Miljö 
med förbränning och deponering ska 
minska jämfört med år 2021 

Andel hållbara och effektiva Borås Energi och Miljö 
avfallstransporter i kommunens regi ska 

öka jämfört med år 2021 

Målområde 5: Fimpa skräpet 

Nedskräpning ska minska med 50% Fritid och folkhälsonämnden (Borås 
jämfört med år 2022 Rent och Snyggt) 

Borås Energi och Miljö 

Upplevd nedskräpning i offentlig miljö Fritid och folkhälsonämnden (Borås 
ska förbättras jämfört med år 2022 Rent och Snyggt) 

Målområde 6: Planera in plats för avfallet 

Små och stora anordningar för återbruk, Borås Energi och Miljö 
återvinning och avfallshantering ska Samhällsbyggnadsnämnden 
lokaliseras i strategiska lägen så de är enklaKommunstyrelsen 
att använda både ur brukar och 

insamlingssynpunkt. 



 

 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00  

 

 

Johanna Johansson, 033-35 31 47 
johanna.johansson@boras.se 
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 Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

Yttrande över Remiss Regional avfallsplan 

Ärendet 
Borås Stad har medverkat i framtagandet av förslag till regional avfallsplan som 
Kommunstyrelsen nu sänt på remiss till berörda parter. Ett missiv med föreslagen 
ansvarsfördelning för respektive mål har också sänts på remiss.  

Miljöförvaltningens synpunkter  
Miljöförvaltningen ser positivt på det framtagna förslaget och tillstyrker förslaget 
under förutsättning att förvaltningens synpunkter beaktas. Avfallsplanens mål 
konkretiserar delvis strategiområdet Cirkulära affärsmodeller i den regionala och 
delregionala strategin som håller på att tas fram, liksom strategin Resurseffektiv 
konsumtion och produktion i vår antagna Energi- och klimatstrategi. Kommunstyrelsen 
behandlar 8 mars 2021 avfallsföreskrifter och remiss om EU:s engångsplastdirektiv.  
Kommunstyrelsen utreder parallellt 2021 vilken nämnd som ska samordna 
avfallsfrågan i staden. Miljö- och konsumentnämnden är en av de nämnder som 
utredaren överväger att föreslå som ansvarig för samordningen.  

Synpunkter gällande genomförande 
Missivet efterfrågar förslag på genomförandet. Vi efterfrågar kommunikation från 
Kommunstyrelsen om en gemensam hållning kring allt styrdokumentsarbete i staden, 
utifrån tillitsbaserad styrning. Texten om genomförandet behöver förtydligas i 
avfallsplanen. Ett förslag är att genomförandet skulle kunna ske enligt följande;  

• Kommunen antar den regionala avfallsplanen som sin egen.  
• Den som ansvarar för avfallshanteringen i kommunen (nu Kommunstyrelsen 

och Borås Energi och Miljö) ansvarar för samordning av stadens arbete. 
• Samordning av avfallsfrågan generellt behöver skiljas från utpekat ansvar för 

specifika mål (som är mer operativt) och kan innefatta coaching, fungera som 
katalysator, undanröja hinder för åtgärdsarbete och lyfta frågan strategiskt. 

• Handlingsplanen som omnämns i utkastet bör vara synonym med stadens 
budget och/eller verksamhetsplan. Ett förslag är att ansvariga 
förvaltningar/bolag arbetar in mål och åtgärder i sitt miljöledningssystem då 
dessa mål är kopplade till tjänsteutövningen och att uppföljning sker inför 
ordinarie revision av ledningssystemet. Förslag till handlingsplan för 
Miljöförvaltningen längst ner i yttrandet. 
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• Kommunstyrelsen, eller den nämnd som Kommunstyrelsen utser att ansvara 

för samordningen av avfallsfrågan, gör en fördjupad uppföljning av arbetet 
med avfallsplanen genom exempelvis uppföljningsdialog 1 med några års 
mellanrum och redovisar detta i Kommunstyrelsens årsredovisning (liksom 
välfärdsbokslut och miljörapporten redovisas idag) alternativt i ett 
hållbarhetsbokslut. Kika gärna mer på andra städers uppföljning, förändrad 
uppföljningsmetodik i samband med tillitsbaserad styrning.   

• Ett urval av indikatorer från avfallsplanen (ex. plockanalys) presenteras 
årligen i Kommunstyrelsens budget/årsredovisning (vid texten om Vision 
2025 som stadens målstyrning utgår ifrån.)  

• Dialog om prioriteringar och tilldelning av uppdrag, liksom eventuella 
ändringar av reglementen bör ske inför ordinarie budgetarbete av 
Kommunstyrelsen.  

• Om nya uppdrag tilldelas verksamheten utan extra resurser behöver direktiv 
komma från Kommunstyrelsen om vilka omprioriteringar som behöver 
göras.  

• För vissa mål finns idag redan fungerande nätverk internt och externt; ex. 
nedskräpning, matsvinn m.m. som staden kan nyttja för erfarenhetsutbyte. 
Ev. kanske vissa interna nätverk kan öppnas upp för delregional samverkan? 
För andra frågor kan ny samverkan startas upp eller ske genom det 
delregionala nätverket med avfallsansvariga. En samordnare vid 
Boråsregionen kan fungera som katalysator för att detta ska ske och driva på 
åtgärdsarbetet.  

• En samordnare vid Boråsregionen samordnar en gemensam 
kommunikationsplan och handlar upp eventuella delregionala 
kommunikationsinsatser. Förstudien om en kommunikationsplattform för 
hållbara livsstilar har identifierat ett behov av en delregional samordnare som 
också kan arbeta mer operativt med lokalt anpassad, målgruppsinriktad 
kommunikation.  

• Dubbla styrdokument undviks genom att mål med koppling till avfallsplanen 
nu lyfts ur miljömålen vid kommande revidering. På sikt läggs avfallsplanen 
tillsammans med andra styrdokument med koppling till globala målen under 
ett hållbarhetsprogram.  

• Avropsavtal eller andra former av avtal upprättas om tillgång till extern 
expertis om senaste rönen på materialsidan för att snabbt och enkelt få svar 
på frågor som dyker upp i samband med inköp. Kommunen kan inte ha egna 
experter med kompetens om alla materialområden. 
 

Synpunkter på missivets förslag till ansvarsfördelning 
• Ett förtydligande bör göras kring ansvarsfördelning, detta blir extra viktigt om 

ansvaret för mål är delat mellan olika förvaltningar och bolag. Innebär 
ansvaret att samordna att åtgärderna genomförs genom att stötta andra eller 
att genomföra dem själva? I de mål där miljötillsynsavdelningen är utpekad 
som delansvarig är det oklart om detta ansvar främst uppfylls genom tillsyn av 
avfallsföreskrifter och annan lagstiftning. Som exempel, relaterat till mål 5.1 
och 5.2, är den funktion som miljötillsynsavdelningen redan har i samband 
med klagomål på nedskräpning samt rådgivande funktion. Är det tänkt att nya 
ansvarsuppgifter ska påföras miljötillsynsavdelningen bör dessa specificeras.   

                                                      
1 
https://skr.se/tjanster/kurserochkonferenser/dokumentation/alldokumentation/dokumentationtillits
baseraduppfoljningsdialogforprimarvardipraktiken.26832.html 
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Förslag gällande ansvarsfördelning i Borås Stad 
Mer detaljerade synpunkter kring indikatorer och åtgärdsförslag se längre ner i 
yttrandet. 
Mål Synpunkter  Förslag på annan 

ansvarig 
Konsumtionen av 
engångsartiklar ska 
minska jämfört med 
år 2022 

Miljö- och konsumentnämnden kan 
inte ansvara för mål med åtgärder. 
Stora konsumenter av engångsartiklar 
och koncerninköp har en större 
rådighet. I promemorian: Genomförande 
av EU:s engångsplastdirektiv och andra 
åtgärder för en hållbar plastanvändning 
M2020/02035 2står att miljö- och 
konsumentnämnden kan få 
tillsynsansvar över detta område.  

Kommunstyrelsen  
samt nämnder som 
konsumerar flest 
engångsartiklar. 

Invånarna ska ha 
möjlighet till enkel 
och tillgänglig 
återanvändning av 
produkter 
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

Miljö- och konsumentnämnden har 
inte rådighet över målet 

Borås Energi och Miljö 
AB 

Invånarna förståelse 
om kopplingen mellan 
konsumtionsbeteende, 
avfallsmängder och 
miljöpåverkan ska 
öka.  

För att nå invånare bör delregional 
samordnare driva delregionalt projekt 
och åtgärder för att nå målet ingå i 
delregional kommunikationsplan. 

Miljö- och konsumentnämnden verkar 
aktivt för att nå målet (se rubrik 
”Förslag handlingsplan Miljöförvaltningen”) 
men kan inte ansvara för målet. 
Enkätundersökning som föreslås bör 
kunna integreras i de andra externa 
undersökningarna som görs bland 
boråsarna av andra 
förvaltningar/bolag redan idag.  

Delregional samordnare 

Borås Energi och Miljö 
AB  
Fritids- och folkhälsa 
(Borås Rent och Snyggt; 
samordnas av Fritids- 
och folkhälsa) och/eller 
Kommunstyrelsen 

Matsvinnet ska 
minska med 50 % 
per invånare jämfört 
med 2021. 

För att nå invånare bör delregional 
samordnare driva delregionalt projekt 
och åtgärder för att nå målet ingå i 
delregional kommunikationsplan. 

Miljö- och konsumentnämnden kan 
vara en del av arbetet för att nå detta 
mål genom i samverkan och 
erfarenhetsutbyte med 
kostorganisationen.  

Delregional samordnare 

Kostorganisationen med 
för-, grund-, 
gymnasieskolorna och 
Servicekontoret 
(personalrestaurangerna) 
har störst rådighet 
internt för 
måluppfyllnaden och 
bör stå som 
huvudansvariga 
tillsammans med Borås 
Energi och Miljö AB. 

                                                      
2 https://www.regeringen.se/remisser/2020/12/remiss-av-promemorian-genomforande-av-eus-
engangsplastdirektiv-och-andra-atgarder-for-en-hallbar-plastanvandning/ s. 189, 197 

https://www.regeringen.se/remisser/2020/12/remiss-av-promemorian-genomforande-av-eus-engangsplastdirektiv-och-andra-atgarder-for-en-hallbar-plastanvandning/
https://www.regeringen.se/remisser/2020/12/remiss-av-promemorian-genomforande-av-eus-engangsplastdirektiv-och-andra-atgarder-for-en-hallbar-plastanvandning/
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Redaktionella ändringar 
Sida  Förslag till ändring:  

Förbered tillgänglighetsanpassning genom att skriva ut tecken till 
ord; ex. % till procent.  
Få läser dokumentet i sin helhet; skriv ut när målen ska vara 
uppnådda senast, dvs. 2030, och vilket globalt mål som kopplar till 
målet bredvid respektive målformulering.  

Flera sidor Avfallstrappans steg bör följa det som sägs i artikel fyra i EU:s 
avfallsdirektiv. Här framgår att steget som i avfallsplanen benämns 
som energiåtervinning inte enbart behöver inbegripa en sådan 
process. Istället för energiåtervinning bör det istället skrivas ut 
”annan återvinning”. Annan återvinning kan inbegripa 
energiåtervinning men också användning som konstruktionsmaterial, 
återfyllning och markspridning. Att enbart skriva ut energiåtervinning 
kan medföra en onödigt snäv tolkning. 

s. 8  Energieffektivare vitvaror kan vara ett skäl till att köpa nytt? 
Förebyggande av avfall behöver betyda att konsumtionen till viss del 
behöver minska och att vissa produkter får ökad kvalitet och längre 
livslängd. Meningen; ”Förebyggande av avfall behöver inte betyda att 
konsumtionen ska minska…” motsäger dessutom meningen 
”Utmaningen är att vi inte börjar ursäkta våra nyinköp med att produkten i ett 
senare skede kan återvinnas”. 

s. 13-15 Behövs tabellen? Den är svårläst. Läsaren får hoppa fram och tillbaka 
för att förstå vad siffrorna betyder. Vad betyder strecket i rutan och 
vad betyder det när det inte finns något streck? Detta finns inte 
förklarat. Möjligen förstår man mer om tabellen flyttas till efter att 
målen presenterats. Definiera kommunalverksamhet och privata 
aktörer? 

s. 11  Förtydliga om man menar att kommunen skall jobba med alla 
åtgärder; men de får välja vilka år man jobbar med vilka åtgärder? 
Eller om de kan välja att inte arbeta med några av de föreslagna 
åtgärderna alls. 

s. 11  Det miljöstrategiska nätverket, ges stor vikt för åtgärdsarbetet, men 
nätverket har inte en operativ funktion och kommunrepresentanten 
ingen officiell samordnarroll för avfallsfrågorna i alla kommuner. Se 
förslag ovan kring organisation och nätverk. 

Detaljerade synpunkter på mål/åtgärder/indikatorer 
Sida och 
mål 

Indikator/ 
åtgärd 

Förslag till textändring 

Målområde 1: Hushåll med maten 
s. 17 1.1 Mål Förtydliga om uppföljningen kommer innebära ett snitt för alla 

portioner i kommunen – och om det är över ett år eller ”stickprov” 
där vilken maträtt man serverar kan påverka resultatet. Risk med 
formuleringen är att de som har mindre matsvinn idag ökar istället 
för att fortsätta minska. Risk finns också att vissa ”nöjer” sig med 35 
g/portion.  

s. 17 1.1  Indikator Tydliggör vilken del av kommunens verksamheter som avses. Om 
det är all skolverksamhet/äldreomsorg och ev. 
personalrestauranger/Servicekontoret (se missiv). Det bör vara 
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samma typer av verksamheter i alla kommunerna för att kunna 
jämföra statistiken? Här bör Gymnasienämnden också ingå och 
parantesen i missivet bör tas bort. 

s. 17 1.1 
1.2 1.3 

Åtgärd 
förslag  

Lägg till ”Underlätta för och informera om lokal kompostering”. Detta 
skulle kunna ske genom exempelvis e-anmälan, infosidor på webb 
m.m.  

s. 17 1.1  Åtgärd 
Stryk 

Andelen matsvinn beror mycket på vilken produkt som avses. 
Arbeta proaktivt för att minska matsvinnet genom smart 
menyplanering och bra val av råvaror. Vad menas med ”Meny som är 
förankrad i vad gästerna äter”. Menyn behöver tas fram med hänsyn till 
hälsa och miljö (inkl. klimat). Även om gästerna älskar ris och kött 
eller rätter med mycket socker och fett kan det vara mindre lämpligt 
att ensidigt servera det till alla gäster.  

s. 17 1.3 Åtgärd Ordval; Förklara ”rejektet” – oklar innebörd för ej insatt. Bör 
förklaras första gången det nämns i dokumentet. 

Målområde 2 Konsumera hållbart 
s. 19 2.1  Indikator Är ”antal” den bästa indikatorn för detta mål? Stäm av med 

koncerninköp om det är möjligt att följa upp på det sättet. Är det 
hela kommunkoncernens inköp som avses eller vissa delar i 
verksamheten? Är det antal som i ex. muggar, handduk, 
engångsskydd vård = 3 stycken engångsartiklar eller 1000 
engångsartiklar totalt som avses? I pandemitid kan också aktualiseras 
att engångsartiklar oftast håller många år. Det innebär att man kan 
köpa på sig ett lager som sedan nyttjas under flera år. Därmed blir 
årlig statistik kanske missvisande och bättre att se över ex. en 
flerårsperiod? 

s.19 2.1 Åtgärd Byt ut eller komplettera; så att syftet med målet uppfylls bättre; ” 
Ersätt engångsartiklar vid evenemang i kommunal regi med 
flergångs där så är möjligt” (Ex. vattenflaskor och 
påfyllningsautomater istället för engångsmuggar?) 

s. 19 2.2 Åtgärd Flytta åtgärd till annat mål eller förtydliga? På vilket sätt ger 
möjligheten att hyra arbetskläder en ökad livslängd på 
arbetskläderna i kommunens verksamheter? Hyrs de av extern part 
är det svårt att följa upp mot formulerat mål. Större andel 
inhyrningar förbättrar statistiken men kanske inte leder mot ökad 
måluppfyllnad.  

s. 17 2.3 Mål 
 

Finns det någon forskning som säger att medvetenhet automatiskt 
genererar i beteendeförändring? Vem följer upp detta?  
Ändra mål till mål som syftar på ökat arbete med 
beteendeförändring?  

s. 19 2.3  Åtgärd De två sista åtgärderna under mål 2.3. har inte en direkt koppling till 
att invånarna ska ”förstå kopplingen mellan konsumtionsbeteende, 
avfallsmängder och miljöpåverkan”. De skapar en möjlighet att 
ändra beteendet; men kanske passar bättre under ett mål; 3.4 
Invånarna ska ha möjlighet till enkel och tillgänglig återanvändning… 
alternativ separat mål? 

s. 19 2.3 Indikator Gällande första indikatorn; som är en enkät. Den här typen av enkät 
kan vara svår att dra slutsatser från. Byt ut indikatorn mot 
uppföljning av ex. hur många som nåtts av 
kommunikationsinsatser/utbildning m.m. och nyttjar tjänster som 
handlar om att laga/dela osv. lokalt. Jämför erfarenheter kring 
uppföljningsmetodik gällande attityder och beteende 
http://epomm.eu/sites/default/files/files/MaxSUMO_Swedish.pdf  

http://epomm.eu/sites/default/files/files/MaxSUMO_Swedish.pdf


 
Sida 
6(8) 

Datum 
2021-03-09 

Dnr 
2021-229 

  
Målområde 3: Använd de resurser vi har 
 
s. 21 3.1  Åtgärd 

förslag 
Arbeta för en långsiktigare planering av inköp; exempelvis av 
möbler, så att möjliga ekonomiska överskott vid årets slut inte 
nyttjas för att undvika minskade medel nästkommande år.  

s. 21 3.2  Åtgärd Om ett regionalt arbete påbörjas finns önskemål att 
tillsynsmyndigheterna från varje kommun som innefattas under 
avfallsplanen ingår i den grupp som utformar samarbetet. 
Masshantering är ett viktigt tillsynsområde som med största 
sannolikhet kommer bli än mer betydelsefullt framöver. 
Tjänstepersoner från miljötillsynsavdelningen i Borås Stad har inte 
deltagit i framtagande av avfallsplanen och önskar därför ett 
förtydligande kring de önskemål som framkommit kring samverkan 
mellan de olika kommunernas miljötillsynsavdelningar. Om den 
samverkan som avses främst är det som lyfts i mål 3.2 bör detta 
tydliggöras för Miljö- och konsumentnämnden.  

s. 21 3.2 Mål Förtydliga att massorna behöver säkerställas att de är fria från 
invasiva arter och föroreningar. Finns annan lagstiftning att ta 
hänsyn till; som inte bör dubbelregleras men kanske omnämnas? 
Invasiva arter behöver i framtiden ses som en resurs; hanteras på 
plats eller att vi undviker att påverka och hantera mark med invasiva 
arter på ett sådant sätt att de kan spridas.  
Hanteringen av avfall från invasiva arter behöver lösas på en 
regional nivå. Enskilda kommuner saknar ofta resurser att ha en 
lämpligt utformad avfallshantering för detta avfallsslag både vad det 
gäller rena växtdelar och jordmassor med växtdelar så som frön och 
rotdelar i.  

s. 21 Indikator Flytta indikatorn: Enkät till invånare…till mål 2.3. Byt plats; och ta 
indikatorn under 2.3. hit istället ” Enkät som efterfrågar konsumtion…”. 

s. 21 Åtgärd Flytta ” Informationsinsatser riktat mot förskola,…..” till mål 2.3. 
indikatorn syftar inte till mål 3.4. 

s. 22  Förtydliga. Det är väl inte bara utsläpp av koldioxid utan även 
utsläpp av andra ämnen som minskar? 

s. 21 3.3 Åtgärd 
förslag 

Ta ansvar för och följ upp vad återförsäljarna gör med elektroniken 
efter vi lämnat tillbaka det efter leasingtiden. 

Målområde 4: Sortera mera 
s. 23 4.1 Fråga Har Borås Stad löst det tidigare problemet med fel ”avtal” mellan 

ex. skolor och lokalvården? Där vagnarna inte medgav sopsortering i 
fraktionerna matavfall och brännbart? Då var lösningen att ”rätt 
avtal” skulle finnas från början kring lokalvård?  

s. 23 4.3 Åtgärd 
förslag 

Lägg till åtgärd som syftar till att minska deponerat avfall; genom att 
arbeta förebyggande för att minska mängden (farligt) avfall som 
måste deponeras. 

s. 23 4.4 Indikator Ta bort hänvisningen till Avfall webb och räkna upp de aktuella 
indikatorerna här. Läsaren ska inte behöva gå in där också. 

Målområde 5: Fimpa skräpet 
s. 25 5.1 Åtgärd Lägg till målgruppsanpassade beteendepåverkansåtgärder för de 

grupper som i huvudsak står för nedskräpning. Hur nås de vuxna 
och företag som står för stor del av nedskräpning idag. 
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Målområde 6: Planera in plats för avfallet 
s. 27 6.1 Åtgärd 

förslag 
Föreslå att möjliga platser för nya anläggningar pekas ut precis som 
industriområden på kartor i översiktsplan vid lägen som också kan 
nås med kollektivtrafik och där eventuella skyddsavstånd kan hållas 
till exempelvis nya skolor. 

s. 28 Fråga Bra idé med fotspår till papperskorg; men tydliggör strategin för var 
papperskorgar ska utplaceras och skötas och av vem. Saknas 
exempelvis vid många busshållsplatser där folk ofta uppehåller sig.  

s. 31 och 
53  

Upplysning Miljö- och konsumentnämnden vill uppmärksamma på att 
kommunens ansvar för sådant bygg- och rivningsavfall som inte har 
producerats i en yrkesmässig verksamhet först blir gällande år 2023 

6.1  Indikator 
förslag 

Andel av befolkningen som har tillgång till återvinningsstation inom 
X meter (rimligt gångavstånd) eller omfattas av hushållsnära 
insamling/flerfackssystem 

6.1  Indikator  
förslag 

Andel av befolkningen som har tillgång till ÅVC inom X meter 
(rimligt gång/cykelavstånd) eller omfattas av tjänst ”hämtning” av 
skrymmande avfall. (Syftar till att man inte ska behöva ha tillgång till 
bil för att ta sig till ÅVC och minska nedskräpning 
återvinningsstation). Jämför Stockholms mål 3.4 och 4.23 samt 
tidigare utlåning av ”lådcykel” på Norrby.  

Saknas  

  
 

  
 

  

 

Lägg till text om upplag för ”tillfälligt” avfall som snö; samt 
skillnader mellan  ren snö, eller snö blandat med 
konstgräsgummirester. Diskutera platser för upplag av schaktmassor 
osv. Kan detta beröras i avfallsplanen, jmf. Stockholm mål 4.3. Se 
också Naturvårdsverkets webb.4

Saknas Behöver klimatanpassningen av anläggningar beröras i detta 
dokument? Jämför Göteborgs avfallsplan 4.5 Robust 
avfallshantering.5

Åtgärd 
förslag 

Finns deponierna utpekade i Intramap? Om inte lägg till dem där. 
Förtydliga hur de hanteras i bygglovsarbetet. 

Saknas s. 10 samt 
ev. åtgärd 
förslag 

Redogör för hur EU-direktivet av engångsartiklar (2019-904) 
kommer att integreras i den regionala avfallsplanen.  
https://www.regeringen.se/remisser/2020/12/remiss-av-
promemorian-genomforande-av-eus-engangsplastdirektiv-och-
andra-atgarder-for-en-hallbar-plastanvandning/  

Bilagor 
Delen med bilagor är lång. Behöver allt ligga med eller räknas något 
som förarbete? Bra att de skickades med nu dock. 

Tabell 12 i 
bilaga 5 

Tabellen listar ett antal anläggningar som hanterar avfall på ett eller 
annat sätt. Miljö- och konsumentnämnden vill uppmärksamma på 
att den inte är komplett över de anläggningar som finns i Borås Stad. 

 
 
 
 
 
 
                                                      
3 https://www.stockholmvattenochavfall.se/globalassets/pdf1/riktlinjer/avfall/avfallsplan/sva072-
avfallsplan.pdf  
4 https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Upplaggning-av-sno-/ 
5 https://goteborg.se/wps/wcm/connect/7c7f6226-59b5-4a93-9837-
8be919fde079/A2020_Avfallsplan_Goteborgs_Stad.pdf?MOD=AJPERES 

https://www.regeringen.se/remisser/2020/12/remiss-av-promemorian-genomforande-av-eus-engangsplastdirektiv-och-andra-atgarder-for-en-hallbar-plastanvandning/
https://www.regeringen.se/remisser/2020/12/remiss-av-promemorian-genomforande-av-eus-engangsplastdirektiv-och-andra-atgarder-for-en-hallbar-plastanvandning/
https://www.regeringen.se/remisser/2020/12/remiss-av-promemorian-genomforande-av-eus-engangsplastdirektiv-och-andra-atgarder-for-en-hallbar-plastanvandning/
https://www.stockholmvattenochavfall.se/globalassets/pdf1/riktlinjer/avfall/avfallsplan/sva072-avfallsplan.pdf
https://www.stockholmvattenochavfall.se/globalassets/pdf1/riktlinjer/avfall/avfallsplan/sva072-avfallsplan.pdf
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Upplaggning-av-sno-/
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/7c7f6226-59b5-4a93-9837-8be919fde079/A2020_Avfallsplan_Goteborgs_Stad.pdf?MOD=AJPERES
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/7c7f6226-59b5-4a93-9837-8be919fde079/A2020_Avfallsplan_Goteborgs_Stad.pdf?MOD=AJPERES
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Förslag till handlingsplan för Miljö- och konsumentnämnden 2021-2025 
Planen bör revideras årligen i samband med ordinarie verksamhetsplanering.  
 

 

Åtgärd Kopplar till 
mål 

Enhet När 

Förstudie om kommunikationsplattform 
om hållbarhetsfrågor  

Mål 2.3. ev.  Miljöstrategiska 
avdelningen 

2021 

Samordning av Borås Stads interna 
miljöarbete med miljöutbildning av 
personal, spridning av information och 
kampanjer via miljökoordinatorsnätverket 
och sociala medier.  

Mål 2.3.  Miljöstrategiska 
avdelningen och staben  

Löpande 

Fortsatt kompetensutveckling och 
strategiskt arbete genom deltagande i 
nätverk som miljöstrategiska nätverk 
inom Boråsregionen, Energikontor Väst, 
Sveriges ekokommuner m.fl. Borås Rent 
och Snyggt men också interna nätverk 
om matsvinnsfrågan.  

Flera mål Miljöstrategiska 
avdelningen 

Löpande 

Fortsatt utveckling av klimatstrategiskt 
arbete med klimatråd och 
klimatkommitté och implementering av 
Energi- och klimatstrategin och stöttning 
vid framtagning av förvaltningarna och 
bolagens handlingsplaner.  

Mål 2.3.  
Flera mål 

Miljöstrategiska 
avdelningen 

Löpande 

Tillsyn över masshantering (inklusive 
upplag av snö)  

Mål 3.2.  Miljötillsynsavdelningen Löpande 

Fortsatt deltagande i stadens fysiska 
planering 

6.1. Miljöstrategiska 
avdelningen och 
Miljötillsynsavdelningen 

Löpande 

Kommunikation om nya avfallsdirektivet 
och masshantering 

Flera mål Miljötillsynsavdelningen 2021-2022 

Konsumentrådgivarna informerar om 
hållbar konsumtion till en liten begränsad 
målgrupp inom ramen för sin utåtriktade 
och förebyggande verksamhet.  

Mål 2.3  Konsument Borås Cirka  
10-20 
tillfällen/år 

Projekt om invasiva arter Mål 3.2. Miljöstrategiska 
avdelningen 

2021 

 
I beredning av ärendet har följande deltagit:  

• Johanna Johansson, miljöutredare Miljöstrategiska avdelningen 
• Johannes Stolt, miljöinspektör Miljötillsynsavdelningen  
• Mikael Lund, miljöutredare Miljöstrategiska avdelningen 
• Pia Aspegren, miljöutredare Miljöstrategiska avdelningen 
• Dennis Sako, miljöutredare Miljöstrategiska avdelningen 
• Lisa Nilsson, energi-och klimatsamordnare Miljöstrategiska avdelningen 
• Johan Linderstad, miljökommunikatör Miljöstrategiska avdelningen 
• Elin Johnsson, avdelningschef Miljöstrategiska avdelningen  
• Annelie Johansson, avdelningschef Konsument Borås  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 
[2021-03-4] 

Dnr 
[2021-524] 

Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om medel från Klimatkompensationsfonden - 
Utrustning för digitala möten 

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden bedömer att ansökan inte uppfyller samtliga kriterier 
för användning av fondens medel och avslår ansökan.  

Sammanfattning  
Tekniska förvaltningen ansöker om 50 000 kr från klimatkompensationsfonden för 
inköp av bildskärm, kamera och ljudanläggning till ett mötesrum på Kyllared i syfte 
att möjliggöra för fler resfria möten.  

Enligt ansökan, se bilaga 1, kan åtgärden möjliggöra för färre resor både för 
förvaltningens anställda och för deras samarbetspartners. Färre antal resor med 
fossildrivna fordon skulle i sin tur bidra till minskade utsläpp.   

Miljöförvaltningen anses dessvärre inte att åtgärden uppfyller samtliga av 
Klimatkompensationsfondens bedömningskriterier. För att kunna bevilja medel från 
fonden behöver åtgärden vara innovativ och framåtdrivande. I dagsläget är utrustning 
för resfria möten en standardåtgärd som utförs av flera förvaltningar och som kan 
bekostas med förvaltningens egen klimatavgift men bedöms inte kunna bekostas med 
medel från klimatkompensationsfonden. Därför föreslås att ansökan om medel från 
klimatkompensationsfonden inte beviljas. 

Ärendebeskrivning 
Tekniska förvaltningen ansöker om 50 000 kr från klimatkompensationsfonden för 
inköp av bildskärm, kamera och ljudanläggning till ett mötesrum på Kyllared i syfte 
att möjliggöra för fler resfria möten.  

Enligt ansökan finns det ett behov av ny digital utrustning som möjliggör för resfria 
möten till följd av att arbetsplatsen är förlagt mellan Kungsgatan i Borås, Kyllared och 
Brämhult. Ny utrustning förväntas effektivisera Tekniska förvaltningens arbete och 
minska antalet resor, både för förvaltningens anställda och för deras 
samarbetspartners.  

Enligt ansökan har det funnits behov av att digitalisera arbetsplatsen på Kyllared 
under några år men till följd av andra prioriteringar har förvaltningen inte medel i 
ordinarie budget.  
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Miljöförvaltningens bedömning 
Samtliga ansökningar till Klimatkompensationsfonden bedöms utifrån hur väl 
åtgärden bidrar till utsläppsminskning samt fyra ytterligare bedömningskriterier, 
spridningspotential, innovation, styrning och övriga miljö- och hållbarhetseffekter.  

Klimatnytta  
Enligt ansökan skulle inköp av digital utrustning möjliggöra för resfria möten, vilket 
skulle medföra färre resor både för anställda och för förvaltningens 
samarbetspartners. Färre antal resor med fossildrivna fordon skulle i sin tur bidra till 
minskade utsläpp.   
Huruvida åtgärden kommer resultera i resfria möten även efter Coronarestriktionerna 
är i nuläget svårt att avgöra. Miljöförvaltningen uppmärksammar att det finns en risk 
för att resorna kommer öka  när Coronarestriktionerna upphör även om åtgärden 
genomförs. Däremot anser Miljöförvaltningen att bra teknisk utrustning skapar 
förutsättningar för att anordna och etablera arbetssätt för resfria möten av hög 
kvalité.  

Spridningspotential  
Miljöförvaltningen anser att det är positivt att Tekniska förvaltningen kan minska 
både sina egna och andras resor med hjälp av digital mötesutrustning. 
Spridningspotentialen kan dock anses vara relativt begränsad i och med att det enbart 
är ett mötesrum på Kyllared som digitaliseras.  

Innovation  
För att kunna bevilja medel från fonden behöver åtgärden vara innovativ och 
framåtdrivande. I dagsläget är utrustning för resfria möten en standardåtgärd som 
utförs av flera förvaltningar och i många fall är en förutsättning för att utföra 
vardagliga arbetsuppgifter. Miljöförvaltningen anser att utrustning för resfria möten 
kan bekostas med förvaltningens egen klimatavgift men bedöms inte kunna bekostas 
med medel från klimatkompensationsfonden. 

Styrning 
Enligt ansökan ligger åtgärden i linje med Borås Stads digitaliseringspolicy. 
Miljöförvaltningen anser att ansökan även ligger i linje med Borås Stads ”Riktlinjer för 
resor”.  

Övriga miljö- och hållbarhetseffekter  
Inga ytterligare miljö- och hållbarhetseffekter har angivits i ansökan.  

Sammanfattningsvis anses åtgärden kunna minska antalet resor och på så sätt bidra 
till utsläppsminskning. Miljöförvaltningen anses dessvärre inte att åtgärden uppfyller 
samtliga av Klimatkompensationsfondens bedömningskriterier. För att kunna bevilja 
medel från fonden behöver åtgärden vara innovativ och framåtdrivande. I dagsläget är 
utrustning för resfria möten en standardåtgärd som utförs av flera förvaltningar och 
som kan bekostas med förvaltningens egen klimatavgift men bedöms inte kunna 
bekostas med medel från klimatkompensationsfonden. Därför föreslås att ansökan 
om medel från klimatkompensationsfonden inte beviljas.

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Lisa Nilsson 
Handläggare 
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Bilagor  
Bilaga 1 – Ifylld ansökningsmall 2021-02-22 

Beslutet expedieras till  
Tekniska förvaltningen 
Per Johansson Per2.Johansson@boras.se 

mailto:Per2.Johansson@boras.se
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 
[2021-03-08] 

Dnr 
[2021-622] 

Miljö- och konsumentnämnden 

Ansöka om medel från Klimatkompensationsfonden – 
Klimatkonferens 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden bedömer att åtgärden uppfyller samtliga kriterier för 
användningen av fondens medel och beviljar därför 120 000 kr från 
klimatkompensationsfonden enligt ansökan. 

Sammanfattning  
Stadsledningskansliet ansöker om 120 000 kronor från klimatkompensationsfonden 
för att finansiera en klimatkonferens eller likvärdig kommunikationssatsning i syfte att 
sprida engagemang och information till de som bor och verkar i Borås gällande den 
lokala koldioxidbudgeten och Borås Stads klimatarbete.  

Enligt ansökan kan en klimatkonferens resultera i ökad kunskap om klimatfrågan 
indirekt bidrar till att minska samhällets klimatpåverkan. Åtgärden möjliggör även för 
fler positiva effekter så som ökad delaktighet och acceptans gällande klimatåtgärder 
samt förbättrad hälsa till följd av ökad cykling.  

Enligt ansökan lyfts behovet av att öka boråsarna engagemang och kunskapsnivå 
gällande klimatfrågan i Borås Stads energi- och klimatstrategi och koldioxidbudget. I 
dagsläget är Borås Stads externa klimatkommunikation begränsad till den kommunala 
hemsidan, kommunens kanaler i sociala medier och enstaka event i samband med 
kretsloppsveckan.  

Miljöförvaltningen bedömer att ansökan om finansiering till en klimatkonferens eller 
likvärdig kommunikationssatsning uppfyller samtliga av 
Klimatkompensationsfondens bedömningskriterier. Därför föreslår 
miljöförvaltningen att bevilja 120 000 kr från klimatkompensationsfonden enligt 
ansökan. 

Ärendebeskrivning 
Stadsledningskansliet ansöker om 120 000 kronor från klimatkompensationsfonden 
för att finansiera en klimatkonferens eller likvärdig kommunikationssatsning i syfte att 
sprida engagemang och information till de som bor och verkar i Borås om den lokala 
koldioxidbudgeten och Borås Stads klimatarbete.  

Enligt ansökan, se bilaga 1, kommer konferensen att planeras under våren 2021 och 
genomföras under hösten 2021. Med hänsyn till den rådande pandemin kommer 
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satsningen anpassas och genomföras på ett Corona-vänligt sätt. Medlen från fonden 
kommer användas till att bekosta:  

1. Hyra för en eventuell lokal och mat alternativt hyra extra teknisk utrustning 
beroende på om konferensen sker fysiskt eller digitalt.  

2. Arbetsinsatsen från externa aktörer såsom programledare, föreläsare, 
moderator och underhållning.  

Projektledning, planering och arbetstid från tjänstepersoner inom Borås Stad 
finansieras inte med medel från fonden.  

Enligt ansökan syftar initiativet till att höja boråsarnas kunskapsnivå och engagemang 
i klimatfrågan, vilket skapar goda förutsättningarna att samhällets klimatpåverkan 
minskar. Det finns även en förhoppning om att en ökad kunskap om klimatfrågan 
bland boråsarna bidrar till större acceptans för pågående eller kommande åtgärder. I 
Borås Stads Energi- och klimatstrategin lyfts behovet att engagera boråsarna i 
klimatfrågan. Dessutom belyser Borås Stads lokala koldioxidbudget vikten av att 
snabbt minska samhällets klimatpåverkan. Därtill anses en klimatkonferens 
möjliggöra för fler positiva sidoeffekter så som förbättrad hälsa genom exempelvis 
mer cykling och ökad demokrati genom att låta boråsarna vara delaktiga i 
klimatarbetet. 

Enligt ansökan är Borås Stads nuvarande externa klimatkommunikation begränsad till 
den kommunala hemsidan och kommunens kanaler i sociala medier. Det har 
förekommit enstaka evenemang under kretsloppsveckan men en konferens eller 
samlad kommunikationssatsning anses vara ett nytt sätt kommunicera och skapa 
dialog kring klimatfråga i Borås. Borås Energi och Miljö, Borås TME, Navet och 
Borås Science Park. visat intresse av att medverka vid en klimatkonferens.  

Miljöförvaltningens bedömning  
Samtliga ansökningar till Klimatkompensationsfonden bedöms utifrån hur väl 
åtgärden bidrar till utsläppsminskning samt fyra ytterligare bedömningskriterier, 
spridningspotential, innovation, styrning och övriga miljö- och hållbarhetseffekter. 

Klimatnytta 
Miljöförvaltningen anser att en klimatkonferens som resulterar i ökad kunskap och 
engagemang gällande klimatfrågan indirekt bidrar till att minska samhällets 
klimatpåverkan.  

Spridningspotential 
I och med att syftet med klimatkonferens är att sprida kunskap och intresse till de 
som bor och verkar i Borås anser Miljöförvaltningen att spridningspotentialen för 
åtgärden är hög. Miljöförvaltningen anser dessutom att det är positivt att flera olika 
aktörer i Borås redan har visat intresse av att medverka. Miljöförvaltningen vill dock 
påpeka att om konferensen anordnas digital är det extra viktigt att marknadsföra och 
sprida initiativet. Samtidigt som att en digital konferens i vissa avseenden kan göra 
tillställningen mer lätt tillgänglig.  

Innovation 
I och med att Borås Stads nuvarande externa klimatkommunikation begränsad till den 
kommunala hemsidan, kommunens kanaler i sociala medier och enstaka event i 
samband med kretsloppsveckan anser Miljöförvaltningen att initiativet är relativt 
innovativt. Miljöförvaltningen anser dock att det är viktigt att en potentiell 
klimatkonferens i Borås samordnas eller förhåller sig till redan existerande event så 
som Kretsloppsveckan och Hållbarhetsveckan. 
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Styrning 
Behovet av att öka boråsarna engagemang och kunskapsnivå gällande klimatfrågan 
lyfts i Borås Stads energi- och klimatstrategi och koldioxidbudget. Miljöförvaltningen 
anser också att en klimatkonferens går i linje med ett av de klimatlöften som Borås 
Stad antog i december 2020.  

Övriga miljö- och hållbarhetseffekter 
Åtgärden möjliggör även för fler positiva effekter så som ökad delaktighet och 
acceptans gällande klimatåtgärder samt förbättrad hälsa till följd av ökad cykling. 

Sammanfattningsvis bedömer Miljöförvaltningen att ansökan om finansiering till en 
klimatkonferens eller likvärdig kommunikationssatsning uppfyller samtliga av 
Klimatkompensationsfondens bedömningskriterier. Därför föreslår 
miljöförvaltningen att bevilja 120 000 kr från klimatkompensationsfonden enligt 
ansökan.

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Lisa Nilsson 
Handläggare

Bilagor 
Bilaga 1. Ifylld ansökningsmall 2021-03-03 

Beslutet expedieras till 
Stadsledningskansliet  
Peter Krahl Rydberg  
peter.krahl.rydberg@boras.se 
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Ansökan om klimatkompensationsmedel 

Förvaltning: Stadsledningskansliet 

Kontaktperson och kontaktuppgifter: Peter Krahl Rydberg 
peter.krahl.rydberg@boras.se 
0728851958 

Ge en kort beskrivning av projektet med tidsram 

Klimatkonferens: En klimatkonferens eller samlad kommunikationssatsning som riktar sig till de 
som bor och verkar i Borås. En konferens i tiderna av Corona kommer sannolikt inte bli en 
klassisk konferens med fysiskt deltagande utan vi måste utgå från att många inslag kommer att bli 
digitala eller utan krav på att samla en publik fysiskt. 
Syften: Informera de som bor och verkar i Borås om koldioxidbudget och Borås Stads 
klimatarbete. 

Medel som söks 

(Beskriv kostnaderna för projektet samt om ansökan gäller hela beloppet eller en 
delfinansiering) 

Hela beloppet (möjlig delfinansiering via VGR eller egna medel från Stadsledningskansliet eller 
andra förvaltningar/bolag) kan tillkomma och kommer då användas till att höja ambitionsnivån). 
Samarbetspartners som tidigare visat intresse är Borås Energi och Miljö, Borås TME, 
Miljöförvaltningen, Navet, Borås Science Park. 

120 tkr. Kostnader för eventuell lokal, mat, arbetstid från extern part såsom programledare, 
föreläsare, intervjuare, underhållning. Från tidigare erfarenhet kan en bra konferens anordnas för 
en sådan kostnad. Det förutsätter dock att projektledning och planering sker utan extern 
personal. 

Klimatnytta 

(Beskriv på vilket sätt projektet bidrar till en utsläppsminskning) 

Genom att höja boråsarnas kunskapsnivå och engagemang i frågan skapas förutsättningarna att 
samhällets klimatpåverkan minskar. Redan aktiva personer kan känna ett stöd från kommunens 
sida. Dessutom kan boråsarna få en större acceptans för kommande åtgärder, vilket enligt 
forskning är en viktig förutsättning för politikerna att kunna ta viktiga beslut. 

mailto:lisa.n.nilsson@boras.se
mailto:peter.krahl.rydberg@boras.se
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Spridningspotential 

(Beskriv i vilken grad projektet har potential att sprida positiva effekter utanför den egna 
verksamheten) 

Syftet i sig är att sprida inspiration och kunskap utanför den egna verksamheten. Utöver 
det kan antas att förvaltningar och bolag kommer att känna att klimatfrågan är högt på 
agendan vilket kan resultera i ökat engagemang. 

Innovation 

(Beskriv i vilken grad projektet utvecklar nya tekniker eller arbetssätt) 

Borås Stads kommunikation till boråsarna i klimatfrågan är idag begränsad till hemsida och 
kommunala facebooksidor. Till det kommer enstaka evenemang under kretsloppsveckan. En 
konferens/samlad kommunikationssatsning är ett nytt sätt och tanken är just att kommunicera 
nytänkande och inspirerande med inslag av underhållning och dialog mellan politik och boråsare. 

Styrning 

(Beskriv i vilken grad projektet knyter an till relevanta styrdokument) 

I energi- och klimatstrategin (strategin om hållbar konsumtion och produktion) lyfts behovet att 
engagera boråsarna i klimatfrågan och att skapa förutsättningar för att det ska vara lätt att göra rätt. 
Dessutom har Borås Stads koldioxidbudget en budget för samhällets klimatpåverkan. 

Övriga miljö- och hållbarhetseffekter projektet kan bidra med 

Att inspirera boråsare till mer klimatmedvetet beteende kan ha sidoeffekter som förbättrad hälsa 
(mer cykling), bättre lyftkvalité (mer cykling, elbil, kollektivtrafik) och ökad demokrati genom att låta 
boråsarna vara delaktiga i klimatarbetet. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 
[2021-03-02] 

Dnr 

2021-623] 

Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om medel från Klimatkompensationsfonden 
Utbildning gällande klimatkrav vid byggprojekt 

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden bedömer att åtgärden uppfyller samtliga kriterier för 
användningen av fondens medel och beviljar därför 40 000 kr från 
klimatkompensationsfonden enligt ansökan. 

Sammanfattning  
Stadsledningskansliet ansöker om 40 000 kronor från klimatkompensationsfonden för 
att finansiera en utbildning i syfte att öka kunskapen om användningen av moderna 
klimatberäkningsverktyg för byggnation och klimatsmart kravställning vid 
upphandling för byggprojekt. Utbildningen riktar sig till Borås Stads byggande 
förvaltningar och bolag. 

Enligt ansökan finns det ett behov av att öka kunskapsnivån gällande klimatsmart 
byggnation för att lyckas minska Borås Stads klimatpåverkan i enlighet med Borås 
Stads koldioxidbudget. Miljöförvaltningen bedömer att åtgärden uppfyller samtliga 
kriterier för användningen av fondens medel och föreslår att bevilja ansökan.  

Ärendebeskrivning  
Stadsledningskansliet ansöker om 40 000 kronor från klimatkompensationsfonden för 
att finansiera en utbildning i syfte att öka kunskapen om användningen av moderna 
klimatberäkningsverktyg för byggnation och klimatsmart kravställning vid 
upphandling för byggprojekt.  

Enligt ansökan, se bilaga 1, riktar sig utbildningen till Borås Stads byggande 
förvaltningar och bolag. Beloppet grundar sig på en offert från IVL och utgör en 
utbildning fördelad på två halvdagar.  

Enligt ansökan finns det ett behov av att öka kunskapsnivån gällande klimatsmart 
byggnation för att lyckas minska Borås Stads klimatpåverkan från byggnation och 
upprätthålla samma innovationstakt som andra kommuner. Majoriteten av Borås 
Stads byggprojekt följer idag traditionell standard med få hänseenden till projektetens 
klimatpåverkan. Enligt Borås Stads koldioxidbudget står byggnation och anläggning 
för en stor del av de kommunala växthusgasutsläppen.  

Enligt ansökan kan klimatoptimerade byggprocesser generellt vara mer 
resurseffektiva, leda till mer återanvändning och återvinning samt lägre lokala 
luftföroreningar från dieseldrivna arbetsmaskiner och transporter. 
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Miljöförvaltningens bedömning  
Samtliga ansökningar till Klimatkompensationsfonden bedöms utifrån hur väl 
åtgärden bidrar till utsläppsminskning samt fyra ytterligare bedömningskriterier, 
spridningspotential, innovation, styrning och övriga miljö- och hållbarhetseffekter.  

Klimatnytta 
Miljöförvaltningen anser att en utbildning i syfte att höja kunskapsnivån gällande 
användningen av moderna klimatberäkningsverktyg för byggnation och klimatsmart 
kravställning vid upphandling indirekt kan resultera i minskad klimatpåverkan. I och 
med att utsläppen från byggnation utgör en stor del av Borås Stads totala 
klimatpåverkan bör åtgärder för att minska utsläppen från byggnation prioriteras och 
en utbildning är en bra början.  

Spridningspotential 
Miljöförvaltningen anser att det är positivt att flera förvaltningar och bolag inom 
Borås Stad kan ta del av utbildningen. Spridningspotentialen kan dock anses vara 
relativt begränsad till verksamheter inom Borås Stad. Den indirekta effekten av 
utbildningen kan dock anses påverka externa aktörer, exempelvis genom kravställning 
i upphandling.  

Innovation 
Miljöförvaltningen anser att en utbildning gällande klimatkrav och klimatberäkning i 
byggprojekt möjliggör för ett mer innovativt byggande i Borås. Dessutom finns det 
ett behov av att höja kompentensen inom området, vilket antyder att likande 
utbildningar inte anordnats tidigare.  

Styrning 
Enligt ansökan går en utbildning gällande klimatkrav och klimatberäkning i 
byggprojekt i linje med Borås Stads energi- och klimatstrategi och den lokala 
koldioxidbudgeten.  Miljöförvaltningen anser att ansökan även knyter an till Borås 
Stads Träbyggnadsstrategi.  

Övriga miljö- och hållbarhetseffekter 
Enligt ansökan kan klimatoptimerade byggprocesser generellt vara mer 
resurseffektiva, leda till mer återanvändning och återvinning samt lägre lokala 
luftföroreningar från dieseldrivna arbetsmaskiner och transporter. 

Sammanfattningsvis anser Miljöförvaltningen att ansökan om finansiering till en 
utbildning gällande klimatkrav och klimatberäkning i byggprojekt uppfyller samtliga 
av Klimatkompensationsfondens bedömningskriterier. Därför föreslår 
miljöförvaltningen att bevilja 40 000 kr från klimatkompensationsfonden enligt 
ansökan. 

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Lisa Nilsson 
Avdelningschef/Lisa Nilsson
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Bilaga 1. Ifylld ansökningsmall 2021-03-01 

Beslutet expedieras till  
Stadsledningskansliet  
Peter Krahl Rydberg peter.krahl.rydberg@boras.se 
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Ansökan skickas till Miljöförvaltningens energi- och 
klimatsamordnare, Lisa Nilsson, e-posadress: 
lisa.n.nilsson@boras.se 
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Ansökan om klimatkompensationsmedel 

Förvaltning: Stadsledningskansliet 

Kontaktperson och kontaktuppgifter: Peter Krahl Rydberg 
peter.krahl.rydberg@boras.se

Ge en kort beskrivning av projektet med tidsram 

Utbildning klimatkrav och -beräkning i byggprojekt 
En utbildning om hur moderna klimatberäkningsverktyg kan användas och på vilket sätt en 
organisation kan ställa klimatkrav vid upphandling av byggentreprenader med hänsyn till ekonomi 
och personella resurser. Utbildningen riktar sig till byggande förvaltningar och bolag. 
Tidsram: Så fort det är möjligt med en fysisk utbildning, förhoppningsvis innan sommaren 2021. 

Medel som söks 

(Beskriv kostnaderna för projektet samt om ansökan gäller hela beloppet eller en 
delfinansiering) 

40 tkr, hela beloppet. Beloppet grundar sig på en offert från IVL om en utbildning på två 
halvdagar. En möjlig delfinansiering kan ske genom att låta deltagande förvaltningar och bolag 
betala en andel. Det är dock inte säker att alla organisationer har medel till det. 

Klimatnytta 

(Beskriv på vilket sätt projektet bidrar till en utsläppsminskning) 

Genom att höja kunskapsnivån inom detta område som är ganska ny kan Borås Stad snabbare 
börja med att bygga nytt med lägre klimatpåverkan. Vid olika samtal har just kunskap nämnts som 
ett hinder för att kunna ta nästa steg. Byggnation och byggmaterial har stor klimatpåverkan och 
Borås Stad ligger efter ett antal andra kommuner när det kommer till att bygga med lägre 
klimatpåverkan. 

mailto:lisa.n.nilsson@boras.se
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Spridningspotential 

(Beskriv i vilken grad projektet har potential att sprida positiva effekter utanför den egna 
verksamheten) 

Utbildningen riktar sig till flera förvaltningar och bolag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innovation 

(Beskriv i vilken grad projektet utvecklar nya tekniker eller arbetssätt) 
 

 

 

Med några undantag bygger Borås Stad rätt konventionellt så det finns mycket innovationspotential. 
 
 
 
 
 
 

Styrning 

(Beskriv i vilken grad projektet knyter an till relevanta styrdokument) 

I energi- och klimatstrategin nämns klimatsmart byggnation som ett prioriterat område. I 
koldioxidbudgeten för Borås Stad ser man att byggnation stor för en stor del av Stadens 
klimatpåverkan. 

 
 
 
 

Övriga miljö- och hållbarhetseffekter projektet kan bidra med 

Klimatoptimerade byggprocesser kan antas vara generellt mer resurseffektiva, leda till mer 
återanvändning och återvinning samt lägre lokala luftföroreningar från dieseldrivna arbetsmaskiner 
och transporter. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 
[2021-03-05] 

Dnr 
[2021-732] 

Miljö- och konsumentnämnden 

Beslut gällande valet av utsläppsfaktor för Borås Stads 
tjänsteresor  

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att växthusgasutsläppen från Borås Stads 
tjänsteresor beräknas utifrån Energimyndighetens framtagna utsläppsfaktorer för 
drivmedel.  

Sammanfattning  
Den svenska Energimyndigheten ansvarar varje år för att beräkna och uppdatera 
utsläppsfaktorerna för olika svenska drivmedel, med hänsyn till drivmedlens 
klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv.  

Enligt Borås Stads koldioxidbudget ska Borås Stads klimatpåverkan mätas ur ett 
konsumtionsbaserat perspektiv för att synliggöra kommunkoncernens totala 
klimatavtryck. För att beräkna konsumtionsbaserade utsläpp bör utsläppsfaktorer som 
inkluderar ett livscykelperspektiv användas.  

Miljöförvaltningen bedömer att den avgiftsökning som blir till följd av ändrade 
utsläppsfaktorer är marginell i jämförelse med verksamheternas totala ekonomiska 
budget. Miljöförvaltningen anser att växthusgasutsläppen från Borås Stads 
tjänsteresor bör beräknas utifrån Energimyndighetens framtagna utsläppsfaktorer för 
drivmedel av tre skäl.  

1. Dels eftersom Borås Stads klimatpåverkan ska mätas ur ett 
konsumtionsbaserat perspektiv enligt Borås Sats koldioxidbudget.   

2. Dels eftersom Energimyndighetens utsläppsfaktorer är legitimt framtagna och 
används nationellt av bland annat Naturvårdsverket.  

3. Dels eftersom Klimatavgiften ska representera den ekonomiska kompensation 
som krävs för att uppväga för tjänsteresornas klimatpåverkan. Avgiften bör 
därför vara i proportion till tjänsteresornas hela klimatpåverkan.  

Ärendebeskrivning  
Utsläppsfaktorer, eller så kallade, emissionsfaktorer, används för att beräkna 
klimatpåverkan från en produkt eller tjänst. Enligt naturvårdsverket bör en 
utsläppsfaktor inkludera produktens utsläpp under hela livscykeln för att ge hela 
bilden av produktens klimatpåverkan.1 Energimyndigheten i Sverige ansvarar varje år 
                                                      
1 Naturvårdverket (2021) https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Luft-
och-klimat/Berakna-dina-klimatutslapp/ 

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Luft-och-klimat/Berakna-dina-klimatutslapp/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Luft-och-klimat/Berakna-dina-klimatutslapp/


 
Sida 
2(2) 

Datum 
[2021-03-05] 

Dnr 
[2021-732] 

 
 
för att beräkna och uppdatera utsläppsfaktorerna för olika svenska drivmedel med 
hänsyn till drivmedlens hela klimatpåverkan.2 

Enligt Borås Stads koldioxidbudget ska Borås Stads klimatpåverkan mätas ur ett 
konsumtionsbaserat perspektiv för att synliggöra kommunkoncernens totala 
klimatavtryck. För att beräkna konsumtionsbaserade utsläpp bör utsläppsfaktorer som 
inkluderar ett livscykelperspektiv användas.  

Växthusgasutsläppen från Borås Stads tjänsteresor har tidigare tagits fram med hjälp 
av äldre utsläppsfaktorer som inte inkluderat drivmedlens hela klimatpåverkan, vilket 
resulterat i att Klimatavgifterna som redovisats inom Borås Stads 
Klimatkompensationssystem inte varit i proportion till tjänsteresornas egentliga 
klimatpåverkan.  

Användningen av Energimyndighetens utsläppsfaktorer skulle innebära att de 
förvaltningar och bolag som kör mycket bil skulle få en högre individuell Klimatavgift 
jämfört med tidigare år. Miljöförvaltningen har undersökt vilka verksamheter som 
främst berörs samt hur stor en eventuell avgiftsökning skulle bli. De verksamheter 
som skulle få den procentuellt största avgiftsökningen är Borås energi och miljö, 
Servicekontoret, Tekniska förvaltningen och Vård- och äldreförvaltningen. Ökningen 
varierar mellan ca 50 tkr och ca 250 tkr. I proportion till verksamheternas totala 
ekonomiska budgetar är avgiftsökningen mindre än 0,02 %.  

Kommunicering 
Information gällande valet av utsläppsfaktorer (Presidiemöte 2021-02-15) 
Information gällande valet av utsläppsfaktor (Samrådsmöte 2021-03-03) 

Miljöförvaltningens bedömning  
Miljöförvaltningen bedömer att den avgiftsökning som blir till följd av ändrade 
utsläppfaktorer är marginell i jämförelse med verksamheternas totala ekonomiska 
budget. Miljöförvaltningen anser att växthusgasutsläppen från Borås Stads 
tjänsteresor bör beräknas utifrån Energimyndighetens framtagna utsläppsfaktorer för 
drivmedel av tre skäl.  

1. Dels eftersom Borås Stads klimatpåverkan ska mätas ur ett 
konsumtionsbaserat perspektiv enligt Borås Sats koldioxidbudget.   

2. Dels eftersom Energimyndighetens utsläppsfaktorer är legitimt framtagna och 
används nationellt av bland annat Naturvårdsverket.  

3. Dels eftersom Klimatavgiften ska representera den ekonomiska kompensation 
som krävs för att uppväga för tjänsteresornas klimatpåverkan. Avgiften bör 
därför vara i proportion till tjänsteresornas hela klimatpåverkan. 

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Lisa Nilsson 
Handläggare

 

                                                      
2 Energimyndigheten (2020) 
https://www.energimyndigheten.se/fornybart/hallbarhetskriterier/drivmedelslagen/vaxthusgasutslapp
/ 

https://www.energimyndigheten.se/fornybart/hallbarhetskriterier/drivmedelslagen/vaxthusgasutslapp/
https://www.energimyndigheten.se/fornybart/hallbarhetskriterier/drivmedelslagen/vaxthusgasutslapp/
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 
2021-03-08 

Dnr 
2019-2595 

Miljö- och konsumentnämnden 

Godkännande av naturvårdsprojekt och slututbetalning från 
Borås Stads naturvårdsfond 

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet 
avslutas och innestående bidrag på 13 000 kronor betalas ut på angivet konto.  

Sammanfattning  
Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund har, genom , beviljats bidrag 
på 52 000 kronor ur naturvårdsfonden för elfiske, biotopkartering, förstudie av 
vandringshinder samt undersöka möjligheten att återskapa en utdikad våtmark på 
fastigheten Torpa-Sjöbo 2:2. Åtgärderna är nu genomförda och projektet avslutat.  

Ärendebeskrivning  
Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund har, genom , beviljats bidrag 
på 52 000 kronor ur naturvårdsfonden för elfiske på fem lokaler i Viskan, inom 
Mölarps naturreservat, för att se hur biotopvårdande åtgärder och torra somrar 
påverkat öringbeståndet, undersöka två biflöden till Öresjö (Sparsörsbäcken och 
Tosserydsbäcken/Sliperdalsbäcken) med elfiske (totalt fyra lokaler) och 
biotopkartering (ca 14 km), en förstudie av två vandringshinder, inrapportering av 
inventeringar samt undersökning av möjligheten att återväta en utdikad våtmark på 
fastigheten Torpa-Sjöbo 2:2. Åtgärderna är nu genomförda och projektet avslutat.  

Den 12 februari 2021 har  inkommit med en slutrapport för projektet. 
Totalt har sju lokaler elfiskats inom Mölarps naturreservat. För resultat, se bifogad 
slutrapport. I de två biflödena till Öresjö har tre lokaler elfiskats och ca 13 km 
biotopkarterats. Biotopkarteringen med vandringshinder har rapporterats in till 
Länsstyrelsens biotopkarteringsdatabas och elfisket till Svenskt Elfiskeregister. 
Generellt är stora delar av vattendragen rensade i någon grad och många 
vandringshinder förekommer. Tre vandringshinder har ingått i förstudien, varav ett 
redan åtgärdas och tagits bort. För de andra två har markägare kontaktats och 
diskussion kring olika lösningar förts. Även en kulturmiljöexpert har varit med på 
plats för att diskutera lämpliga åtgärder. På Torpa-Sjöbo 2:2 har ett våtmarksläge 
undersökts och förprojekterats samt fått godkännande av Borås Stad som markägare. 
Här kommer diken proppas med naturmaterial för att höja vattennivån i den före 
detta våtmarken. Jordarten är torv och åtgärden hoppas därför, förutom positiv 
påverkan på biologisk mångfald och ökad vattenhållande förmåga, även medföra 
minskade utsläpp.  
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Miljöförvaltningens bedömning  
Beredningsgruppen för naturvårdsfonden godkänner slutredovisningen. Sveriges 
sportfiske- och fiskevårdsförbund har uppfyllt de åtgärder som ansökan om bidrag 
avsåg.  

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Elin Johnsson  
Avdelningschef 

Bilagor 
1. Slutrapport 

Beslutet expedieras till 
 

Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 



Slutrapport ”Torpa-Sjöbo 2:2” 

 

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund ansökte under sommaren 2019 om ett projekt på 

52 000 från Borås naturvårdsfond. Nedan presenteras det som ingick i projektet och en 

beskrivning av utförda åtgärder. I figur 1 visas utvalda objekt som genomförts inom 

uppdraget.  

 

 

Figur 1. Karta med elfiskelokaler i Mölarps naturreservat 2020 samt tre övriga elfiskelokaler plus åtgärdat vandringshinder i 
Sparsörsbäcken och två vandringshinder i Tosserydsbäcken där förstudier har genomförts. Blå markering = elfiskelokaler, 
röd markering = vandringshinder som berörts i uppdraget. 

 

Elfiska 5 lokaler inom Mölarps naturreservat 
Under 2019 elfiskades fyra lokaler och under 2020 elfiskades tre lokaler (totalt sju lokaler 

alltså, mer än de fem som stod i ansökan) (Figur 1). Elfisket är viktigt för att följa upp 

öringbeståndet i Viskan, med tanke på torra somrar (2018 och 2019), restaureringar och det 

flugfiske som bedrivs i reservatet.  

 

 



Under 2020 visade en lokal på en ökning i öringtäthet (Figur 2), en lokal var ungefär samma 

som tidigare, dock lite lägre än toppåren 2016-2017 (Figur 3) och en lokal var betydlig lägre 

än tidigare (Figur 4). Lokalerna påverkas fortfarande mycket av torra somrar samt den 

korttidsreglering som sker vid kraftverken uppströms. Lokalen ”Grillplatsen” ligger i södra 

armen förbi Mölarps ö där korttidsregleringen syns mest. Lokalen är dock restaurerad under 

sommaren 2020 med fler block och lekplatser, där bör vi se en ökning under 2021, om 

korttidsreglering ej sker. Lokalen ”Uppströms sammanflödet” restaurerades under 2019 och 

resultatet syntes under 2020 med högre tätheter av öring jämfört med 2014. 

 

Figur 2. Lokalen ”Uppströms sammanflödet” i Viskan.  

 

Figur 3. Elfiskelokalen ”Nedströms Mölarps såg” i Viskan vid Mölarps naturreservat. 
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Figur 4. Elfiskelokalen ”Grillplatsen” i Viskan vid Mölarps naturreservat. 

 

Figur 5. Öring som fångades vid elfiske i Mölarps naturreservat, 25 september 2019. 
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Elfiska två biflöden till Öresjö (totalt 4 lokaler) 
Under hösten 2019 elfiskades totalt tre lokaler i två vattendrag som mynnar i Öresjö: 

Sparsörsbäcken (1 lokal) och Tosserydsbäcken (2 lokaler). I Sparsörsbäcken (nedströms 

Paradisvägen) fångades enbart öring (33,7 individer/100m2) och i Tosserydsbäcken öring 

(11,7 individer/100 m2) plus gädda (1 individ/100 m2) på den nedersta lokalen (Forsbacken) 

samt öring (31,2), bäckröding (10,0) och signalkräfta (1,6) på översta lokalen, 200 meter 

uppströms landsvägen.  

 

 

 

Biotopkartering av två biflöden till Öresjö (14 km) 
Sparsörsbäcken och Tosserydsbäcken har biotopkarterats under 2020 (Figur 8). Alla sträckor 

och vandringshinder har rapporterats in till biotopkarteringsdatabasen. 

 

Figur 8. Biotopkarterade sträckor. 

Figur 7. Öring från Tosserydsbäcken Figur 6. Bäckröding från Tosserydsbäcken. 



Sparsörsbäcken 

Cirka 6 kilometer av Sparsörsbäcken karterades sommaren 2020. Totalt noterades 22 

vandringshinder varav två är definitiva för öring. 23 av 24 karterade sträckor klassas som 

rensade i någon grad. Åtgärdsbehovet är därmed enormt i bäcken. Enligt markägare utmed 

bäcken vandrar det upp öring från Öresjö i storleksklassen 5-8 hg. Dock brukar sjövandrande 

öring vara betydligt större. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Dålig vägtrumma i Sparsörsbäcken 

 

Den totala arealen av uppväxtområden för öring inom klass 2 och 3 (Tämligen goda/goda-

mycket goda uppväxtområden) i Sparsörsbäcken uppgår till 6685 m2. Den totala arealen av 

lekområden för öring inom klass 2 och 3 (Tämligen goda/goda-mycket goda lekområden) i 

Sparsörsbäcken uppgår till 4732 m2. 

 

Tosserydsbäcken 
Cirka 7 kilometer av Tosserydsbäcken har biotopkarterats under hösten 2020 (inklusive 

Klämmabäcken uppströms Lilla Tosserydssjön och Sliperdalsbäcken som kommer från 

Abberås). Alla sträckor utom två klassas som rensade i någon grad. Det första 

vandringshindret (Figur 12) kommer tidigt i bäcken vilket är definitivt för öring. Om det går 

upp lekvandrande öring från Öresjö är svårt att säga men troligtvis är beståndet i bäcken 

relativt stationärt. Det finns en del öring vid bäckens mynning i Öresjö dock. Om man 

åtgärdar vandringshinder i bäcken kan man kanske få igång öringens vandringsbeteende 

igen. Eventuellt behöver man lyfta ut småöring ut i sjön för att de ska få igång detta 

beteende. Bäckröding bör man även försöka decimera genom elfiske. 

 



Den totala arealen av uppväxtområden för öring inom klass 2 och 3 (Tämligen goda/goda-

mycket goda uppväxtområden) i Tosserydsbäcken uppgår till 6854 m2. 

 

Den totala arealen av lekområden för öring inom klass 2 och 3 (Tämligen goda/goda-mycket 

goda lekområden) i Tosserydsbäcken uppgår till 2810 m2. 

 

Förstudie 2 vandringshinder 
För ett vandringshinder i Sparsörsbäcken har en förstudie och utrivning genomförts och i 

Tosserydsbäcken har enklare förstudier gjorts för två vandringshinder. Det genomfördes 

alltså tre enklare förstudier. 

 

Dammen vid Slättäng, Sparsörsbäcken 
För vandringshindret i Sparsörsbäcken (Figur 10) har en förstudie gjorts och med hjälp av 

finansiering av ”Viskan norr om Borås” så har det även åtgärdats. I september 2020 så togs 

delar av dämmet bort med hjälp av en markentrepenör som med hjälp av en bilningsborr 

avlägsnade betongen i mitten av dämmet. Stora delar av dämmet står kvar. 

 

Figur 10. Dammen i Sparsörsbäcken vid Slättäng, före åtgärd. 



 

Figur 11. Dammen i Sparsörsbäcken efter åtgärd i september 2020. 

 

 

Vandringshinder i Tosserydsbäcken 
I Tosserydsbäcken finns flera vandringshinder. För två av vandringshindren har vi genomfört enklare 

förstudier. 

 

För första hindret (Figur 12) har vi kontaktat de berörda markägarna och diskuterat olika förslag. Den 

mest troliga åtgärden är någon form av fiskväg eftersom en utrivning av dammen skulle medföra en 

stor risk för instabilitet. För det fjärde vandringshindret i bäcken (Figur 13) har vi haft en 

kulturmiljöexpert på plats för att diskutera åtgärder. Hindret är partiellt för öring (delvis passerbart) 

men man bör flytta lite sten så att fisk enklare kan ta sig förbi. Att vi valde just fjärde hindret var 

eftersom den ligger på kommunal mark delvis och att vi hade en kulturmiljöexpert med ut i fält på 

platsen. Hinder 2 och 3 i Tosserydsbäcken kommer åtgärdas också vid framtida åtgärder. 



 

Figur 12. Första vandringshindret i Tosserydsbäcken vid Forsbacken.  

 

 

Figur 13. Vandringshinder 4 i Tosserydsbäcken.  

 

 



Inrapportering av inventeringar 
Elfisken från 2019 och 2020 är inrapporterade till Svenskt Elfiskeregister. Biotopkarteringen 

matas in i Biotopkarteringsdatabasen under januari 2021 tillsammans med våra andra 

projekt. 

 

Undersöka ett våtmarksläge 
Ett våtmarksläge har undersökts (Figur 14), förprojekterats och fått godkännande av Borås 

stad som är markägare för fastigheten (Torpa-Sjöbo 2:2). Åtgärden kommer att genomföras 

under 2021 i form av en propp/tröskel av naturmaterial med syftet att höja vattennivån i 

den före detta våtmarken. Jordarten är torv och åtgärden kommer därmed minska utsläppen 

från torvmarken, öka den vattenhållande förmågan och gynna fågel, groddjur, fisk mm. 

 

 

Figur 14. En före detta våtmark på fastigheten Torpa-Sjöbo 2:2. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 
2021-03-08 

Dnr 
2020-2052 

Miljö- och konsumentnämnden 

Miljörapport Tertial 3 2020, Borås stad 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att godkänna Miljörapport Tertial 3 2020, Borås 
stad och översänder denna till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning  
Miljö- och konsumentnämnden och miljöförvaltningen ansvarar för rapportering och 
uppföljning samt är samordnare av Borås Stads miljömål. I tertial 3 kompletteras de 
mål som följdes upp i tertial 2. Många mål har redan eller kommer troligen nås under 
2021, andra behöver vi arbeta mer med.   

Ärendebeskrivning       
Den 22 februari 2018 fastställde Kommunfullmäktige Borås Stads miljömål 2018-
2021. Miljömålen är indelade i fyra perspektiv. Under varje perspektiv finns mål, 
etappmål och aktiviteter för att nå målen. För varje aktivitet finns en eller flera 
ansvariga nämnder/bolag. Miljörapport Tertial 3 2020, Borås stad följer upp de aktiviteter 
som förvaltningar och bolag rapporterar i tertial 3 2020. I Miljörapport Tertial 3 
redovisas Mål 1d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara miljöutbildade 
som tidigare år redovisats i tertial 2.   

Miljö- och konsumentnämnden och miljöförvaltningen ansvarar för rapportering och 
uppföljning samt är samordnare av Borås Stads miljömål. Ytterligare uppföljning och 
sammanställning av mål och aktiviteter kommer ske vid årsredovisningen.  
Borås stad som organisation har fortsatt stora möjligheter att påverka, vara förebild 
och agera drivande i miljöarbetet, både på lokal nivå och också på regional- och 
nationell nivå. 

Borås stads miljöarbete sker kontinuerligt över åren och det görs stora framsteg inom 
flera områden. Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för samordningen av 
rapporteringen. Vissa miljömål är mer övergripande inom staden, exempelvis 
etappmålet om ett Fossilfritt och energieffektivt Borås.  

Mer specifika mål så som andelen ekologiska livsmedel inköpta på storhushållsavtalen 
i Borås Stads förvaltningar och bolag motsvarar 42,7% ekologiskt, varav 25,5% 
KRAV-märkt. Vi bedömer därför att målet om 50 % ekologiskt kommer nås under 
målåret 2021.  
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En övergripande Mobility Management-plan finns inte framtagen i Borås. Det 
förvaltningsövergripande uppdraget ligger på kommunstyrelsen och kommer 
sannolikt att behandlas i kommande Trafikplan som är under utarbetande. Arbetet 
med energieffektiviseringen i kommunens lokaler och bostäder är ständigt pågående 
med effektiviseringar genom exempelvis byte av belysning till LED, behovsstyrd 
värme och ventilation och installation av solceller. 
Följande mål och aktiviteter rapporteras i Miljörapport Tertial 3, 2020, Borås stad. Bilaga 
1. Övriga mål och aktiviteter har rapporterats i Miljörapport Tertial 2, 2020, Borås stad. 
Sammanställning av samtliga mål kommer presenteras i Miljörapport Borås stad 2020.  

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

Mål 2d) Borås Stads inköp av ekologiska och/eller närproducerade livsmedel uppgår 
till minst 50 procent.  

Mål 4b) I nyproduktion och större ombyggnationer ska energianvändningen vara 
minst 15 % lägre för bostäder och 30 % lägre för lokaler än kravet i Boverkets 
byggregler, BBR.  

Mål 4c) Energianvändningen för lokaler, bostäder och offentlig utomhusbelysning sia 
minska med 15 procent från 2016.  

Mål 4d) Andelen resor inom Borås Stads geografiska område som sker till fots, med 
cykel eller kollektivtrafik ska öka.  

Mål 5b) Stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet. 

Agneta Sander 
Miljöchef 

Elin Johnsson  
Avdelningschef 

Bilagor 
1. Miljörapport Tertial 3 2020, Borås Stad 
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Inledning 

Borås stad som organisation har fortsatt stora möjligheter att påverka, vara förebild och agera drivande 
i miljöarbetet, både på lokal nivå och också på regional- och nationell nivå. Borås stads miljöarbete sker 
kontinuerligt över åren och det görs stora framsteg inom flera områden. Miljö- och 
konsumentnämnden ansvarar för samordningen av rapporteringen. Vissa miljömål är mer övergripande 
inom staden, exempelvis etappmålet om ett fossilfritt och energieffektivt Borås. 

Mer specifika mål så som andelen ekologiska livsmedel inköpta på storhushållsavtalen i Borås Stads 
förvaltningar och bolag motsvarar 42,7% ekologiskt, varav 25,5% KRAV-märkt. Vi bedömer därför att 
målet om 50 % ekologiskt kommer nås under målåret 2021. En övergripande Mobility Management-
plan finns inte framtagen i Borås. Det förvaltningsövergripande uppdraget ligger på kommunstyrelsen 
och kommer sannolikt att behandlas i kommande Trafikplan som är under utarbetande. Arbetet med 
energieffektiviseringen i kommunens lokaler och bostäder är ständigt pågående med effektiviseringar 
genom exempelvis byte av belysning till LED, behovsstyrd värme och ventilation och installation av 
solceller. 

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 

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

miljöutbildade. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

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

54% 55% 60% 

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

61% 
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Mål 2. Borås Stad bidrar till hållbar konsumtion 

2d) Borås Stad inköp av ekologiska och eller närproducerade 

livsmedel uppgår till minst 50 procent. 

Indikatorer Utfall 2020 

Andel ekologiska livsmedel i Borås 42,7 
Stads förvaltningar och bolag. 

Kommentar Kommunstyrelsen: Andelen ekologiska livsmedel inköpta på storhushållsavtalen i Borås 
Stads förvaltningar och bolag: 42,7% varav 25,5% KRAV-märkt. Källa: Compare. Tidsperiod för mätning: 
2020-01-01—11-30. 
Koncerninköp genomför inga inköp och har inte heller mandat att besluta kring de inköpsval som görs i 
förvaltningarna inom ramen för avtalssortimentet på de olika ramavtalen. Respektive förvaltning ansvarar 
för sina ekologiska inköp. 
Skillnaden är stor mellan olika förvaltningar och olika bolag. Exempelvis så har AB boståder i Borås 100% 
ekologiska inköp och Fristadsbostäder AB 90% ekologisk inköp. Detta kan jämföras med andelen inköpta i 
storhusavtalen för hela staden som är 42,7% ekologiska livsmedel.  

Antal producenter inom 15 mils radie. 27 

Kommentar Kommunstyrelsen: Antal producenter inom 15 mils radie: 27. Källa: Compare. Tidsperiod för 
mätning: 2020-01-01—11-30. 
Koncerninköp genomför inga inköp och har inte heller mandat att besluta kring de inköpsval som görs i 
förvaltningarna inom ramen för avtalssortimentet på de olika ramavtalen. Respektive förvaltning ansvarar 
för sina ekologiska inköp. 

På grund av ej satt utgångsvärde blir detta mål rödmarkerat. 2019 utgjorde lokalproducerat 24% av vikten 
- och 21% av värdet i kronor av inköpta produkter. 
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Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås 

Beskrivning 

Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till transporter, 
uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlösningar och inspiration till 
miljömedvetna resvanor når vi det hållbara samhället. 

Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende 

4b) I nyproduktion och större ombyggnationer ska 

energianvändningen vara minst 15 % lägre för bostäder och 

30 % lägre för lokaler än kravet i Boverkets byggregler, BBR 

Indikatorer Utfall 2019 Utfall 2020 

Andel nybyggnationer och större 
ombyggnationer där 
energianvändningen är minst 15 % 
lägre för bostäder och 30 % lägre för 
lokaler än kravet i Boverkets 
byggregler, BBR. 

90% 100% 

Lägesbeskrivning 

Beskriv vilka krav som ställs på energianvändning vid upphandling av byggnation och hur 
uppföljning sker. 

Borås Stad, Miljörapport Tertial 3 2020 5(10) 



   

   

  
 

 
 

 
 

 
   

   
 

 
 

     
 

  
 

  
   

   
   

 
 

    
  

  

 
 

    
  

 
 

     

   
 

 
  

 
   

    
 

 
   

  
  

  
 

    
 

 

Lägesbeskrivning 

Kommentar De flesta förvaltningar och bolag upphandlar via Borås Stads upphandlingsavdelning eller 
själva och ställer krav på att miljömålet ska efterlevas. 

Lokalförsörjningsnämnden: Efter beslut som togs för etappmål 4b 2018-02-22, i alla nya byggprojekt 
jobbas det efter de nya kraven. 

Borås Energi och Miljö AB: Kravspecifikationen är olika utformad beroende på vad det är för byggnation 
som ska uppföras. Vi eftersträvar alltid en låg energianvändning i samtliga byggnader. Ställer alltid ISO 
14001, ISO 9001 och ISO 45001 krav vid upphandling. 

Borås kommuns Parkerings AB: All upphandling sker genom Borås Stads upphandlingsavdelning för att 
säkerhetsställa dessa krav. 

Industribyggnader i Borås AB: Vi beställer uppdragen i enlighet med Borås Stads kvalitets- och miljömål. 
Vårt senaste byggprojekt Borås Event är upphandlat och slutfört med krav på certifiering enligt Green 
Building, vilket innebär att byggnaden ska använda 25 % mindre energi än tidigare eller jämfört med 
nybyggnadskraven i BBR. Detta säkerställer att miljömål för att; Andel nybyggnationer och större 
ombyggnationer där energianvändningen är minst 15 % lägre för bostäder och 30 % lägre för lokaler än 
kravet i Boverkets byggregler, BBR, uppfylls och överträffas. Krav har vid upphandling av Borås Event 
även ställts på att byggvaror som används ska uppfylla kriterier motsvarande Sunda Hus Miljödatabas 
klassificering A och B. Entreprenörer har lagt in byggvaror i Sunda Hus miljödatabas, uppföljning har skett 
vid miljöronder och vid slutbesiktning. 

AB Bostäder i Borås: Vi ställer kravet att energianvändningen per år ska uppgå till maximalt 75% av 
kraven enligt BBR 22. 
Energikravet ska verifieras genom en uppdaterad energiberäkning med verkliga värden av energi för 
uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsel. Stäms av med beställaren inför 
garantibesiktning. 

Fristadbostäder AB: Vi bygger inte passivhus men vi tittar på driftkostnaderna i ett 100års-perspektiv i vår 
LCA vilket innebär att det lönar sig att ställa mycket hårda krav. 

AB Toarpshus: Kraven är uppställda i förfrågningsunderlaget och varierar i funktion av produkt. 

Beskriv om vite kopplat till energianvändning i upphandling är ett bra verktyg. 

Kommentar De flesta bolag och förvaltningar använder sig ej vite kopplat till energianvändning, därav gul 
bedömning. 

Borås Energi och Miljö AB: Vi använder sig inte utav vite. 

Industribyggnader i Borås AB: I dagsläget finns inget vite kopplat till upphandling. Faktorer för mätning 
påverkas inte endast av byggnationen utan är också kopplat till verksamhetsförbrukning i 
förvaltningsskedet. 

AB Bostäder i Borås: Vi föredrar kontroller i byggnadsskedet framför viten. Detta är inte alltid möjligt och 
då kan vite vara ett verktyg. Vitet är tänkt att i efterhand täcka de kostnader som uppstår för att åtgärda 
bristerna. Tyvärr är bristerna ofta svåra att åtgärda i efterhand och därmed är det bara en ekonomisk 
kompensation. Byggnaden uppfyller därmed inte ställda krav. 

Fristadbostäder AB. Vi använder Svebys Energiavtal 12 i nybyggnationer med vite om avtalet inte hålls. 

Borås kommuns Parkerings AB: All upphandling sker genom Borås Stads upphandlingsavdelning för att 
säkerhetsställa dessa krav. 
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4c) Energianvändningen för lokaler, bostäder och offentlig 

utomhusbelysning ska minska med 15 procent från 2016. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har utredning gjorts över vilka behov 
av personella resurser och 
investeringar som behövs för att nå 
målet om energieffektivisering i 
lokaler? 

Delvis Ja Ja 

Lägesbeskrivning 

Beskriv hur arbetet går med energieffektivisering av befintliga byggnader i samband med 
renovering. Ge även exempel på åtgärder genomförts. 

Kommentar Lokalförsörjningsnämnden: I samband med renoveringar så går vi in och tittar djupare på 
energiförbrukning m.m. och gör en analys för att ta fram ett förslag på effektivisering. Detta kan vara inom 
ventilation, värmesystem, styr. I samband med renovering 2020 av Björkgården har installerats ny 
bergvärme pump och byte till EC-fläktar (energisnåla fläktar). 

Borås Energi och Miljö AB: Internt jobbar vi bland annat med energikartläggning av företagets verksamhet 
enligt lag om energikartläggning i stora företag (EKL). Kartläggningen delas upp med lika delar (25%) 
under en fyraårsperiod där hela verksamheten kartläggs under denna period. Kartläggningen fokuserar 
både på byggnad, verksamhet, och transporter. Energiförbättrande åtgärdsförslag tas fram inom detta 
program och lämnas till berörda affärsområden och stödjande funktioner. För genomförande av åtgärder 
ansvarar respektive affärsområde. 
Kartläggning har så här långt gjorts på: Sjöbo vattenverk, Yttre anläggningar inom dricksvattenproduktion, 
Ryaverket, samt Sobacken (äldre del). Under detta kvartal pågår EKL för KVV och Reningsverket på 
EMC. Kommande utredning kommer på avloppssidan med yttre anläggningar under våren/hösten. 
Transporter kommer därefter att belysas. Därefter startar kartläggningen om på nytt. Vi genomför också 
Energideklaration (byggnadsenergi) på de fastigheter som omfattas av detta krav t ex på Elektra. 

Borås kommuns Parkerings AB. Vi har under de sista 5 åren bytt all belysning i våra inomhusanläggningar 
till ledbelysning. I P-huset Vulkanus installerades solceller när det byggdes år 2019. 
Industribyggnader i Borås AB: En driftoptimering/injustering av värmeanläggning pågår i fastigheten 
Vulkanus för att få en stabilare driftsgång över tid. 

AB Bostäder i Borås: Vi saknar idag en långsiktig energiplan för våra fastigheter. Ny Teknisk chef, ny 
Fastighetsutvecklings chef och mammaledig energicontroller har gjort att arbetet stagnerat en aning. 
Däremot ser vi vid varje större ombyggnation över vilka delar som ingår och hur dessa kan bli mer 
energieffektiva. 

Fristadbostäder AB: Vi har anslutit oss till Allmännyttans Klimatinitiativ där vi utgår från 2007 och ska 
minska energianvändningen med 30% till 2030. Vi ligger just nu på 15% men har nybyggnation i pipen 
som kommer ge oss ett bra lyft. 

Beskriv hur arbetet går med energieffektiviseringar i kommunens lokaler och bostäder. Ge även 
exempel på åtgärder som genomförts. 
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Lägesbeskrivning 

Kommentar Lokalförsörjningsnämnden: Gör kontroller över fastigheters driftstatus och tar fram förslag på 
exempelvis byte av belysning till LED, behovsstyrd värme och ventilation, förslag på installation av 
solceller m.m 2020, monterat solceller på Sandaredshallen (badet). 

Borås Energi och Miljö AB: Exempel byggnadsenergi Ryaverket: Utfall av effektivisering egenanvänd 
fjärrvärme mot basår 2016 är ca -35% på årsbasis. Årlig besparing vid energipris 0,5 kr/kWh, 362 tkr. 

Borås kommuns Parkerings AB: Vi har under de sista 5 åren bytt all belysning i våra inomhusanläggningar 
till ledbelysning. I P-huset Vulkanus installerades solceller när det byggdes år 2019. 

Industribyggnader i Borås AB: Långsiktig fastighetsplanering görs för att över tid energieffektivisera våra 
byggnader och sker även i samband med att komponenter byts ut och i dialog med våra hyresgäster. 
Flera av våra byggnader är totalrenoverade och har hög nivå på energistandard. 

AB Bostäder i Borås: I de fall då vi genomför renoveringar av befintliga byggnader så blir våra fastigheter 
mer energieffektiva än vad de var innan renoveringen. Vid varje större ombyggnation ser vi över hur vi kan 
minska fastighetens energianvändning. 
Exempel på energieffektiviserande åtgärder som gjort under året är fönsterbyten till bättre isolerande 
fönster, byte av värmepumpar, byte till mer energieffektiva ventilationsaggregat och byte till LED-belysning 
i utomhusmiljöer och allmänna utrymmen. 

Fristadbostäder AB: En av de stora åtgärderna senaste året är satsningen på fler mätare för att kunna 
styra fastigheterna mot ännu mer detaljerad fakta. 

AB Toarpshus: Arbete med utbyte av belysning stolpar samt invändig belysning till led pågår. 

Beskriv hur arbetet går med effektivisering av den offentliga utomhusbelysningen. Ge även exempel 
på åtgärder som genomförts. 

Kommentar Lokalförsörjningsnämnden: Kollar över status på utomhusbelysning och gör byte till 
energieffektiv LED belysning. 
Under 2020 har byte av belysning till LED-belysning utförts för utomhuskök och fasadytor på Saltemads 
camping. 

Tekniska nämnden: Energieffektivisering av gatubelysningen följer investeringsplanen. För 2020 utfördes 
åtgärder för ca 4,6 mnkr: 1600 armaturer byttes i Sjömarken, Målsryd Gånghester och Dalsjöfors. 
Energiförbrukningen förväntas minskas från 520.000 kWh till 150.000 eller en minskad energiförbrukning 
med 370 000 kWh. dvs en besparing på 370.000 kWh per år. Då dessa armaturer dessutom dimras 
nattetid förväntas energiförbrukningen minska med ca 70%. 

Fritids- och folkhälsonämnden: Fritids och folkhälsoförvaltningen har ett pågående arbete med att 
effektivisera och löpande byta ut utomhusbelysningen till mer energibesparande armaturer, bland annat 
kring våra stråk och leder. 
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4d) Andelen resor inom Borås Stads geografiska område som 

sker till fots, med cykel eller kollektivtrafik ska öka. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har en plan för arbetet med mobility Bedömning ej gjord Bedömning ej gjord Nej 
management i Borås Stad tagits fram? 

Kommentar Tekniska nämnden: En övergripande MM-plan finns inte framtagen i Borås. Det 
förvaltningsövergripande MM-uppdraget ligger som vi ser det på KS och kommer sannolikt att behandlas i 
kommande Trafikplan som är under utarbetande. 
Tekniska förvaltningen tar fram årsplaner för beteendepåverkan inom cykel inom vårt 
verksamhetsområde. Målet är att få fler att använda cykel som transportmedel. 

Miljö- och konsumentnämnden: Vi har inte tagit fram någon sådan på grund av att det kom ett 
budgetuppdrag att KS skulle utreda hållbar mobilitet och tolkningen blev att detta budgetuppdrag gick 
”över” miljömålet. 

Har en resvaneundersökning, som kan Ja Ja Nej 
användas som underlag i arbetet med 
hållbara resor, genomförts? 

Kommentar Kommunstyrelsen: Inte under 2020. Under coronaepidemin så skulle inte en sådan 
underökning kunna användas i det långsiktiga arbetet. Tidigare har resvaneundersökningar genomförts i 
samarbete med externa aktörer som tex Västtrafik. 

Året har inneburit mer digitalt än fysiskt resande. Kollektivtrafiken i Västra Götaland har tappat 30 % av 
resandet under corona-året 2020. Kommuntotalt ökade webmöten från ca 125 i januari till 7000 i maj. Efter 
sommaren har det varit 7500 teamsmöten per månad (exklusive hur många som deltog per möte). Chat-
möten med konversationer i teams har i kommuntotalen varit ungefär 85 000 per månad. 

Fler samhällsplaneringsprocesser har startat och pågår för miljövinster på lång sikt och bidra till en mer 
gång och cykelvänlig stad, till exempel planering för ett grönt stråk genom staden, tätare 
bebyggelsestruktur i serviceorter och Borås centrum, stråkutbyggnad av bebyggelseutvecklingen i tätort 
Borås, ny järnväg Göteborg-Borås och vidare mot Jönköping, detaljplanering av rening av Viskan, samt 
samverkan med Västtrafik om bättre kollektivtrafik som lett till att 10 elbussar kör på linje 2 (sedan 
sommaren 2019). 
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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. 

Lägesbeskrivning 

Beskriv vilka åtgärder som gjorts för att öka andelen ädellövskog. 

Kommentar Tekniska nämnden: ½ ha har hägnats och planterats med ek på Hofsnäs. 2 ha har gallrats i 
Bredared för att ta fram ekbeståndet. 1½ ha ekhage har röjts i Bosnäs. 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 
2021-02-17 

Dnr 
2020-2914 

Utredningsuppdrag avseende kommunal samverkan 

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att tillstyrka utredningsuppdraget angående 
fördjupad kommunal samverkan samt att överlämna förslaget till kommunfullmäktige 
för beslut 

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämnden föreslår att kommunfullmäktige i Borås Stad ger 
kommunstyrelsen i uppdrag att, under 2021 tillsammans med övriga kommuner i 
Sjuhärad, utreda en fördjupad samverkan avseende myndighetsutövning inom 
miljöbalkens och livsmedelslagens områden mellan kommunerna i Sjuhärad. Detta i 
syfte att säkerställa kommande krav om rättssäkerhet, effektivitet och god arbetsmiljö 
i myndighetsutövningen i hela Sjuhärad. Utredningsuppdraget preciseras i en bilaga 
till tjänsteskrivelsen.  

Ärendebeskrivning   
Idag sker samverkan mellan kommunerna i olika nätverk inom de olika 
arbetsområdena; livsmedel, hälsoskydd, miljöskydd, enskilda avlopp och strandskydd. 
Ett samverkansavtal är framtaget och är i process att godkännas i de olika 
kommunerna. Samverkansavtalet ska kunna underlätta för en kommun att låna ut 
inspektörer mot självkostnadspris för att verksamheterna ska kunna fungera trots 
brist på resurser. Det finns dock en tveksamhet om detta kommer att vara tillräckligt i 
framtiden. Myndighetsutövning enligt miljöbalken och livsmedelslagen ställer stora 
krav på kompetens och yrkeskunnighet hos personal. I mindre kommuner kan det 
vara svårt att säkerställa att de få tjänstepersonerna som finns har tillräcklig kunskap 
inom samtliga områden som myndighetsutövningen omfattar.  

Statskontoret bedömer i sin utredning att ingen kommunal kontrollmyndighet ska ha 
färre än tre årsarbetskrafter inom livsmedelskontroll år 2025 för att klara 
rättssäkerhet, effektivitet och god arbetsmiljö.1 Om kommunerna inte hittar former 
för att säkerställa god livsmedelskontroll föreslår utredningen konsekvenser i form av 
statligt tvång eller att staten tar över tillsynen. 

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

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

http://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/2017/201709.pdf
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Samtliga miljönämnder hos Sjuhäradskommuner arbetar med miljö- och 
hälsoskyddstillsyn, livsmedelstillsyn, strålskyddslagen och strandskyddstillsyn. Alla 
utom en kommun arbetar med animaliska biprodukter, receptfria läkemedel och 
strandskyddsdispenser. Alla utom två kommuner arbetar med alkohol, folköl, tobak, 
bygglovsprövning och miljöövervakning. De gemensamma nämnarna är många och 
en utökad samverkan har diskuterats under en längre tid. 

Under år 2018 undersökte miljöcheferna i Sjuhärad olika samverkansformer för att 
reda ut vilka olika alternativ som finns. De tog även del av redan etablerade 
samarbetens erfarenheter. Vid den tiden fanns totalt 27 kommunala 
samverkansorganisationer inom miljöbalkstillsynen, enligt SKR. De olika 
samverkansformerna som undersöktes var gemensam nämnd med en gemensam 
förvaltning, separat nämnd med en gemensam förvaltning, enbart en gemensam 
nämnd, kommunalförbund och samverkansavtal. Ett nytt samverkansavtal började 
arbetas fram men kring andra samverkansformer krävs vidare utredning. 

Sonja Lejmark, som var med och grundade Miljösamverkans Östra Skaraborgs 
kommunalförbund, bjöds in till Sjuhärads miljöpresidiemöte den 18 maj 2018 för att 
berätta om deras resa. Samma möte avslutades med att Sjuhärads miljöpresidier 
utförde en SWOT-analys om samverkan där det framkom att styrkor och möjligheter 
överväger svagheter och nackdelar. Dåvarande miljöpresidier kom överens om att 
frågan skulle tas upp igen under kommande mandatperiod.  

Beslut togs på Sjuhärads miljöpresidiemöte den 13 november 2019 att varje nämnd 
ska lyfta frågan om utökad samverkan till respektive kommuns fullmäktige.  

Miljöförvaltningens bedömning  
Syftet med att utreda en ny samverkansform är att säkerställa att kommunerna i 
Sjuhärad även i framtiden klarar myndighetsutövningen inom miljöbalken och 
livsmedelslagens område, samt att de klarar kravet på antal årasbetare som bedöms 
behövas för att upprätthålla rättssäkerhet, effektivitet och god arbetsmiljö. Respektive 
kommunfullmäktige behöver avgöra om den egna kommunen, tillsammans med 
övriga intresserade Sjuhäradskommuner, ska ingå i någon form av samverkan och i så 
fall hur den ska vara uppbyggd. För att kunna veta detta behöver en utredning 
genomföras tillsammans med övriga intresserade kommuner.  

Kostnaden för utredningsuppdragen bör fördelas procentuellt mellan deltagande 
kommuner utefter kommunernas invånarantal för 2020. En sådan utredning bör 
genomföras på kommunstyrelsenivå för att undvika alla former av jäv och partiskhet, 
då den egna rollen som nämndledamot i nuvarande miljönämnd eller som chef på 
miljöförvaltningen kan komma att påverkas av en ny samverkansorganisation. 
Miljöförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag 
att utreda möjligheten. Utredningsuppdraget preciseras i bilagan till tjänsteskrivelsen.  

Utredningen bör visa vilka kommuner som kan utöka sin samverkan för bästa möjliga 
effektivitet, kvalitet på myndighetsutövning och arbetsmiljö. Utredningen bör också 
visa för- och nackdelar med olika former av samverkan. 

Det är önskvärt om utredningen belyser nulägesbeskrivning med antal anställda, 
personalkostnader och lokalkostnader. Det är också önskvärt att utredningen 
exempelvis lämnar förslag till:  
 
- Organisationsutformning och bemanning  
- Arbetssätt  
- Ekonomiska konsekvenser  
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- Fördelar och nackdelar med olika typer av samverkan  
- Genomförande av ny samverkansform 
- Vilka myndighetsområden som ska omfattas av samverkan 
- Utredningen kan jämföras med ett noll-förslag, d v s att myndighetsutövningen 
finns kvar i respektive kommun och att endast samverkansavtal föreligger mellan 
parterna. 

Konsekvensbedömning  
Social dimension  
En utredning kan visa hur kommuninvånarna kan gynnas av en bättre samverkan 
mellan Sjuhäradskommunerna.  

Ekologisk dimension  
En utredning behövs för att bidra till en hållbar, stabil och gemensam utveckling av 
bland annat miljö- och livsmedelsfrågor i Sjuhärad.  

Ekonomisk dimension  
Kostnaden för utredningsuppdragen bör fördelas procentuellt mellan deltagande 
kommuner utefter kommunernas invånarantal för 2020. Det kommer innebära en 
kostnad att utföra utredningen men utredningen kan också visa hur 
myndighetsarbetet kan bli mer kostnadseffektivt i framtiden. 
 

Johanna Bäckström 
Förvaltningsjurist 
  

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Bilaga 
Utredningsuppdrag för en ökad mellankommunal samverkan 

Beslutet expedieras till  
Kommunfullmäktige 
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Bilaga. Utredningsuppdrag för en ökad mellankommunal 
samverkan 
 

Miljö- och konsumentnämnden föreslår att kommunfullmäktige i Borås Stad 
ger kommunstyrelsen i uppdrag att, under 2021 tillsammans med övriga 
kommuner i Sjuhärad, utreda en fördjupad samverkan avseende 
myndighetsutövning inom miljöbalkens och livsmedelslagens områden mellan 
kommunerna i Sjuhärad. Detta i syfte för att säkerställa kommande krav om 
rättssäkerhet, effektivitet och god arbetsmiljö i myndighetsutövningen i hela 
Sjuhärad. 

Idag sker samverkan mellan kommunerna i olika nätverk inom de olika 
arbetsområdena; livsmedel, hälsoskydd, miljöskydd, enskilda avlopp och strandskydd.  

Ett nytt samverkansavtal är framtaget och är i process att godkännas i de olika 
kommunerna. Samverkansavtalet ska underlätta för en kommun att låna ut 
inspektörer mot självkostnadspris för att verksamheterna ska kunna fungera trots 
brist på resurser. Det finns dock en tveksamhet om detta kommer att vara tillräckligt i 
framtiden. Myndighetsutövning enligt miljöbalken och livsmedelslagen ställer stora 
krav på kompetens och yrkeskunnighet hos personal. I mindre kommuner kan det 
vara svårt att säkerställa att de få tjänstepersonerna som finns har tillräcklig kunskap 
inom samtliga områden som myndighetsutövningen omfattar.  

Syftet med att utreda en ny samverkansform är att säkerställa att kommunerna i 
Sjuhärad även i framtiden klarar myndighetsutövningen inom miljöbalken och 
livsmedelslagens område, samt att de klarar kravet på antal årasbetare som bedöms 
behövas för att upprätthålla rättssäkerhet, effektivitet och god arbetsmiljö. Respektive 
kommunfullmäktige behöver avgöra om den egna kommunen, tillsammans med 
övriga intresserade Sjuhäradskommuner, ska ingå i någon form av samverkan och i så 
fall hur den ska vara uppbyggd. För att kunna veta detta behöver en utredning 
genomföras tillsammans med övriga intresserade kommuner.  

Kostnaden för utredningsuppdragen bör fördelas procentuellt mellan deltagande 
kommuner utefter kommunernas invånarantal för 2020. En sådan utredning bör 
genomföras på kommunstyrelsenivå för att undvika alla former av jäv och partiskhet, 
då den egna rollen som nämndledamot i nuvarande miljönämnd eller som chef på 
miljöförvaltningen kan komma att påverkas av en ny samverkansorganisation. Miljö 
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och konsumentnämnden föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 
uppdrag att utreda möjligheten  

Utredningen bör visa vilka kommuner som kan utöka sin samverkan för bästa möjliga 
effektivitet, kvalitet på myndighetsutövning och arbetsmiljö.  

Utredningen bör också visa för- och nackdelar med olika former av samverkan. 

Det är önskvärt om utredningen belyser nulägesbeskrivning med antal anställda, 
personalkostnader och lokalkostnader.  

Det är också önskvärt att utredningen exempelvis lämnar förslag till:  
- Organisationsutformning och bemanning  
- Arbetssätt  
- Ekonomiska konsekvenser  
- Fördelar och nackdelar med olika typer av samverkan  
- Genomförande av ny samverkansform 
- Vilka myndighetsområden som ska omfattas av samverkan 
- Utredningen kan jämföras med ett noll-förslag, d v s att myndighetsutövningen 
finns kvar i respektive kommun och att endast samverkansavtal föreligger mellan 
parterna. 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 
2021-03-05 

Dnr 
2020-2643 

Revidering av Miljö- och konsumentnämndens 
delegeringsordning 

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden godkänner revideringen av Miljö- och 
konsumentnämndens delegeringsordning. Den nya delegeringsordningen börja gälla 
den 1 april 2021. 

Lagstöd  
6 kap. 37-40 §§ kommunallagen 
7 kap. 5 § kommunallagen 
7 kap. 8 § kommunallagen 

Sammanfattning  
Ärendet omfattar ett tillägg till delegeringsordningen som innebär att delegation ges 
att bevilja eller avslå ansökningar om max 20 000 kr från 
klimatkompensationsfonden. Denna ändring kommer att innebära en snabbare, 
tydligare och billigare handläggning av dessa ansökningar. 

Ärendebeskrivning  
Nämnden har möjlighet att delegera beslutanderätt på nämndens vägnar enligt 6 kap. 
37-40 §§ samt 7 kap. 5 och 8 §§ kommunallagen (2017:725). Nuvarande delegation 
framgår av nämndens delegeringsordning som började gälla den 1 december 2020. 
Delegeringsordningen delegerar beslutanderätt inom nämndens verksamhetsområde i 
ett antal grupper av ärenden åt förvaltningschefen, med rätt till vidaredelegation inom 
förvaltningen.  

Idag tas samtliga beslut gällande klimatkompensationsfonden i Miljö- och 
konsumentnämnden. För en snabbare process samt för att kunna spara in nedlagda 
timmar på ansökningar som omfattar låga belopp föreslår Miljöförvaltningen att 
delegation ges till förvaltningschefen, med sedvanlig rätt att vidaredelegera. Med låga 
belopp menas i detta avseende ansökningar om högst 20 000 kronor. Det förslagna 
tillägget i delegeringsordningen innebär således att delegation ges att bevilja eller avslå 
ansökningar om max 20 000 kr från klimatkompensationsfonden, se punkt 167 i 
revideringsförslaget.  
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Miljöförvaltningens bedömning  
Förvaltningen anser att den föreslagna befogenheten lämpar sig väl för att delegeras 
av nämnden till förvaltningschefen med sedvanlig rätt till vidaredelegation inom 
förvaltningen. Ändringen stämmer också överens med rutinen som beslutats av Miljö- 
och konsumentnämnden i januari 2021. 

Konsekvensbedömning  

Social dimension  
Ej aktuell i detta fall.  

Ekologisk dimension  
Ej aktuell i detta fall.  

Ekonomisk dimension  
Att delegera besluten innebär en snabbare och billigare handläggning.  

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Johanna Bäckström 
Förvaltningsjurist

Bilagor  
Förslag på reviderad delegeringsordning 
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2 Principer för beslut med stöd av delegeringsbestämmelser 
2.1 Innebörd och vidaredelegering 
Miljö-och konsumentnämndens beslutanderätt har på vissa punkter delegerats till 
förvaltningschefen, dessa punkter tas upp i miljö-och konsumentnämndens 
delegeringsordning. Nämndens delegeringsuppdrag till förvaltningschefen har 
kompletterats med rätt för denne att i sin tur överlåta uppdraget till annan anställd. 
Förvaltningschefens beslut om att vidaredelegera vissa uppgifter specificeras i 
miljöförvaltningens delegeringsförteckning. Att fatta beslut med stöd av 
delegeringsordningen och enligt delegeringsförteckningen innebär att besluta på uppdrag 
av miljö- och konsumentnämnden. Ärendet är därmed avgjort och kan endast ändras av 
högre instans efter överklagande, eller under vissa förutsättningar genom 37, 38, 39 §§ 
förvaltningslag (2017:900). 

Det finns inget tvång att fatta beslut. Som delegat har man alltid rätt att hänskjuta 
beslutsfattandet till närmaste chef med delegering. Vid vikariat övertar vikarien den 
ordinarie handläggarens beslutanderätt enligt delegeringsförteckning, om inget annat 
särskilt bestäms. 

2.2 Beslut eller handläggning 
Delegeringsordningen och därmed också delegeringsförteckningen gäller alla slags beslut 
inom miljö- och konsumentnämndens verksamhetsområde i enlighet med nämndens 
reglemente. 

Delegeringen inverkar inte på beredande handläggning av ärenden inom miljö- och 
konsumentnämndens verksamhetsområde eller sådan verksamhet som inte innefattar 
beslut på uppdrag av nämnden. Detta innebär att ärenden kan handläggas av handläggare 
på förvaltningen utan att handläggaren är behörig att fatta beslut i ärendet. 
Ansvarsfördelning för löpande förvaltningsåtgärder återfinns i miljö- och 
konsumentnämndens arbetsinstruktion som riktas till förvaltningschef samt 
avdelningscheferna.  

2.3 Förbud mot delegering 
I 6 kap. 38 § kommunallag (2017:725) anges ärenden som inte är delegerade och inte 
heller får delegeras: 

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 

2. framställning eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av 
att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt, 

4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till 
nämnden; eller 

5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. . 

Punkten 2 innebär att yttranden till överinstans i ärenden som har beslutats av miljö- och 
konsumentnämnden måste ges av nämnden. Yttranden som gäller överklagade beslut 
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som tagits på delegering kan nämnden dock delegera till förvaltningschefen, vilket 
nämnden även gjort. 

2.4 Anmälan 
Enligt 6 kap. 40§ kommunallagen ska nämnden besluta i vilken utsträckning som 
delegeringsbeslut ska anmälas till nämnden. Beslut som inte anmäls ska protokollföras 
särskilt, om beslutet får överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap. kommunallagen.    

Enligt 6 kap. 39§ kommunallagen får Miljö- och konsumentnämndens ordförande besluta 
åt nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan 
avvaktas, dock inte i sådana ärenden som omfattas av förbud mot delegering. De 
brådskande beslut som ordföranden har fattat ska anmälas vid nämndens nästa 
sammanträde enligt 6 kap. 40 § kommunallagen. 

Beslut om vidaredelegering, alltså ändringar i delegeringsförteckningen, ska inte anmälas 
till nämnden. 

2.5 Handläggningen 
Delegaten ska förvissa sig om att beslut överensstämmer med: 

− Den lagstiftning och rättspraxis som gäller för den fråga som ska avgöras. Om 
delegaten är osäker på vad som är gällande rätt ska förvaltningsjurist eller 
närmaste chef tillfrågas. 

− Förvaltningens policy i frågan samt de riktlinjer och allmänna råd som finns på 
området.  

− Att frågan inte är av större vikt eller principiell beskaffenhet eftersom nämnden 
inte har delegerat sådana beslut till förvaltningen. Om delegaten är tveksam till 
om det är ett principavgörande eller inte ska denne fråga sin närmsta chef. 

Delegaten får inte handlägga eller besluta i ärenden där han eller hon är jävig. 

Beslut som är särskilt ingripande för den enskilde verksamhetsutövaren (med detta avses 
även företag och kommuner) ska övervägas extra noga. Sådana beslut är 
vitesförelägganden och förelägganden med ingripande villkor eller försiktighetsmått eller 
förelägganden som verksamhetsutövaren har motsatt sig. 

Vitesförelägganden ska inte meddelas rutinmässigt. Om den beslutande inte tvivlar på att 
beslutet kommer att följas, saknas det i regel skäl att förena ett föreläggande eller förbud 
med vite. 

Om verksamhetsutövaren inte förstått vad han eller hon ska göra med anledning av ett 
föreläggande, eller försökt efterkomma föreläggandet men av omständigheter som 
verksamhetsutövaren inte rår över inte kunnat fullfölja föreläggandet, ska han eller hon få 
råd och anvisningar av förvaltningen innan ett nytt föreläggande, då eventuellt med vite, 
meddelas. Står det däremot klart att det är fråga om medveten mot-strävighet ska 
naturligtvis ett nytt föreläggande med vite meddelas. Det är dock viktigt att notera att ett 
nytt vitesföreläggande gällande samma sak inte får föreläggas förrän det tidigare 
vitesföreläggandet har vunnit laga kraft. 
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2.6 Löpande förvaltningsåtgärder 
Delegeringsdokumenten reglerar de ärendetyper som miljö- och konsumentnämnden 
delegerat beslutsrätten för och behörigheten att fatta beslut. Löpande 
förvaltningsåtgärder, alltså verkställandet av besluten, regleras i miljö- och 
konsumentnämndens arbetsinstruktion. I miljö- och konsumentnämndens 
arbetsinstruktion finns en fördelning av ansvarsområden mellan olika befattningshavare. 

2.7 Särskilt om yttranden 
Det är vanligt att miljö- och konsumentnämndens yttrande efterfrågas i olika typer av 
ärenden och remisser. Dessa kan benämnas och adresseras olika. För att de ska hanteras 
enhetligt ges följande riktlinjer.  
 

 

 

 

- Att lämna remissvar gällande förordningar, föreskrifter eller andra bestämmelser 
underställda lag samt allmänna råd är ett delegationsbeslut enligt punkt 21.  

- Att lämna yttranden i enskilda ärenden är ett delegationsbeslut enligt punkt 22. 
Det ska då röra sig om enskilda ärenden där yttrande efterfrågas från annan 
myndighet, förvaltning eller kommun. Exempel på yttranden i enskilda ärenden 
är anmälningsärenden från länsstyrelsen.  

- Att lämna ett yttrande över ett överklagat delegeringsbeslut är ett 
delegeringsbeslut enligt punkt 18.  

Vid delegeringsbeslut ska det alltid finnas en tydlig beslutsmening som exempelvis ”Miljö- 
och konsumentnämnden beslutar att lämna nedan synpunkter” eller ”Miljö och 
konsumentnämnden beslutar att inte lämna några synpunkter”. Miljö- och 
konsumentnämndens brevpapper används och det diarieförs som delegeringsbeslut. 

Att lämna förvaltningsyttranden i bygglovsärenden, planärenden där miljöförvaltningen 
ska yttra sig, planärenden med enkelt planförfarande samt länsstyrelsens 
kompletteringsrunda i anmälningsärenden räknas inte som yttrande utan kommunikation 
och samverkan myndigheter emellan. Det är alltså inte anmälningspliktiga 
delegeringsbeslut och får göras av handläggande tjänsteman. Förvaltningsyttrande är det 
enda yttrande som inte är delegeringsbeslut och därmed används miljöförvaltningens 
brevpapper och skrivs under med handläggarens namn och titel, inte ”på miljö- och 
konsumentnämndens vägnar”.  

Om delegation har givits att lämna yttrande eller svara på remiss enligt denna 
delegeringsordning så gäller delegationen även om Stadsledningskansliet eller 
kommunstyrelsen först samlar ihop svaren från de olika förvaltningarna och sedan skickar 
ett samlat svar från staden till avsändaren av remissen.  

 

2.8 Åtalsanmälan  
En tillsynsmyndighet har en skyldighet att utan dröjsmål göra en åtalsanmälan vid 
misstanke om brott. Det gäller oavsett om brottet sker uppsåtligen eller av oaktsamhet. 
Att göra en anmälan till polis eller åklagarmyndighet vid misstanke om brott  betraktas 
dock som en verkställighet och är därför inget delegeringsbeslut. En åtalsanmälan ska 
undertecknas i första hand av förvaltningsjurist och i andra hand avdelningschef.  
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3 Delegeringsbestämmelser för miljö- och 
konsumentnämnden 

Denna delegeringsordning gäller alla slags beslut inom miljö- och konsumentnämndens 
verksamhetsområde i enlighet med miljö- och konsumentnämndens reglemente. 
Uppdraget att besluta på miljö- och konsumentnämndens vägnar delegeras till 
förvaltningschefen på miljöförvaltningen med rätt att i sin tur överlåta uppdraget till 
annan anställd. Beslut om vidaredelegering behöver inte anmälas till nämnden men 
nedtecknas i förvaltningschefens delegerings-förteckning, den redovisas i den högra 
kolumnen nedan. Delegeringsförteckningen ska läsas som ett register över vilka 
befattningshavare som har att var för sig besluta i respektive ärende; den som angivits 
överst ska i första hand sökas och den som därefter angivits ska sökas i andra hand och så 
vidare. Förvaltningschefen äger alltid rätt att ändra sin vidaredelegering. 
Delegeringsordningen kompletteras av miljö- och konsumentnämndens arbetsinstruktion 
som innehåller ansvarsfördelning avseende löpande förvaltningsåtgärder. 

Samtidigt delegeras även till miljö- och konsumentnämndens ordförande, eller vid dennes 
förfall vice ordförande, att besluta åt nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande 
att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 

Överlåtelsen av beslutsrätten gäller inte sådana ärenden som enligt 6 kap. 38 § 
kommunallagen inte får delegeras (se sid 4.) 
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3.1 Allmänt 
 

 

 

 

3.2 Offentlighet och sekretess 

3.3 Tillsyn, tillstånd, kontroll, allmänt inom alla lagområden som 
Miljö- och konsumentnämnden ansvar för 

Nr Delegerade uppgifter 

1 Besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Delegationen avser alla nämndens 
verksamheter. Beslut ska alltid anmälas på nämndens nästa sammanträde. 

2 Besluta om förtroendemans deltagande i kurser, konferenser och studieresor där nämndens avgörande inte kan avvaktas. 

Nr Delegerade uppgifter 

3 Bemyndigande att vidaredelegera beslutanderätt. 

Nr Delegerade uppgifter 

4 Beslut om att inte lämna ut allmän handling eller del av allmän handling eller uppställande av förbehåll i samband med 
utlämnandet. 

Nr Delegerade uppgifter 

5 Besluta om delgivning genom spikning, stämningsmannadelgivning eller kungörelsedelgivning  

6 Meddela förelägganden och förbud vid vite. Vitet får totalt uppgå till högst 200 000 kronor i varje enskilt ärende och, om det är 
fråga om ett löpande vite, högst 100 000 kronor per överträdelse eller per tidsperiod som föreläggandet eller förbudet inte följs. 

7 Ansöka om utdömande av vite 

8 Besluta om att vidta rättelse på den felandes bekostnad till en kostnad om maximalt 50 000 kronor 

9 Besluta att ta hand om en vara samt – om förutsättningar för det föreligger – att låta förstöra varan på ägarens bekostnad, om 
varans värde kan antas understiga 50 000 kronor. 

10 Besluta att, om det inte finns särskilda skäl för något annat, på ägarens bekostnad låta förstöra vara eller varor som omfattas av 
ett förbud 
 

11 Uppdra åt anställd på annan kommuns förvaltning att besluta på miljö- och konsumentnämndens vägnar i ett ärende där 
delegation givits, exempelvis när samverkansavtal föreligger mellan kommunerna.  

12 Besluta att förordna att ett beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas.  

13 Ompröva och ändra ett delegeringsbeslut 
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1 Gäller inte yttranden (även att avstå från yttrande) till kommunstyrelsen samt till andra 
kommunala nämnder. 
 
2 Gäller inte försäljningsförbud för folköl samt avslagsbeslut för serveringstillstånd, 
tobakstillstånd samt strandskyddsdispens. Se vad som gäller för dem under respektive avsnitt i 
delegeringsordningen.  

14 Avvisa ett överklagande som inkommit för sent 

15 Rätta ett delegeringsbeslut som genom ett förbiseende innehåller en uppenbar oriktighet 
 

16 Pröva om ett överklagande av beslut som fattats av nämnden i dess helhet kommit in i rätt tid och utan yttrande överlämna det 
till överprövande instans 

17 Pröva om ett överklagande av delegeringsbeslut kommit in i rätt tid och utan yttrande överlämna det till överprövande instans 

18 Pröva om ett överklagande av delegeringsbeslut kommit in i rätt tid och med yttrande överlämna det till överprövande instans 

19 Överklaga domar och beslut  

20 Företräda miljönämnden skriftligt och muntligt i domstol. Samt företräda nämnden vid skriftlig och muntlig förhandling eller 
förrättning i mål och ärenden vid länsstyrelsen och andra myndigheter och aktörer. Vidare, utse ombud till nämnden vid behov.  

21 Lämna remissvar gällande förordningar, föreskrifter, vägledningar, allmänna råd eller andra bestämmelser underställda lag 

22 Lämna yttranden i enskilda ärenden  

231 Remittera ärenden, besvara remisser och avge yttranden till statliga verk, myndigheter, länsstyrelsen samt andra kommunala 
förvaltningar i sådana ärenden som omfattas av miljö- och konsumentnämndens reglemente eller ansvarsområde enligt lag men 
inte angetts i denna delegeringsordning. 
 

 

 

24 Avskriva ett ärende från vidare handläggning 

25 Avvisning av ansökan om tillstånd på formella grunder (avsaknad av behörighet eller förekomst av sakprövningshinder)  

26 Avvisa en framställning/ansökan som är så ofullständig eller oklar att den inte kan tas upp till prövning 

27 Återkallelse av ett föreläggande, förbud eller annat beslut som meddelats med stöd av delegering 

28 Återkallelse av tillstånd på grund av att tillståndet inte längre nyttjas. 

29 Begära in upplysningar, handlingar och varuprover som behövs för tillsyn, tillstånd samt kontroll. 

30 Besluta att ta ut avgift för prövning, kontroll, tillsyn och tillstånd enligt kommunens taxa  

31 Besluta om att ge anstånd avseende betalning av avgift och/eller besluta om att dela upp betalning av avgift 

32 Besluta om att sätta ned avgift i enskilda fall enligt vad som föreskrivs i kommunens taxa.  

33 Ta emot delgivningar från länsstyrelse, domstolar samt övriga myndigheter och aktörer. 

34.2 Meddela förelägganden, förbud, dispenser och besluta om tillstånd, godkännanden, avskrivningar, avvisningar, avslag samt 
avgiftsbeslut och kontrollavgift inom miljö- och konsumentnämndens verksamhetsområde i sådana ärenden som omfattas av 
miljö- och konsumentnämndens reglemente eller ansvarsområde enligt lag men inte angetts i denna delegeringsordning. 
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3.4 Tillsyn och kontroll inom miljö- och hälsoskydd 
 

3.4.1 Allmänna hänsynsregler m.m. 
 

 

3.4.2 Miljöbedömningar och annat beslutsunderlag  

3.4.3 Skydd av områden 

Nr Delegerade uppgifter 

35 Förelägga verksamhetsutövare att söka tillstånd eller förnya hela eller delar av sitt tillstånd eller villkor 

36 Besluta om villkor av mindre betydelse som mark- och miljödomstol eller länsstyrelse i tillstånd överlåtit åt tillsynsmyndigheten 
att fastställa 
. 

37 Besluta i tillsynsärende angående vidtagande av åtgärder inom miljöriskområde 

38 Besluta om åtgärder för att hindra spridning av en allvarlig smittsam sjukdom samt besluta att förstöra föremål av personlig 
natur och låta avliva sällskapsdjur som innehas av privatpersoner 

Nr Delegerade uppgifter 

39 Besluta i tillsynsärende gällande tillämpningen av de allmänna hänsynsreglerna. 

Nr Delegerade uppgifter 

40 Avge yttrande till annan ansvarig myndighet eller ansvarig kommunal nämnd i undersökningssamråd vid strategisk 
miljöbedömning. 

41 Avge yttrande till annan ansvarig myndighet eller ansvarig kommunal nämnd i avgränsningssamråd vid strategisk 
miljöbedömning. 

42 Avge yttrande till verksamhetsutövare i undersökningssamråd vid specifik miljöbedömning. 

43 Avge yttrande till verksamhetsutövare i avgränsningssamråd vid specifik miljöbedömning. 

44 Avge yttrande till ansvarig tillståndsmyndighet över ansökan och miljökonsekvensbeskrivning vid specifik miljöbedömning.  
 

Nr Delegerade uppgifter 

45 Avge yttrande i ärende om naturminne, biotopskyddsområde samt djur- och växtskyddsområde. 

46 Bevilja strandskyddsdispens utan villkor.   
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3.4.4 Miljöfarlig  verksamhet och hälsoskydd 

47 Besluta i ärenden om tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter. 

48 Besluta om undantag (dispens) från vattenskyddsföreskrifter. 

49 Besluta i anmälningsärende om åtgärd inom vattenskyddsområde samt besluta i tillsynsärende i övrigt inom 
vattenskyddsområde. 

50 Besluta i tillsynsärende gällande områden eller djur- eller växtart över vilka kommunen har tillsyn enligt 7 kap. MB 

Nr Delegerade uppgifter 

51 Avge yttrande till länsstyrelse eller mark- och miljödomstol i den s.k. kompletteringsremissen vid prövning av ansökan om 
miljöfarlig verksamhet. 

52 Avge yttrande till länsstyrelsen i anmälningsärende angående mindre ändring av tillståndspliktig verksamhet. 

53 Besluta i ärende om anmälan av miljöfarlig verksamhet. 

54 Besluta i ärende om tillstånd att inrätta avloppsanordning med ansluten vattentoalett. 

55 Besluta i ärende om tillstånd att ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanordning. 

56 Besluta i ärende om tillstånd att inrätta annan avloppsanordning än sådan till vilken vattentoalett är ansluten inom de delar av 
kommunen där tillstånd krävs enligt kommunens lokala föreskrifter. 

57 Förordna att ett tillstånd om miljöfarligverksamhet ska gälla även om det överklagas 

58 Besluta i ärende om anmälan för att inrätta annan avloppsanordning än som kräver tillstånd. 

59 Besluta i ärende om anmälan om ändring av sådana avloppsanordningar som avses i 13 § FMH. 

60 Besluta i ärende om tillstånd till värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten där tillstånd 
krävs enligt kommunens lokala föreskrifter. 

61 Besluta i ärende om anmälan för att inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller 
grundvatten. 

62 Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan för att inrätta eller använda en luftvärmepump där tillstånd eller anmälan krävs enligt 
kommunens lokala föreskrifter. 

63 Besluta i ärende om tillstånd om att inrätta anläggning för ny grundvattentäkt eller i ärende om anmälan av sådana anläggningar 
som redan finns där tillstånd respektive anmälan krävs enligt kommunens lokala föreskrifter. 

64 Besluta i ärende om anmälan om gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning inom område med detaljplan eller, om 
kommunen så föreskrivit, annat tätbebyggt område. 

65 Besluta i ärende om anmälan om att driva eller arrangera viss verksamhet enligt 38 § FMH. 

66 Besluta i ärende om tillstånd att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser där tillstånd krävs 
enligt kommunens lokala föreskrifter. 
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DELEGERINGSORDNING 
DNR: 2020-2643  

SID 12(19) 

3.4.5 Verksamheter som orsakar miljöskador 

Vattenverksamhet 

3.4.6 Jordbruk och annan verksamhet 
 

 

3.4.7 Kemiska produkter och biotekniska organismer 

67 Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan för att inrätta annan toalett än vattentoalett där tillstånd eller anmälan krävs enligt 
kommunens lokala föreskrifter. 

68 Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan för att sprida naturligt gödsel, slam eller annan orenlighet inom eller intill område 
med detaljplan där tillstånd eller anmälan krävs enligt kommunens lokala föreskrifter. 

69 Besluta i ärende om tillstånd eller anmälan för att ordna ett upplag inom vissa områden för att skydda ytvattentäkter och 
enskilda grundvattentäkter där tillstånd eller anmälan krävs enligt kommunens lokala föreskrifter. 

70 Besluta om dispens från vad som gäller enligt kommunens lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, om 
det är uppenbart att risk för olägenheter från miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte föreligger. 

71 Besluta i tillsynsärende avseende miljöer där rökning inte är tillåten 

Nr Delegerade uppgifter 

72 Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av föroreningsskada (avseende ansvar, utredningar, åtgärder, rapportering m.m.). 

73 Besluta i tillsynsärende angående avhjälpande av allvarlig miljöskada. 

74 Besluta i anmälningsärende om avhjälpandeåtgärd med anledning av en föroreningsskada, när åtgärden kan medföra ökad risk 
för spridning eller exponering av föroreningarna. 

Nr Delegerade uppgifter 

75 Yttrande till länsstyrelsen i ärende om anmälan av vattenverksamhet eller till länsstyrelse eller mark- och miljödomstol i ärende 
om tillstånd för markavvattning. 

Nr Delegerade uppgifter 

76 Besluta avge yttrande i ärende om anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § MB. 

Nr Delegerade uppgifter 

77 Besluta avge yttrande i ärende om dispens från förbud att sprida kemiska och biologiska bekämpningsmedel över skogsmark. 

78 Besluta i ärende om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom ett vattenskyddsområde eller i tomtmark 
för flerfamiljshus, på gårdar till förskolor och skolor eller allmänna lekplatser samt vid planerings- och anläggningsarbeten. 
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DELEGERINGSORDNING 
DNR: 2020-2643  

SID 13(19) 

3.4.8 Avfall och producentansvar 
 

79 Besluta i ärende om anmälan om spridning av bekämpningsmedel på banvall, idrottsanläggning, och områden större än 1 000 
m2 där allmänheten får färdas fritt med undantag för åkermark. 

80 Besluta i ärende om undantag från informationsplikten för den som avser att sprida bekämpningsmedel på områden där 
allmänheten får färdas fritt. 

81 Besluta i tillsynsärende om skydd mot vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor. 

82 Besluta i anmälnings- och tillsynsärende om anläggningar som innehåller fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen. 

83 Besluta i tillsynsärende eller anmälningsärende avseende PCB-produkter i byggnader och anläggningar. 

84 Besluta i ärende om tillsyn över kemiska produkter och biotekniska organismer i övrigt där nämnden ansvarar för tillsynen. 

85 Avge yttrande till Kemikalieinspektionen, Länsstyrelsen eller annan myndighet där yttrande begärs avseende kemiska produkter 
och biotekniska organismer med de undantag som framgår av allmänna bestämmelser om delegationen. 

Nr Delegerade uppgifter 

86 Besluta i ärende om dispens/tillstånd att själv kompostera eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa avfall. 

87 Besluta i ärende om dispens/tillstånd för kompostering i grupp- och flerbostadsbebyggelse, förskolor, skolor etc. 

88 Besluta om ärende om anmälan om kompostering eller annan återvinning/annat bortskaffande om annat avfall än 
trädgårdsavfall. 

89 Besluta om undantag vad avser latrin. 

90 Besluta om undantag vad avser samkompostering av latrin och komposterbart hushållsavfall. 

91 Besluta om undantag vad avser slam. 

92 Besluta om utökat slamsugningsintervall. 

93 Besluta om undantag från hämtning av slam, latrin och komposterbart hushållsavfall hos aktiva jordbrukare. 

94 Besluta om gemensam sopbehållare. 

95 Besluta om uppehåll i hämtning av hushållsavfall, latrin och slam för permanentboende och deltidsboende. 

96 Besluta om undantag vad avser egen behandling av hushållsavfall. 

97 Besluta om undantag från renhållningsordningens föreskrifter om synnerliga skäl föreligger. 

98 Avge yttrande till Länsstyrelsen eller annan myndighet avseende avfall och producentansvar med de undantag som framgår av 
allmänna bestämmelser om delegationen. 
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DELEGERINGSORDNING 
DNR: 2020-2643  

SID 14(19) 

3.4.9 Tillsyn 
 

 

 

 

 

3.4.10 Tillstånds giltighet, omprövning m.m. 

3.4.11 Tillträde m.m. 

3.4.12 Miljösanktionsavgift 

Nr Delegerade uppgifter 

99 Besluta att ålägga tidigare ägare eller nyttjanderättshavare att lämna uppgift om ny ägares eller nyttjanderättshavares namn och 
adress. 

100 Besluta att sända föreläggande eller förbud, som meddelats mot någon i egenskap av ägare m.m. till inskrivningsmyndigheten 
för anteckning i inskrivningsregistret. 

101 Besluta att begära att den som bedriver verksamhet som kan befaras medföra olägenhet för människors hälsa eller påverka 
miljön ska lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder. 

102 Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd att lämna de uppgifter och handlingar som behövs för 
tillsynen. 

103 Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd eller som upplåter byggnad för bostäder eller allmänt 
ändamål, att utföra sådana undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen 

104 Besluta att undersökning, till en kostnad av maximalt 50 000 kronor, av en verksamhet och dess verkningar istället ska utföras 
av någon annan än verksamhetsutövaren och att utse någon att göra undersökningen 

105 Besluta om att förena beslut om undersökning med förbud att överlåta berörd fastighet eller egendom till dess undersökningen 
är slutförd. 

106 Besluta att för miljörapport bevilja anstånd i högst en månad med grunddelen och emissionsdeklarationen och högst tre 
månader med textdelen, om det finns särskilda skäl. 

107 Besluta om omhändertagande eller försegling av radioaktiva ämnen eller tekniska anordningar och övriga åtgärder i 
solarieverksamheter enligt strålskyddslagen. 

Nr Delegerade uppgifter 

108 Besluta att på ansökan av tillståndshavare upphäva eller ändra bestämmelser och villkor i ett tillståndsbeslut. 

Nr Delegerade uppgifter 

109 Meddela förbud vid vite att rubba eller skada mätapparat eller liknande utrustning som behöver sättas ut vid undersökningar 

Nr Delegerade uppgifter 

110 Besluta om miljösanktionsavgift upp till 50 000 kr. 
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SID 15(19) 

 
 

 

 

 

 

 

3.5 Tillsyn och kontroll enligt livsmedelslagstiftningen 
samt livsmedelsförordningen  

3.5.1 Förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig  kontroll av 
livsmedel och vissa jordbruksprodukter. 

3.5.2 Förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig  kontroll av foder 
och animaliska biprodukter 

3.5.3 EU-förordning 2017/625 om offentlig  kontroll och annan 
offentlig  verksamhet  

111 Besluta om miljösanktionsavgift upp till 5000 kr. 

Nr Delegerade uppgifter 

112 Besluta om skyldighet för den som är sysselsatt med livsmedelsverksamhet att genomgå läkarundersökning om det behövs av 
livsmedelshygieniska skäl. 

113 Besluta om livsmedelsanktionsavgifter upp till 5000 kr. 

114 Besluta om livsmedelsanktionsavgifter upp till 50 000 kr. 

Nr Delegerade uppgifter 

115 Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering av livsmedelsföretag samt om årlig kontrollavgift. 

116 Besluta om avgift för registrering. 

117 Besluta om avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål som föranleds av bristande efterlevnad av regelverket.  

Nr Delegerade uppgifter 

118 Besluta om risk- och erfarenhetsklassificering av foderföretagare och företagare som befattar sig med animaliska biprodukter 
samt beslut om årlig kontrollavgift. 

119 Besluta om avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål som föranleds av bristande efterlevnad av regelverket.  

Nr Delegerade uppgifter 
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DELEGERINGSORDNING 
DNR: 2020-2643  

SID 16(19) 

 

 

 

 

3.5.4 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten 

3.6 Tillstånd, tillsyn och kontroll inom området alkohol 

120 Besluta i ärende om registrering av livsmedelsanläggning. 

121 Besluta om sanering, särskild behandling eller andra åtgärder som anses vara nödvändiga för att se till att varor är säkra eller att 
livsmedelslagstiftningen följs.  

122 Besluta om att varor ska behandlas, att märkning ska ändras eller att korrigerande information ska förmedlas till 
konsumenterna. 

123 Besluta om att begränsa eller förbjuda utsläppande av varor på marknaden, förflyttning av livsmedel, import eller export av 
livsmedel samt förbjuda att de återsänds till den avsändande staten eller beordra att de återsänds till den avsändande staten.  

124 Besluta att beordra att varor omhändertas, återkallas, dras tillbaka från marknaden och/eller destrueras. 

125 Besluta om tillstånd till att varor används för andra ändamål än de som de ursprungligen var avsedda för. 

126 Besluta att avbryta driften av, stänga eller isolera hela eller delar av det berörda företaget under en lämplig tidsperiod.  

127 Besluta att hela eller delar av den berörda aktörens verksamhet och de webbplatser som aktören driver eller använder, läggs ner 
under en lämplig tidsperiod.  

128 Besluta att aktören ska öka egenkontrollernas frekvens.  

Nr Delegerade uppgifter 

129 Besluta om fastställande av faroanalys och besluta om fastställande av undersökningsprogram med dess parametrar, 
provtagningspunkter och frekvens av normal respektive utvidgad undersökning.  

Nr Delegerade uppgifter 

130 Vid bifall, besluta om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap 

131 Vid bifall, besluta om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 

132 Vid bifall, besluta om tillfälligt utökad serveringstid enligt gällande riktlinjer för alkoholservering. 

133 Vid bifall, besluta om tillfälligt utökad serveringsyta 

134 Besluta angående godkännande av lokal för cateringverksamhet vid servering till slutna sällskap 

135 Besluta om tillfälligt serveringstillstånd efter ansökan från konkursbo 
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3.7 Tillstånd, tillsyn och kontroll inom området tobak, 
receptfria läkemedel samt elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare 

3.8 Spelinspektionen 

136 Vid bifall, beslut om stadigvarande serveringstillstånd, även gällande prövotid 

137 Besluta om avgift för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet för serveringstillstånd.  

138 Beslut om erinran 

139 Beslut om varning 

Nr Delegerade uppgifter 

140 Vid bifall, besluta om tobakstillstånd 

141 Vid bifall, besluta om tillfälligt tobakstillstånd 

142 Besluta om tillfälligt tobakstillstånd efter ansökan från konkursbo 

143 Återkalla ett försäljningstillstånd som inte längre utnyttjas 

144 Beslut om varning 

145 Rapportera brister i efterlevnaden av lag om handel med vissa receptfria läkemedel, samt av de föreskrifter som har meddelats i 
anslutning till lagen till Läkemedelsverket 

146 Besluta om avgift av den som bedriver handel med vissa receptfria läkemedel 

147 Besluta om avgift för prövningen av ansökan om försäljningstillstånd 

148 Besluta om avgift för tillsyn av den som bedriver tillståndspliktigt försäljning och av den som bedriver anmälningspliktigt 
försäljning 

Nr Delegerade uppgifter 

149 Yttrande till Spelinspektionen över ansökan om spel 
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DELEGERINGSORDNING 
DNR: 2020-2643  

SID 18(19) 

3.9 Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen  

 

3.10 övriga ärenden  

Nr Delegerade uppgifter 

150 Beslut om att av den som driver serveringsställe begära de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen. 

151 Beslut om att begära tillträde till lokaler, områden och entréer för att utöva tillsynen. 

152 Beslut om att hos Polismyndigheten begära sådan hjälp som behövs för genomförande av åtgärder. 

153 Besluta om förelägganden och förbud som behövs för att denna lag och anslutande föreskrifter ska följas. (Omfattar ej 
stängning).    

154 Beslut om förbud mot öppethållande av serveringsställe för viss tidsperiod eller tills vidare.  

155 Beslut om förbud mot öppethållande av delar av serveringsställe för viss tidsperiod eller tills vidare.  

156 Beslut om förbud mot öppethållande av hela eller delar av serveringsställe under vissa tider på dygnet. 

157 Beslut om att förena föreläggande eller förbud med vite. Vitet får totalt uppgå till högst 200 000 kronor i varje enskilt ärende 
och, om det är fråga om ett löpande vite, högst 100 000 kronor per överträdelse eller per tidsperiod som föreläggandet eller 
förbudet inte följs. 

158 Beslut om förordnande att ett föreläggande eller förbud ska börja gälla vid en annan tidpunkt än den som framgår av lagen.  

Nr Delegerade uppgifter 

159 Avge yttrande till byggnadsnämnd i ärende angående bygglov, rivningslov och marklov. 

160 Avge yttrande till byggnadsnämnd angående detaljplan och områdesbestämmelser där enkelt planförfarande tillämpas i ärenden 
som påbörjats före den 1 januari 2015 samt avge yttrande i ärenden som påbörjats efter den 1 januari 2015 enligt följande: 

• Standardförfarande 
• Begränsat standardförfarande 
• Förenklat förfarande vid förlängning av genomförandetiden 

Förenklat standardförfarande vid upphävande av detaljplan 

161 Avge yttrande till byggnadsnämnd över förslag till detaljplan och områdesbestämmelser under granskningstiden när nämnden 
tidigare avgivit yttrande i samrådsskedet. 

162 Avge yttrande till länsstyrelsen i ärende rörande bidrag för åtgärder och andra åtgärder i bostäder. 

163 Avge yttrande till länsstyrelse i ärende om tillstånd för att inrätta hem för vård och boende som drivs av en enskild eller 
sammanslutning. 
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3.11 Dataskyddsförordningen 

164 Avge yttrande till polismyndighet i ärende om allmänna sammankomster, offentliga tillställningar, bullrande verksamheter och 
liknande verksamheter. 

165 Avge yttrande till polismyndighet i ärende om tillstånd till hotell- och pensionatsrörelse. 

166 Godkänna genomförda naturvårdsåtgärder och bevilja avslutsbidrag från Borås Stads Naturvårdsfond. Detta gäller under 
förutsättning att det totala bidraget inte överstiger 10 000 kr.  

167 Avslå eller bevilja ansökningar om max 20 000 kr från klimatkompensationsfonden. 

Nr Delegerade uppgifter 

168 Besluta om utlämnande av registerutdrag, begäran om rättande, raderande eller blockerande av personuppgifter 

169 Lämna yttrande till förvaltningsrätt och besluta om överklagande gällande utlämnande av registerutdrag, begäran om rättande, 
raderande eller blockerande av personuppgifter 

170 Ansvar för registerförteckning 

171 Teckna personuppgiftsbiträdesavtal 
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Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00  

 

 

Agneta Sander 
agneta.sander@boras.se 

 
Sida 
1(3) 

  

 
 Miljö- och konsumentnämnden 

Datum 
2021-03-02 

Dnr 
[2021-154] 

Förslag på upplägg till Samverkansgrupp för utökad tillsyn 
med fokus på tillsyn för att motverka organiserad 
brottslighet i Borås 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslaget att tillskriva kommunstyrelsen om 
utökade resurser motsvarande 3 årsarbetare (2,4 mkr per år) för arbete med utökad 
och samordnad tillsyn och översänder förslaget till kommunstyrelsen för vidare 
hantering och beslut. 

Sammanfattning 
För att motverka organiserad brottslighet i Borås föreslår miljöförvaltningen efter 
samverkan med Centrum för kunskap och säkerhet samt Politisk styrgrupp mot 
organiserad brottlighet att det bildas en undergrupp till den befintliga den lokala 
myndighetssamverkan, med namnet Samverkansgrupp för utökad tillsyn. 
Undergruppen bemannas med operativ tillsynspersonal från alla myndigheter inom 
den lokala myndighetssamverkan inklusive kommunerna Ulricehamn och Tranemo. 

Förslaget innebär att Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för att samordna 
myndighetssamverkan för Borås Stad och är sammankallande i Samverkansgrupp 
för utökad tillsyn.  

För att genomföra detta uppdrag föreslås att Miljö- och konsumentnämnden får extra 
resurser motsvarande 3 årsarbetare (åa) eller 2,4 mkr/år. 

Bakgrund 
Borås Stads har tagit initiativ till och deltar sedan 2016 i Lokal myndighetssamverkan 
som tillsammans arbetar för trygghet, rättvisa och demokrati i Borås. Deltagande är, 
förutom Bors Stad, Räddningstjänsten SÄS, Ulricehamns kommun, Tranemo 
kommun och Västra Götalandsregionen, de statliga myndigheterna 
Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, 
Kronofogden, Migrationsverket, Polisen, Skatteverket, Säkerhetspolisen och 
Åklagarmyndigheten.  

Gruppen är en strategisk grupp som möts cirka en gång per månad. De myndigheter 
som deltar lyfter en problembild och vid behov bildas då en utredningsgrupp 
tillsammans med polisen för att lösa just det problemet och berörda myndigheter 
deltar. 
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Borås Stad bildade hösten 2020 en styrgrupp mot organiserad brottlighet bestående 
av samtliga kommunalråd och gruppledaren (V), på grund av att det under en längre 
tid förekommit grova vålds- och tillgreppsbrott/rån i Borås stadsdelar och i 
centrumkärnan. Händelserna är i mångt och mycket effekter av den organiserade 
brottslighetens olika former, främst genererade av de kriminella nätverkens långvariga 
konflikter. Den organiserade brottsligheten påverkar både Borås Stads verksamheter, 
bolag, näringsliv, medborgare och besökares säkerhet och trygghet på ett påtagligt 
negativt sätt. Styrgruppens inriktningar mot den organiserade brottsligheten är: 

1. Trygghetsskapande åtgärder  

2. Motverka finansiering av den organiserade brottsligheten  

3. Motverka Borås stad som möjliggörare  

4. Insatser mot särskilt utsatta barn och unga i riskzon.  

Tillsyn och kontroll av olika branscher är en viktig faktor för att motverka 
finansiering och att kommunen möjliggör för oseriös konkurrens och 
människohandel/prostitution av den organiserade brottsligheten 

Styrgruppen gav vid ett möte 2021-01-14 med Miljö- och konsumentnämndens 
presidium närvarande, ett uppdrag till tjänstepersoner från avdelningen Centrum för 
kunskap och säkerhet (CKS), stadsledningskansliet och från miljöförvaltningen att ta 
fram ett förslag på utformning och resursbehov för att bilda en Samverkansgrupp 
för utökad tillsyn under den etablerade lokala myndighetssamverkan i Borås. 
Namnet på gruppen kan självklart justeras, men fortsatt i detta dokument. 

Malmö stad och Helsingborgs stad har sedan tre-fyra år utvecklat former för 
fördjupad myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet, med goda resultat. 
Förslaget är utformats utifrån rapporter och intervjuer med tjänstepersoner från 
Malmö och Helsingborg med anpassning till förhållanden i Borås samt ett möte 
mellan lokalpolisen, CKS och miljöförvaltningen. 

Förslag på upplägg till Samverkansgrupp för utökad tillsyn  
Förslaget för att gemensamt fokusera tillsynsinsatser för att motverka organiserad 
brottslighet är att bilda en undergrupp till den befintliga den lokala 
myndighetssamverkan med namnet Samverkansgrupp för utökad tillsyn. 
Undergruppen bemannas med operativ tillsynspersonal från alla myndigheter inom 
den lokala myndighetssamverkan inklusive kommunerna Ulricehamn och Tranemo. 

(Motsvarande grupp i Helsingborg kallas lokalt samverkansråd och i Malmö 
arbetsgruppen för myndighetssamverkan.) 

Miljö- och konsumentnämnden 
Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för att samordna myndighetssamverkan för 
Borås Stad och är sammankallande i Samverkansgrupp för utökad tillsyn. 

Nämnden sätter årligen upp separata mål för antalet tillsynsinsatser inom 
myndighetssamverkan för hälsoskydd, miljöskydd, alkohol, tobak, receptfria 
läkemedel och livsmedelskontroll. Övriga relevanta myndigheter som har 
tillsynsansvar ska på samma sätt ange separata mål för tillsynsinsatserna. Nämnden 
ansvarar för att sammanställa gemensamma mål och en handlingsplan för 
tillsynsinsatser mot den organiserade brottsligheten i Borås Stad. 
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Resurser 
Miljö- och konsumentnämnden föreslås få extra resurser motsvarande 3 årsarbetare 
(åa) eller 2,4 mkr/år. 

- Samordnare, 1 åa till miljöförvaltningen. Samordnaren ska ha god juridisk 
kompetens inom flera lagområden, goda kunskaper kring hantering av 
dokumentation samt kunna planera och inspirera ett gott samarbete.  

- Inspektörer motsvarande 2 årsarbetare, till miljöförvaltningen. Uppdraget 
fördelas på fyra till sex inspektörer från Miljötillsyn, Tillstånd och 
Livsmedelskontroll. Inspektörerna arbetar också med ordinarie tillsyn och 
kontroll. 

Deltagare i Samverkansgrupp för utökad tillsyn från Borås Stad är:  

- Miljöförvaltning, miljö- och hälsoskydd, alkohol, tobak, receptfria läkemedel 
samt livsmedel 

- CKS 

samt vid behov kan även nedan bli engagerade, utifrån erfarenheterna som 
motsvarande myndighetssamverkan har gjort i Malmö stad och Helsingborgs stad: 

- Samhällsbyggnadsförvaltningen (PBL, främst bygglov) 
- Arbetsmarknadsförvaltningen (försörjningsstöd) 
- Individ och familjeomsorgsförvaltningen  

(unga lagöverträdare, avhopparverksamhet, sol 14§),  
- Sociala omsorgsförvaltningen (LSS assistansbolag) 

Detta förslag är avstämt med Politisk styrgrupp mot organiserad brottslighet, 
tisdag 2021-03-02. 

 

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Bilagor 
Upplägg på miljöförvaltningen Borås Stad samt omvärldsbevakning, exempel från 
Helsingborgs stad och Malmö stad. 

Beslutet expedieras till  
Kommunstyrelsen 
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Bilaga – Upplägg på miljöförvaltningen Borås Stad samt 
omvärldsbevakning, exempel från Helsingborgs stad och 
Malmö stad 

Förslag på upplägg till Samverkansgrupp för utökad tillsyn  
Förslaget för att gemensamt fokusera tillsynsinsatser för att motverka organiserad 
brottslighet är att bilda en undergrupp till den befintliga den lokala 
myndighetssamverkan med namnet Samverkansgrupp för utökad tillsyn. 
Undergruppen bemannas med operativ tillsynspersonal från alla myndigheter inom 
den lokala myndighetssamverkan inklusive kommunerna Ulricehamn och Tranemo. 

(Motsvarande grupp i Helsingborg kallas lokalt samverkansråd och i Malmö 
arbetsgruppen för myndighetssamverkan.) 

Miljö- och konsumentnämnden 
Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för att samordna myndighetssamverkan för 
Borås Stad och är sammankallande i Samverkansgrupp för utökad tillsyn. 

Nämnden sätter årligen upp separata mål för antalet tillsynsinsatser inom 
myndighetssamverkan för hälsoskydd, miljöskydd, alkohol, tobak, receptfria 
läkemedel och livsmedelskontroll. Övriga relevanta myndigheter som har 
tillsynsansvar ska på samma sätt ange separata mål för tillsynsinsatserna. Nämnden 
ansvarar för att sammanställa gemensamma mål och en handlingsplan för 
tillsynsinsatser mot den organiserade brottsligheten i Borås Stad. 

Resurser 
Budget 2021, från och med 2021-xx-xx, Y mkr motsvarande 3 årsarbetare (åa). 

- Samordnare, 1 åa till miljöförvaltningen. Samordnaren ska ha god juridisk 
kompetens inom flera lagområden, goda kunskaper kring hantering av 
dokumentation samt kunna planera och inspirera ett gott samarbete.  

- Inspektörer motsvarande 2 årsarbetare, till miljöförvaltningen. Uppdraget 
fördelas på fyra till sex inspektörer från Miljötillsyn, Tillstånd och 
Livsmedelskontroll. Inspektörerna arbetar också med ordinarie tillsyn och 
kontroll. 

Deltagare i Samverkansgrupp för utökad tillsyn från Borås Stad är:  

- Miljöförvaltning, miljö- och hälsoskydd, alkohol, tobak, receptfria läkemedel 
samt livsmedel 

- CKS 
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samt vid behov kan även nedan bli engagerade, utifrån erfarenheterna som 
motsvarande verksamhet har i Malmö Stad och Helsingborgs stad: 

- Samhällsbyggnadsförvaltningen (PBL, främst bygglov) 
- Arbetsmarknadsförvaltningen (försörjningsstöd) 
- Individ och familjeomsorgsförvaltningen  

(unga lagöverträdare, avhopparverksamhet, sol 14§),  
- Sociala omsorgsförvaltningen (LSS assistansbolag) 

 

 

 

Risk för hot och våld 
Risken för hot och våld och våld är högst aktuell. Nedan måste beaktas och 
säkerställas i arbetsgruppen innan tillsynsinsatser kan startas. 

- Vid alla tillsynsinsatser ska en riskbedömning göras. Polis går alltid först och 
säkrar lokalen/platsen vid risk för hot och våld. 

- Inspektörer från alla myndigheter behöver gemensam utbildning för att både 
riskminimera och hantera risker, t ex otillbörlig påverkan. 

- Behovet av identifiering av inspektörerna vid tillsyn måste utredas liksom 
behovet av att använda tjänstekort och om dessa ska vara anonyma. 

- Beslut kommer troligen fattas nästan uteslutande på delegation,  
samordnarens och/eller respektive avdelningschefs namn står i beslut och 
tjänsteskrivelser vid tillsynsinsatser med hög risk, handläggarens namn står 
bara vid tillsynsinsatser med lägre risk. 

- Metod för riskbedömning av tillsynsinsatserna behöver tas fram inledningsvis. 

Sidoeffekter, utöver förväntad nytta för trygghet och säkerhet i Borås 
Behov av rutiner för att ta emot och hantera ökat antal tips från allmänheten. 

Samverkan mellan inspektörer på avdelningarna för Tillstånd och Livsmedelskontroll 
respektive Miljötillsyn fördjupas och kunskapen om varandras uppdrag och verktyg 
ökar ytterligare. 

Framgångsfaktorer 
- Inför uppstart – tänk igenom kommunikation internt och externt!  

Ta hänsyn till förutsättningarna så som risk för rädsla, hot och våld, ändring 
av delegation och kanske mallar, anonyma tjänstekort, rensning av internet.  

- Inledande och sedan regelbundna insatser i arbetsgruppen för 
myndighetssamverkan ger en ökad förståelse för varandras uppdrag och 
tillgängliga verktyg och dialog om mernytta vid samordning. 

- Vid inspektioner ska alltid minst två inspektörer från miljöförvaltningen delta 
för att samtidigt kunna bevaka alla Miljö- och konsumentnämndens 
lagområden samtidigt på alla objekt. 

- Inspektörerna som ska delta behöver vara engagerade, ihärdiga, modiga och 
flexibla. För att lyckas krävs långsiktigt relationsbyggande med övriga 
myndigheters deltagare, det krävs att snabbt kunna ändra inriktning på en 
tillsyn utifrån vad som dyker upp på plats och det krävs att vara bekväm med 
att genomföra tillsyn med en polis stående precis bakom ryggen.  
Tillsynen genomförs mestadels kvällar och helger. 

- Det krävs snabba beslut och ofta med viten samt en beredskap för att 
besluten överklagas systematiskt till högsta instans (enligt Helsingborg och 
Malmö), d v s det är viktigt att säkerställa tillräcklig tillgång till 
juristkompetens. 
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Information och slutsatser från Helsingborgs stad 
Helsingborgs arbete med fördjupad myndighetssamverkan mot organiserad 
brottslighet startade 2017. 

Helsingborgs stad har ca 148 000 invånare. 

Nämnden 
Nämnden sätter årligen upp separata mål för antalet tillsynsinsatser inom 
myndighetssamverkan för hälsoskydd, miljöskydd och livsmedelskontroll. 

Resurser 

Omfattning Miljöförvaltningen 
Möten i lokalt samverkansråd en gång/månad. Samordnare MF deltar. Punkter på 
dagordningen är bland annat: 

- Plan för hot och våld – AFS 
- Otillåten påverkan – mental förberedelse 
- Sekretessmarkering 
- Planering inför tillsyn  
- Nybesök/återbesök 
- Uppföljning 
- Utbildning och erfarenhetsutbyte 

Tillsynsinsatser genomförs en gång/månad.  

Deltagare från Helsingborgs stad är:  

- Miljöförvaltning, miljö- och hälsoskydd samt livsmedel   
- Stadsbyggnad – Plan och bygglagen (PBL) 
- Arbetsmarknadsförvaltningen - försörjningsstöd 
- Socialförvaltningen – alkohol, tobak, läkemedel  
- Socialförvaltningen – unga lagöverträdare, avhopparverksamhet, sol 14§ 
- Räddningstjänsten 

Intern avstämning på miljöförvaltningen sker med samordnare Miljöförvaltningen 
(och miljötillsyn), samordnare Livsmedelskontroll, de fyra inspektörerna och 
avdelningscheferna på Miljötillsyn och Livsmedelskontroll före och efter 
tillsynsinsatser 

Även egna insatser görs med bara miljöförvaltningen och polis inom 
livsmedelsområdet, på initiativ av samordnare Miljötillsyn eller Livsmedelskontroll. 
Ett exempel är olovliga boenden där bara miljötillsyn, stadsbyggnadsförvaltningen 
och polis medverkar vid kontrollerna. 

Risk för hot och våld 
Risken för hot och våld är högst aktuell. Nedan måste beaktas och säkerställas innan 
tillsynsinsatser kan startas. 
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- Vid alla tillsynsinsatser går polis alltid först och säkrar lokalen/platsen så i 

det sammanhanget är riskerna för hot och våld lägre än vid ”vanlig tillsyn” 
- Beslut fattas nästan uteslutande på delegation, handläggarens namn står inte i 

beslut eller tjänsteskrivelser utan bara respektive chefs namn. 
 

Effekter, exempel 
Under 2019 genomfördes drygt 150 insatser i samverkansarbetet.  
 
Sidoeffekter, utöver förväntad nytta 
Antalet tips från allmänheten har ökat explosionsartat till många olika delar av 
Helsingborgs stad, bland annat Kontaktcenter och Miljöförvaltningen. MF:s 
samordnare fördelar ut tipsen till respektive berörd myndighet och/eller tar med 
tipsen till arbetsgruppen. 

Samverkan mellan inspektörer på avdelningarna för Livsmedelskontroll respektive 
Miljötillsyn har fördjupats och kunskapen om varandras uppdrag och verktyg ökat 
ytterligare. 

 

 

 

 

Framgångsfaktorer 
- Inför uppstart – tänk igenom kommunikation internt och externt! Ta hänsyn 

till förutsättningarna så som risk för rädsla, hot och våld, ändring av 
delegation och kanske mallar, anonyma tjänstekort, rensning av internet, 
internt motstånd mm… 

- Vid inspektioner deltar alltid en inspektör från miljötillsyn och en från 
Livsmedel för att kunna bevaka flera lagområden samtidigt på alla objekt. 

- Inspektörerna som ska delta behöver vara engagerade, ihärdiga och flexibla. 
För att lyckas krävs långsiktigt relationsbyggande med övriga myndigheters 
deltagare, det krävs att snabbt kunna ändra inriktning på en tillsyn utifrån vad 
som dyker upp på plats och det krävs att vara bekväm med att genomföra 
tillsyn med en polis stående precis bakom ryggen. Tillsynen genomförs 
mestadels kvällar och helger. 

- Inledande och sedan regelbundna insatser i arbetsgruppen för 
myndighetssamverkan om varandras uppdrag och tillgängliga verktyg och 
dialog om mernytta vid samordning. 

- Skapa rutiner för att ta emot och hantera ökat antal tips från allmänheten. 

Information och slutsatser från Malmö stad 
Resultatrapport - Samordnad tillsyn inom Tryggare Malmö 2019, för ett rättvist och 
tryggt Malmö 
https://malmo.se/download/18.26d7e8ee17067e3629a1c7/1582545941679/Rapport
%20Samordnad%20tillsyn%20inom%20Tryggare%20Malm%C3%B6%202019.pdf 

Malmö stads arbete med fördjupad myndighetssamverkan mot organiserad 
brottslighet startade 2017. I juni 2020 bildades en egen enhet under 
livsmedelsavdelningen, enheten för trygghet och samordnad tillsyn med ”uppdrag att  
genom myndighetsgemensam tillsyn för ett rättvist och tryggt Malmö utföra tillsyn och kontroll av 
illegala och oregistrerade verksamheter som inte följer lagstiftningen. Målet att de ska bli del av den 
ordinarie tillsynen - för lika villkor i konkurrenshänseende. Tillsynen görs i verksamheter som 

https://malmo.se/download/18.26d7e8ee17067e3629a1c7/1582545941679/Rapport%20Samordnad%20tillsyn%20inom%20Tryggare%20Malm%C3%B6%202019.pdf
https://malmo.se/download/18.26d7e8ee17067e3629a1c7/1582545941679/Rapport%20Samordnad%20tillsyn%20inom%20Tryggare%20Malm%C3%B6%202019.pdf
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innefattas av livsmedelslagen och miljöbalken. Genom tillsynen bidrar arbetet till en hälsosammare 
vardag för Malmöborna och ökar den hållbara utvecklingen i Malmö”. 

Se sid 11-13 Nämndbudget 2020 Miljönämnden: 
https://motenmedborgarportal.malmo.se/welcome-sv/namnder-styrelser/miljonamnden/mote-2020-
01-28/agenda/bilaga-1-namndsbudget-2020pdf?downloadMode=open 

 

 

 

Myndighetsgemensam tillsyn är en del i Samverkansöverenskommelse mellan Malmö 
stad och polisen Trygg och säker stad 2017-2022:  
https://malmo.se/download/18.a13b8a215b9c0c8d41bea4e/1493812779391/Samverkansöverenskom
melse%20Malmö%20trygg%20och%20säker%20stad%202017-22.pdf 

Malmö stad har cirka 350 000 invånare. 

Resurser 
Budget från och med 2020 7,5 mkr/år, samt timdebitering ca 300-500 tkr per år. 

- en chef, 1 åa 

- 7 inspektörer från Miljötillsyn, 7 åa 

- 3 inspektörer inom Livs, 3 åa 

Totalt 11 åa, exkl juriststöd och exkl Alkohol och tobak som ligger på 
Socialförvaltningen. 

Därutöver finansieras 2,5 åa inom bygglov och 2,5 åa inom räddningstjänst för att 
ingå i den myndighetsgemensamma tillsynen 

Verksamheten är i hög grad händelsestyrd och tillsynsplanen görs bra för ett år i taget. 

Omfattning MF 
Möten i arbetsgruppen för myndighetssamverkan en gång/månad, samordnare MF 
deltar. 

Cirka 200 samordnade tillsynsinsatser årligen. 

Risk för hot och våld 
Risken för hot och våld och våld är högst aktuell. Merparten av personalen är mycket 
erfaren. Nedan måste beaktas och säkerställas innan tillsynsinsatser kan startas. 

- Riskanalys görs inför alla tillsynsinsatser och insatserna delas in efter röda, 
gula och gröna. Exponeringsminskande åtgärder görs alltid. 

- Vid alla röda tillsynsinsatser går polis alltid först och säkrar 
lokalen/platsen, chefen är alltid med och chefen skriver på besluten och 
handläggarnas namn syns inte. 

- Beslut fattas nästan uteslutande på delegation, handläggarens namn står bara 
i beslut eller tjänsteskrivelser i riskgrupperna gul och grön. 

Effekter, exempel 
- Polisen känner idag inte till någon återkommande svartklubb 
- 128,6 ton osäkra livsmedel har stoppats från försäljning 
- Hittat cirka 50 butiker som utan tillstånd säljer läkemedel 
- Sedan projektstart har 15 rökcaféer besökts. Samtliga har belagts med 

rökförbud. Idag finns ingen samlingslokal där det röks öppet i lokalen som 
helhet. 

- Av drygt 100 identifierade massagesalonger har 70 besökts. Ett tiotal salonger 
har stängt ner, medan de andra fortfarande är under utredning.  

https://motenmedborgarportal.malmo.se/welcome-sv/namnder-styrelser/miljonamnden/mote-2020-01-28/agenda/bilaga-1-namndsbudget-2020pdf?downloadMode=open
https://motenmedborgarportal.malmo.se/welcome-sv/namnder-styrelser/miljonamnden/mote-2020-01-28/agenda/bilaga-1-namndsbudget-2020pdf?downloadMode=open
https://malmo.se/download/18.a13b8a215b9c0c8d41bea4e/1493812779391/Samverkans%C3%B6verenskommelse%20Malm%C3%B6%20trygg%20och%20s%C3%A4ker%20stad%202017-22.pdf
https://malmo.se/download/18.a13b8a215b9c0c8d41bea4e/1493812779391/Samverkans%C3%B6verenskommelse%20Malm%C3%B6%20trygg%20och%20s%C3%A4ker%20stad%202017-22.pdf
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-  80 olovliga boenden har upphört 

 

 

 

Sidoeffekter, utöver förväntad nytta 
Antalet tips från allmänheten har ökat till många olika delar av stadens organisation.  

Framgångsfaktorer 
- Inför uppstart – tänk igenom kommunikation internt och externt! Ta hänsyn 

till förutsättningarna så som risk för rädsla, hot och våld, ändring av 
delegation och kanske mallar, eventuell användning tjänstekort och om dessa 
ska vara anonyma, internt motstånd mm… 

- Viktigt med juriststöd, särskilt inledningsvis men även kontinuerligt, 
samordnad tillsyn kräver mer jurisstöd än vanlig tillsyn och kontroll och det 
blir många överklaganden till högre instanser. 

- Inspektörerna som ska delta behöver vara erfarna, ihärdiga och flexibla. För 
att lyckas krävs mod att gå magkänsla, nästan inget görs enligt rutiner. 
Tillsynen genomförs mestadels kvällar och helger. 

- Inledande och sedan regelbundna insatser i arbetsgruppen för 
myndighetssamverkan om varandras uppdrag och tillgängliga verktyg och 
dialog om mernytta vid samordning. 

- Skapa rutiner för att ta emot och hantera ökat antal tips från allmänheten. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 
2021-03-10 

Dnr 
2021-729 

Miljö- och konsumentnämnden 

Uppföljning på Program för ett integrerat samhälle 2020 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att besvara Arbetslivsnämndens enkätutskick 
avseende Uppföljning på Program för ett integrerat samhälle 2020 med svar enligt 
bilaga Enkätsvar Uppföljning på Program för ett integrerat samhälle 2020. 

Sammanfattning 
I linje med Arbetslivsnämndens samordnande ansvar för stadens integrationsarbete, 
ingår det för samtliga nämnder och bolag att årligen följa upp Program för ett 
integrerat samhälle. Programmet reviderades och fastställdes av Kommunfullmäktige 
den 26 september 2019 och gäller till och med 2023. Årets uppföljning handlar om 
delaktighet, och genom tillsyn och prövning, övervakning av miljösituationen samt 
kommunikation och samverkan bidrar Miljö- och konsumentnämnden bland annat 
till delaktighet i det hållbarhetsarbete som sker hos företag, organisationer och 
enskilda. 

Ärendebeskrivning 
Årets uppföljning fokuserar på delaktighet, ett område som inte har följts upp sedan 
2015. Enkäten är uppdelad i fyra olika delar; kommunens serviceskyldighet, inflytande 
och medborgardialog, samhällsorientering, integrationsråd och dialogforum. De två 
sistnämnda områdena riktar sig enbart för Arbetslivsförvaltingen, övriga delar gäller 
alla nämnder och bolag. 

Miljöförvaltningens bedömning 
En förutsättning för att kunna vara delaktiga och kunna ta del i samhällsutvecklingen 
är kunskap om hur samhället i vid bemärkelse fungerar. 
Miljö- och konsumentnämnden har en central roll i arbetet för att Borås ska vara en 
ledande miljökommun. Genom tillsyn och prövning, övervakning av miljösituationen 
samt kommunikation och samverkan bidrar nämnden till delaktighet i det 
hållbarhetsarbete som sker hos företag, organisationer och enskilda. 
Miljö- och konsumentnämnden tillhandahåller även konsumenträttslig och 
ekonomisk rådgivning, en service som har ett övergripande mål att få alla invånare att 
göra aktiva val och få kontroll över sin ekonomiska situation samt bli medvetna och 
säkra konsumenter. 
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PM Uppföljning Program för ett integrerat samhälle 2020, 2020-11-20 
Enkätsvar Uppföljning Program för ett integrerat samhälle 2020, 2021-03-09 
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Borås Stads 
styrdokument
Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: 15 januari 2015, reviderat 26 september 2019
För revidering ansvarar: Arbetslivsnämnden
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Arbetslivsnämnden 
Dokumentet gäller för: Alla nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag
Dnr: KS 2018-00893
Dokumentet gäller till och med: 2023
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Borås Stad verkar för ett demokratiskt samhälle som värnar mänskliga rättigheter och 
människors lika värde, som tillåter alla boråsare oavsett bakgrund och hur länge man 
levt i staden att leva sitt eget liv, så länge svenska lagar och regler följs.
Borås Stad har i sitt integrationsarbete ett interkulturellt förhållningssätt. Med det menas 
att fokus ligger på det som sker i möten mellan människor i ett mångetniskt samhälle.  
Etniska och kulturella grupper ska inte enbart respekteras, utan även ges möjligheter till 
att mötas och finnas med i en dialog som ger reellt inflytande i frågor som berör dem.  
Detta kan ske i integrationsråd, dialogmöten, medborgardialoger och genom andra 
samråd. Staden motarbetar aktivt diskriminering och rasism i alla dess former.

Borås har många års erfarenhet av att ta emot människor från andra länder. Förut 
arbetskraftsinvandrare, under senare år flyktingar från krig och förföljelse. Borås idag 
är en stad med en mångfald av kulturer, språk och religioner. Av kommunens invånare 
är ca 25 procent födda utomlands alternativt boråsare födda i Sverige vars båda föräldrar 
är födda utomlands. Vi välkomnar alla inflyttade, oavsett ursprung eller religion, och 
vill säkerställa en god mottagning och integration. 
Alla invånare i Borås ska vara delaktiga i samhällslivet och känna sig trygga i staden. 
Detta skapas bäst genom möten mellan människor med olika bakgrund, till exempel på 
arbetsplatser och i föreningslivet. 

Borås Stad verkar för att alla medarbetare utbildas i frågor som är viktiga för arbetet i den 
egna specifika verksamheten. Utbildning som t.ex. handlar om olika kulturer, interkulturell 
kompetens, normer, värderingar och förhållningssätt. Kunskap hos personalen i dessa 
frågor ökar möjligheten att ge fler invånare likvärdig service. 

Arbetslivsnämnden ansvarar för att samordna integrationsarbetet och där är 
Arbetslivsnämndens ”Nätverk för integration” en viktig resurs. Nätverket är det forum 
som används inom kommunen för att sprida information om integrationsarbete från 
egna arbetet i förvaltningen/bolaget samt sprida information om integrationsarbete till 
egna förvaltningen/bolaget. Representanter i integrationsnätverket har även till uppgift 
att lyfta frågor inom integrationsområdet i den egna förvaltningen/egna bolaget. 

De ideella och idéburna organisationerna är en viktig resurs i integrationsarbetet, där det 
är möjligt ska Borås Stad samverka. Staden ska dessutom samverka med andra kommuner, 
myndigheter och näringsliv. Om det finns internationella nätverk som underlättar arbetet 
med integrationen kan Borås Stad vara med i sådana. Samverkan kan öka både kvalitet 
och effektivitet i integrationsarbetet. 

Programmet gäller hela Borås Stad, inklusive nämnder, förvaltningar, styrelser och 
kommunala bolag.  Integration ska inte betraktas som en enskild aktivitet utan bör 
genomsyra allt arbete. 

Insatser som görs på integrationsområdet följs årligen upp genom Arbetslivsnämnden, och 
återrapporteras till Kommunstyrelsen. Programmet har även kopplingar till välfärdsbokslutet 
och vissa uppföljningar framgår där.



4 Borås Stad  |   Program för ett integrerat samhälle

Arbete
Arbete är en nyckel till integration. Borås Stad prioriterar åtgärder som leder till egen 
försörjning, genom anställning eller eget företagande. 

Borås Stad ska vara ett föredöme med att se flerspråkighet och interkulturell kunskap 
som en merit vid rekrytering. Vi ska också göra det möjligt för våra nyanlända att få 
praktik, som ger språkträning och värdefull arbetslivserfarenhet. 

Borås Stad verkar för att ungdomar får en ingång i arbetslivet, till exempel genom 
feriejobb. Särskilt viktigt är detta för ungdomar med utländsk bakgrund som ofta saknar 
kontaktnät i samhället.

Borås Stad ska stödja kunskapsspridning i näringslivet att mångfald i arbetslivet är 
utvecklande och kan vara lönsamt för företaget. Genom att vi i Borås Stad ställer krav på 
socialt ansvarstagande i våra upphandlingar kan vi aktivt möjliggöra för våra nyanlända 
att få chans till praktik, som kan leda till arbete i näringslivet.

Boende
Borås Stad ska aktivt motverka diskriminering och segregation på bostadsmarknaden. Staden 
ska strategiskt verka för att skapa ett varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer 
och prisnivåer. Staden ska verka för att boendet blir mer etniskt och socioekonomiskt 
blandat. Ett särskilt ansvar har de allmännyttiga bostadsbolagen, att aktivt motverka 
segregationen och verka som ett föredöme för övriga fastighetsbolag. Det är särskilt 
viktigt att möjliggöra tillgången på bostäder i de yttre delarna i kommunen för våra 
nyanlända boråsare.  

Mötesplatser är viktiga för att boråsare av olika etniskt ursprung, ålder, kön och religion 
ska kunna mötas i sitt närområde på naturligt sätt.  Borås Stad ska stödja nätverk och 
föreningar som erbjuder aktiviteter för boende och bidrar till socialt hållbar stadsutveckling.

Utbildning
Barn och ungdomar
Borås Stad har ansvaret för att alla barn och unga får lika möjligheter till en god uppväxt 
och utbildning. Elever med annat modersmål ska erbjudas undervisning i detta, och i 
övrigt få det stöd de behöver i utbildningen. Modersmålslärarnas kompetens ska användas 
även i skolans arbete med interkulturella frågor.

Borås Stad ska verka för att genomföra insatser som syftar till att uppnå en jämn 
socioekonomisk och etnisk sammansättning bland elever i alla våra förskolor och skolor. 

Vuxna
Borås Stad ansvarar för att alla nyanlända erbjuds utbildning i svenska för invandrare 
(SFI). SFI ska erbjudas i kombination med yrkesutbildning eller praktik, för att stödja 
inträdet på arbetsmarknaden. SFI ska även erbjudas tillsammans med grundläggande 
vuxenutbildning. För att säkerställa utbudet av yrkes- och lärlingsutbildningar ska Borås 
Stad samverka inom Sjuhärad. 

Delaktighet 
En förutsättning för att kunna ta del i samhällsutvecklingen är kunskap om hur samhället 
i vid bemärkelse fungerar. Samhällsorientering med hög kvalitet erbjuds alla nyanlända 
och samhällsinformation ges på Mötesplatserna. Kommunen har till uppgift att säkerställa 



Borås Stad  |  Program för ett integrerat samhälle            5

att alla invånare, på lika villkor och på ett likvärdigt sätt, har möjlighet att påverka och 
ha inflytande i kommunen samt får ett bra bemötande och god kommunal service. 
Mötesplatser i olika bostadsområden ger förutsättningar för informationsspridning, 
service, stöd och delaktighet för medborgare. Fritidsgårdarnas arbete för hållbarhet, 
delaktighet och jämställdhet är en förutsättning för att inkludera alla ungdomar. 

Föreningslivet i Borås är viktigt och Borås Stad ska verka för att aktivt stödja föreningar och att 
alla boråsare får kontakt med föreningar. Föreningar fungerar som mötesplatser där personer 
med olika bakgrund knyter kontakter och kan vara delaktiga i samhällsutvecklingen. Borås 
Stad ska ge möjlighet till delaktighet genom att regelbundet ha dialog och samverkansmöten 
med invandrarföreningar, vilket sker i Dialogmöte och Integrationsråd, samt med föreningar 
som arbetar med integration. 

Trygghet
Alla Boråsare ska känna sig trygga i staden oavsett var man bor, är nyanländ eller infödd. 
Borås stad ska verka för att alla nyanlända får bra förutsättningar att delta i samhället 
och rättvist behandlade i stadens alla verksamheter. Genom samhällsorienteringen får 
man god kännedom om sina rättigheter, men också vilka skyldigheter alla invånare har. 
Det ska vara enkelt och lätt för medborgarna att få service och stöd utifrån sina behov 
och förutsättningar. Den nyanlände Boråsaren ska även få möjligheter till möten som ger 
kontaktnät och kontakt med föreningslivet. Staden arbetar aktivt för att motverka våld 
och hedersförtryck bland barn och unga, i relationer och familjer. De allmännyttiga 
bostadsbolagen samverkar med polisen för att skapa lugna och trygga miljöer i alla våra 
bostadsområden och på andra offentliga platser såsom torg och parker. Genom 
Överenskommelsen som Fritid- och folkhälsonämnden ansvarar för, tar staden tillvara de 
idéburna organisationernas initiativ och engagemang som de kan erbjuda för en tryggare 
närmiljö. Borås stads olika nämnder, tar även vara på att utveckla samarbetet med de 
idéburna genom IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) överenskommelser.

Fritid- och folkhälsonämnden samordnar arbetet med Borås rent och snyggt, som är ett 
samarbete med flera förvaltningar och bolag, för rena och snygga utemiljöer och mot 
nedskräpning.

Staden genomför särskilda insatser i områden som definierats som särskilt utsatta, där 
det långsiktiga målet är att bryta segregation, och att tryggheten inte ska skilja sig från 
andra bostadsområden. Invånare med annat modersmål än svenska, som har särskilda 
behov, ska i möjligaste mån få hjälp på modersmål.

Staden lägger också stor vikt vid att motverka alla former av våldsbejakande 
extremism.

Folkhälsa
Borås Stad ska skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.  
Generella och selektiva satsningar på utbildning och sysselsättning samt samordnade 
insatser för integration, delaktighet och trygghet skapar även förutsättningar för hälsa 
och social hållbarhet.

Borås Stad ska särskilt beakta nyanländas behov av förbättrad hälsa. Många flyktingar har 
trauman som behöver bearbetas och Borås Stad ska ge god samhällsorientering och 
vägledning, för att de nyanlända ska förstå det svenska sjukvårdsystemet. Information 
och kunskap om var man skall vända sig, för att få tillgång till primärvård och 
specialistvård inom Västra Götalandsregionen, som har ansvaret för sjukvård och 
rehabilitering. 

Borås Stad ska verka för att alla barn och unga ges möjlighet till aktiv och hälsosam fritid.  



Kultur
Det kulturella perspektivet ska vara en naturlig del av Borås Stads arbete för ett integrerat 
samhälle. Vi ska verka för att alla medborgare ska få rätten till sitt kulturarv samt 
möjligheten att ta del av kultur och kulturarv från Sverige och från andra länder. Inte minst 
är biblioteken i våra stadsdelar viktiga i detta arbete, och samarbete med kulturföreningar 
kan bidra till att olika kulturer och kulturarv tas tillvara och lyfts fram.
Alla barn har rätt till lika möjligheter för kultur och fritidsverksamheter och ska ges stöd 
för jämlika förutsättningar att utöva dessa. 

Uppföljning
Arbetslivsnämnden ansvarar för att årligen följa upp insatser som görs från samtliga 
nämnder och bolagsstyrelser, och följa upp resultatet av det som görs på integrationsområdet. 
Senast 2022 skall Arbetslivsnämnden ge Kommunfullmäktige ett förslag till reviderat 
program.
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Datum  2020-11-20 

  

PM 2020 

Uppföljning på Program för ett integrerat samhälle     
Borås Stad ska verka för ett demokratiskt samhälle som främjar mänskliga rättigheter 
och bidrar till att förbättra människors integration. Arbetet med dessa frågor utgår från 
”Programmet för ett integrerat samhälle”, som reviderades och fastställdes av 
Kommunfullmäktige den 26 september 2019. Programmet gäller till och med 2023. 
Programmet redovisar den politiska viljeriktningen och anger målen för 
integrationsarbetet i Borås Stad. Arbetslivsnämnden ansvarar för att följa upp hur 
samtliga nämnder och bolag arbetar med programmet utifrån sina respektive 
ansvarsområden. 

Målområden 

Sedan Pm:et började skickas ut 2015 har Arbetslivsförvaltningen följt upp samtliga 
områden i programmet vilka är: arbete, bostad, utbildning, delaktighet, trygghet, 
folkhälsa och kultur. I år kommer uppföljningen att fokusera på delaktighet som inte har 
följts upp sedan 2015. I samband med den senaste revideringen av programmet har 
även beskrivningarna av målområdet delvis förändrats. Årets enkät är uppdelad i 
följande delar:  

• Kommunens serviceskyldighet  
• Inflytande och medborgardialog 
• Samhällsorientering (enbart Arbetslivsförvaltningen) 
• Integrationsråd och dialogforum (enbart Arbetslivsförvaltningen) 



Områdena i enkäten utgår från ”Program för ett integrerat samhälle” samt relevant 
lagstiftning som bland annat regeringsformen, förvaltningslagen och 
diskrimineringslagen.  I ”Program för ett integrerat samhälle” beskrivs delaktighet på 
följande sätt: 

"En förutsättning för att kunna ta del i samhällsutvecklingen är kunskap om hur samhället 
i vid bemärkelse fungerar. Samhällsorientering med hög kvalitet erbjuds alla nyanlända 
och samhällsinformation ges på Mötesplatserna. Kommunen har till uppgift att säkerställa 
att alla invånare, på lika villkor och på ett likvärdigt sätt, har möjlighet att påverka och ha 
inflytande i kommunen samt får ett bra bemötande och god kommunal service. 
Mötesplatser i olika bostadsområden ger förutsättningar för informationsspridning, 
service, stöd och delaktighet för medborgare. Fritidsgårdarnas arbete för hållbarhet, 
delaktighet och jämställdhet är en förutsättning för att inkludera alla ungdomar. 
Föreningslivet i Borås är viktigt och Borås Stad ska verka för att aktivt stödja föreningar 
och att alla boråsare får kontakt med föreningar. Föreningar fungerar som mötesplatser 
där personer med olika bakgrund knyter kontakter och kan vara delaktiga i 
samhällsutvecklingen. Borås Stad ska ge möjlighet till delaktighet genom att regelbundet 
ha dialog och samverkansmöten med invandrarföreningar, vilket sker i Dialogmöte och 
Integrationsråd, samt med föreningar som arbetar med integration.” 
         

  

  

"Program för ett integrerat samhälle" 2019 

Kommunens serviceskyldighet 

Kommuner ska vara serviceinriktad, vilket innebär att de på ett smidigt och 
enkelt sätt samt utan onödiga dröjsmål ska ge sådan hjälp att den enskilde 
kan tillvarata sina rättigheter. I detta ingår även bemötandeaspekter. 
Människor har rätt till ett positivt och likvärdigt bemötande från kommunens 
sida. Kravet på enkelhet innebär även att den enskilde inte ska behöva ha 
någon särskild sakkunskap för att kunna ta del av information och stöd som 
kommunen erbjuder. Kommunen ska även vara tillgänglig för allmänheten i 
så stor utsträckning som möjligt samt vidta de åtgärder som krävs för att 
enskilda ska kunna ta del av allmänna handlingar. Enligt förvaltningslagen 
ska även tolk användas vid kontakt med någon som inte behärskar svenska 
samt för översättning av handlingar vid behov. Vidare förbjuder 
diskrimineringslagen alla former av diskriminering i kontakten med 
allmänheten. 

Kommunledningar har det yttersta ansvaret för att verksamheterna bedrivs i 
enlighet med grundlagen, förvaltningslagen, diskrimineringslagen och 
internationella konventioner. 

Inflytande och medborgardialog 



 I ”Program för ett integrerat samhälle” står det att: ”Kommunen har till uppgift att 
säkerställa att alla invånare, på lika villkor och på ett likvärdigt sätt, har möjlighet att 
påverka och ha inflytande i kommunen […].” 

Ett sätt att ge människor möjlighet att påverka lokalsamhällets utveckling är genom att 
bjuda in till olika former av medborgardialog. Medborgardialog är ett samlingsnamn för 
olika processer där kommuner eller regioner involverar invånarna i olika frågor. I Borås 
Stad används begreppet enbart för dialoger mellan förtroendevalda och invånare. 
Kommunikation med invånarna kan ske på olika sätt, med varierande grad av 
delaktighet. Ett vanligt sätt att beskriva de olika nivåerna av inflytande är genom att 
använda sig av någon variant av delaktighetstrappan. SKR har tagit fram en 
delaktighetstrappa som innehåller följande steg: information, konsultation, dialog, 
inflytande och medbeslutande. Borås Stads modell för medborgardialog bygger på 
samma upplägg.  

Information: 

Information är en grundförutsättning för delaktighet, men räknas i regel inte som 
medborgardialog.  

Konsultation: 

Konsultation är den första nivån av delaktighet som kan beskrivas som 
medborgardialog. Konsultation innebär att invånarna ges möjlighet att tycka till om olika 
förslag.  

Dialog:  

I det här steget bjuds medborgarna in för att föra ett samtal och utbyta tankar med 
varandra, tjänstepersoner och politiker.  

Inflytande: 

Inflytande är en mer omfattande form av delaktighet där invånarna är med och planerar 
och genomför insatser.  

Medbeslutande:  

Medbeslutande innebär att medborgarna även bjuds in i beslutsprocesser. 

  

Samhällsorientering 

Samhällsorienteringen syftar till att underlätta nyanländas etablering i det svenska 
samhället. Målet är att de som deltar i kursen ska utveckla kunskap om mänskliga 
rättigheter, grundläggande demokratiska värderingar, övriga rättigheter och skyldigheter, 
samhällets organisering samt praktiskt vardagsliv. 



  

Integrationsråd och dialogforum 

Integrationsråd och dialogforum ska ge möjlighet till delaktighet genom regelbunden 
dialog och samverkan. De två sista delarna av enkäten berör endast 
Arbetslivsförvaltningen. 



 

 

Enkätsvar Uppföljning Program för ett integrerat samhälle 2020 
 

Ange förvaltning/bolag Miljöförvaltningen  

Ange e-post för att få svarsjournal niclas.bjorkstrom@boras.se 

Hur säkerställer ni att alla får likvärdig 
tillgång till den service som ni erbjuder?  

Vi tillgänglighetsanpassar informationen på 
Borås Stads hemsida samt erbjuder fysiska 
möten där även tolk kan närvara vid behov. 
Vidare så erbjuder delar av verksamheten 
löpande rådgivning/information i form av 
besök på skolor, deltagande på mässor etc. 

Hur följer ni upp att ingen diskrimineras i era 
verksamheter?  

För anställda arbetar vi utefter SAM för att 
säkerställa en god arbetsmiljö. Både internt 
och externt ingår det i verksamhetens 
profession att säkerställa att ingen 
diskrimineras. 

Hur arbetar ni vidare med resultatet av de 
utvärderingar som görs? 

Det som eventuellt framkommer vid olika 
utvärderingar arbetar vi vidare med genom att 
analysera och vid behov förbättra. 

Är det lätt att hitta information om era 
verksamheter? 

Ja 

Om ni tillhandahåller blanketter, går dessa 
att skriva ut från internet? 

Ja 

- Om nej, varför inte? Det finns även ett flertal e-tjänster, 
exempelvis registrering av 
livsmedelsverksamhet, dessa kan även skrivas 
ut i blankettform. 

Vilka kanaler använder ni för att sprida 
information om era verksamheter till 
allmänheten? 

Borås Stads hemsida, sociala medier, 
affischering med flera kanaler. 

Hur säkerställer ni att de personer som ni ger 
service till förstår muntlig information? 

I samtal försöker var och en försäkra sig om att 
mottagaren har förstått informationen och 
genom att använda tolk vid behov. 

Hur säkerställer ni att de personer som ni ger 
service till förstår skriftlig information? 

Vår ambition är att den information vi lämnar 
ut ska vara skriven på ett sätt som är lätt att 
förstå. Vi arbetar med att 
tillgänglighetsanpassa vår information. En del 



material översätts till de vanligast 
förekommande språken. Man kan även 
komma i kontakt fysiskt via besök på 
förvaltningen och/eller via telefon med 
anställda för att få informationen. 

Förutsätter följande material som ni 
tillhandahåller att alla kan läsa, skriva och 
förstå svenska lika bra som ni själva? - 
Broschyrer och annat informationsmaterial? 

Nej 

Förutsätter följande material som ni 
tillhandahåller att alla kan läsa, skriva och 
förstå svenska lika bra som ni själva? - Borås 
Stads hemsida? 

Nej 

Förutsätter följande material som ni 
tillhandahåller att alla kan läsa, skriva och 
förstå svenska lika bra som ni själva? - 
Blanketter? 

Nej 

Förutsätter följande material som ni 
tillhandahåller att alla kan läsa, skriva och 
förstå svenska lika bra som ni själva? - Om 
nej, hur har materialet anpassats? 

Vår ambition är att den information vi lämnar 
ut ska vara skriven på ett sätt som är lätt att 
förstå. En del material översätts till de 
vanligast förekommande språken i vår 
målgrupp. 

Finns blanketter översatta till andra språk än 
svenska? 

Ja 

Finns blanketter översatta till andra språk än 
svenska? - Om ja, vilka språk? 

Det ser olika ut till hur många språk, beroende 
på art av blankett. Vi tillhandahåller t.ex. 
information om Budget- och 
skuldrådgivningens verksamhet på språken 
engelska, finska, somaliska och arabiska. 

Krävs särskild sakkunskap om vissa ämnen, 
eller om samhället för att kunna ta del av den 
information som ni erbjuder? 

Ja 

Krävs särskild sakkunskap om vissa ämnen, 
eller om samhället för att kunna ta del av den 
information som ni erbjuder? - Om ja, vilken 
kunskap krävs? 

Det kan krävas en viss grundläggande kunskap 
om det svenska samhället för att veta hur man 
tar del av nämndens verksamheter. 

Hur säkerställer ni att ert bemötande upplevs 
som professionellt av alla invånare som ni 
möter, inklusive särskilt utsatta grupper? 

Det ingår i verksamheternas professioner att 
kunna möta olika samhällsgrupper. Utöver det 
sker fortbildning utifrån upplevt behov. 



I vilka situationer används tolk? Om det krävs vid t.ex. rådgivning, ansökningar 
etc. 

Anordnar ni medborgardialog, samråd, eller 
andra former av dialoger där invånarna ges 
möjlighet att påverka? 

Nej, men verksamhetsdialoger. 

Anordnar ni medborgardialog, samråd, eller 
andra former av dialoger där invånarna ges 
möjlighet att påverka? - Om ja, vilka former 
av dialog anordnar ni? 

Miljöförvaltningen arbetar i huvudsak med 
myndighetsutövning vilket begränsar de 
områden som nämnden kan föra dialog med 
medborgarna inom. Som exempel har stadens 
verksamhetsutövare med 
alkoholserveringstillstånd bjudits in till dialog 
där alla deltagare var positiva till nämndens 
inbjudan. Nämnden avser att kommande år 
genomföra ytterligare verksamhetsdialoger 
inom olika ansvarsområden. 

Utifrån de fem stegen i delaktighetstrappan, 
på vilken nivå befinner sig dialogen? Ge gärna 
exempel! 

Det beror på ärende men oftast på 
konsultationsnivå. Delaktighet sker även 
fortlöpande genom NKI-undersökningar inom 
områdena hälsa, miljö, livsmedel och 
serveringstillstånd. 

Är frågorna som dialogen behandlar 
påverkbara? 

Beror på ärende 

Är frågorna som dialogen behandlar 
påverkbara? - Kommentar 

Beror helt på ärende. Miljöförvaltningen 
arbetar i huvudsak med myndighetsutövning 
vilket begränsar möjligheten till påverkan. 

Är syftet med mötet tydligt för alla som 
deltar? 

Ja 

Är syftet med mötet tydligt för alla som 
deltar? - Kommentar 

Ja, det är alltid ambitionen. 

Hur återrapporteras resultatet av dialogen? Beror på vilken dialog som förts. Via mail, 
hemsida mm. 

Till vilka återrapporteras resultatet?  De som deltagit i dialogen och de inbjudna. 

Till vilka återrapporteras resultatet?  Borås Stads anställda 

Till vilka återrapporteras resultatet?  Politiker 

Till vilka återrapporteras resultatet?  Övriga 

Till vilka återrapporteras resultatet? - Övriga Övriga berörda. 



Vilka kanaler använder ni för att sprida 
information om samråd och invånardialoger? 

Borås Stads hemsida 

Vilka kanaler använder ni för att sprida 
information om samråd och invånardialoger? 

Utskick till verksamhetsutövare via post eller 
e-post, sociala medier 

Finns det grupper som ni har svårt att nå 
idag? 

Vet ej 

Finns det grupper som ni har svårt att nå 
idag? - Om ja, vilka? 

Svårt att svara på, varierar beroende på 
verksamhet. 

Hur arbetar ni för att nå ut till fler 
människor? 

Vi använder flera olika kanaler beroende på 
vad dialogen handlar om och målgruppen som 
är aktuell. 

 



Beslutstyp Datum F-Ställe Diarienr Ärendetyp
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2021-02-08 01-2020-00070 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2021-02-08  01-2019-00094 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel



Ärendenr Anläggning/Fastighet Ärenderubrik Besl.Datum Deleg.nr
Administrativt ärende - Information  - Delegeringsordning 

2020-2643 2020 2021-02-09 2021-176
Anmälan av hälsoskyddsverksamhet - Undervisningslokal -  
Anmälan av verksamhet enligt 38 § förordning (1998:899) om 

2021-269 miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 2021-02-08 2021-170
2021-210 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-02-01 2021-148
2021-241 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-02-09 2021-177
2021-327 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-02-10 2021-184
2021-343 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-02-12 2021-204
2021-139 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-02-15 2021-209
2021-344 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-02-16 2021-210
2021-245 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-02-19 2021-225
2021-413 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-02-19 2021-226
2021-448 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-02-23 2021-234
2021-532 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-02-26 2021-245

 Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Anmälan enligt 
2020-3887 miljöbalken om återvinning av avfall för anläggningsändamål 2021-02-08 2021-173

Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Anmälan om 
2021-153 fordonstvätt 2021-02-16 2021-211

Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Anmälan om 
2021-153 fordonstvätt 2021-02-16 2021-214

 Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Renovering av 
2021-79 järnvägsbro 2021-02-24 2021-243

Anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende ändring - 
Komplettering av anmälan enligt miljöbalken om 
nybyggnation av förbehandlingsanläggning för biologiskt 

2020-3740 avfall 2021-02-15 2021-208
 

2020-2473 Anmälan av ändring av livsmedelslokal 2021-02-10 2021-202
Anmälan om avhjälpandeåtgärd för förorening - avfallsupplag 

2020-3815 från Hanssons Handelsträdgård 2021-02-23 2021-239



, 
2020-2202 Anmälan ändring av livsmedelsverksamhet 2021-02-01 2021-145

 
2020-2739 Anmälan ändring av livsmedelsverksamhet 2021-02-10 2021-182
2021-274 Anmälan ändring av livsmedelsverksamhet 2021-02-10 2021-195
2020-3225 Anmälan ändring av livsmedelsverksamhet 2021-02-10 2021-201

Anmälan ändring av livsmedelsverksamhet - 
2019-424 Livsmedelskontroll, Ändring Av Verksamhet 2021-02-10 2021-199
2021-302 Ansökan om längre tömningsintervall för slamavskiljare 2021-02-17 2021-220
2020-2732 Ansökan om strandskyddsdispens 2021-02-01 2021-144
2021-10 Ansökan om strandskyddsdispens 2021-02-03 2021-149

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan om torr 
2021-108 toalett. 2021-02-10 2021-185

2020-3877 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan Sluten tank 2021-02-12 2021-205
2020-1980 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2021-02-03 2021-151
2020-3505 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2021-02-04 2021-158
2020-3850 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2021-02-05 2021-167
2020-3504 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2021-02-08 2021-169
2020-3577 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2021-02-08 2021-171
2020-3054 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2021-02-09 2021-175
2021-152 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2021-02-10 2021-188
2020-3933 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2021-02-16 2021-212
2020-3928 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2021-02-16 2021-213
2020-3656 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - ansökan WC 2021-02-16 2021-215
2021-118 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2021-02-17 2021-216
2020-2741 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2021-02-18 2021-221
2020-2894 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2021-02-18 2021-222
2020-3673 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2021-02-18 2021-223
2020-3781 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2021-02-23 2021-233
2020-3473 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2021-02-26 2021-244
2021-34 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC. 2021-02-04 2021-155
2021-451 Avgift för handläggning/tillsyn 2021-02-24 2021-242



Avgift för handläggning/tillsyn - Beslut om upphävande av 
2021-195 årlig tillsynsavgift 2021-02-03 2021-153

Fastställande av undersökningsprogram (vatten) - 
Livsmedelsanläggningar med eget vatten  - 

2021-325 Livsmedelskontroll, Faroanalys 2021-02-24 2021-240
2021-172 Information - Miljöbesiktning och rivningsplan. 2021-02-10 2021-183
2020-3851 Information om köldmedieinstallation 2021-02-05 2021-164

, 
2021-185 Information om köldmedieinstallation 2021-02-05 2021-165

 Information om köldmedieinstallation - Installation av 
2020-3886 köldmedia 2021-02-05 2021-166

 
2021-198 Information om upphörande av verksamhet 2021-02-01 2021-143
2020-3798 Klagomål - Bilverkstad som ej har oljeavskiljare mm. 2021-02-10 2021-187
2020-3798 Klagomål - Bilverkstad som ej har oljeavskiljare mm. 2021-02-10 2021-189
2020-2082 Klagomål - Tvätt av fordon utan reningsutrustning. 2021-02-01 2021-147
2020-2082 Klagomål - Tvätt av fordon utan reningsutrustning. 2021-02-03 2021-150

Klagomål miljöskydd - Klagomål gällande avledning av 
2021-202 borrvatten samt borrkax 2021-02-10 2021-186
2020-3652 Klagomål miljöskydd - Läckande lastbil 2021-02-19 2021-224
2021-168 Klagomål på inomhusmiljö 2021-02-17 2021-217
2021-168 Klagomål på inomhusmiljö 2021-02-17 2021-218

Klagomål på inomhusmiljö - Hälsoskydd, Klagomål På 
2019-3777 Ljuslyktor/parkering 2021-02-22 2021-227

 
2021-321 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-02-10 2021-190
2021-296 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-02-10 2021-191
2021-294 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-02-10 2021-193
2021-275 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-02-10 2021-196
2021-265 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-02-10 2021-198
2021-8 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-02-10 2021-200

 
2020-3513 Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift - 2019 2021-02-04 2021-156



, 
2020-3534 Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift - 2019 2021-02-04 2021-159

 
2020-3513 Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift - 2019 2021-02-15 2021-207

 
2020-3534 Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift - 2019 2021-02-26 2021-247

 
2020-3547 Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift 2017 och 2018 2021-02-04 2021-163

7, 
2020-3722 Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift 2019 2021-02-04 2021-154

 
2020-3726 Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift 2019 2021-02-04 2021-157

 
2020-3544 Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift 2019 2021-02-04 2021-160
2020-3725 Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift 2019 2021-02-04 2021-161

 
2020-3713 Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift 2019 2021-02-04 2021-162

 
2020-3726 Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift 2019 2021-02-08 2021-168

 
2020-3722 Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift 2019 2021-02-09 2021-179

 
2020-3713 Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift 2019 2021-02-15 2021-206

 
2020-3544 Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift 2019 2021-02-17 2021-219
2020-3725 Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift 2019 2021-02-23 2021-235

 
2021-287 Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift 2019 2021-02-23 2021-236

 
2021-287 Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift 2019 2021-02-26 2021-246

 
2020-3193 Planerad tillsyn - Miljöskydd - Samordnad fordonstillsyn 2021-02-09 2021-178
2020-3248 Planerad tillsyn - Miljöskydd - Samordnad fordonstillsyn 2021-02-09 2021-180



 
2020-2946 Planerad tillsyn - Miljöskydd - Samordnad fordonstillsyn 2021-02-23 2021-237

Planerad tillsyn - Miljötillsyn, Anmälan Om 
2019-2974 Drivmedelsanläggning 2021-02-22 2021-228

Planerad tillsyn - Miljötillsyn, Anmälan Om 
2019-2974 Drivmedelsanläggning 2021-02-22 2021-229
2021-276 Rapport - Miljöinventering inför rivning. 2021-02-09 2021-181
2021-288 Rapport - Miljöinventering inför rivning. 2021-02-11 2021-203
2020-3703 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2021-02-10 2021-192
2020-3862 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2021-02-10 2021-194
2020-3496 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2021-02-10 2021-197
2021-365 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2021-02-22 2021-230

 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelskontroll, 
2007-2039 Godkännande Av Anläggning 2021-02-08 2021-172
2021-352 Remiss - Remiss tillstånd brandfarliga och explosiva vara 2021-02-24 2021-241
2021-239 Remiss alkoholservering - Serveringstillstånd. 2021-02-09 2021-174

Remiss bygglov - Bygglov - Bygglov för ändrad användning av 
2021-216 kontor/restaurang till bostäder. 2021-02-23 2021-231

Remiss bygglov - Bygglov - Ändring av hotellrum till 
2021-319 studentrum. 2021-02-23 2021-232

Remiss vattenverksamhet - Naturvård, Remiss anmälan om 
2020-3741 vattenverksamhet. 2021-02-03 2021-152



Från: Ludvig - BG Institute
Till: Anette Bergqvist
Ärende: E-kurs: Plan- och bygglagen möter Miljöbalken
Datum: den 25 februari 2021 11:12:40

"En viktig del i den interna kompetensutvecklingen"

Plan- och bygglagen möter Miljöbalken 
Denna e-kurs behandlar ingående samspelet mellan plan- och bygglagen och miljöbalken.

Stefan Rubenson och Carl-Gustaf Hagander går igenom hur plan- och bygglagens
tillämpning begränsas av miljöbalkens regler och hur miljöbalken påverkas av plan- och

bygglagen.

Bakgrund

Plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken
integreras successivt med varandra. Båda
lagstiftningarna kan bli aktuella att tillämpa
samtidigt. De har emellertid delvis olika syften,
något som visar sig till exempel i fråga om

Om webbinariet

Bland annat behandlas:
• Miljökonsekvensbeskrivningar
• Miljökvalitetsnormer
• Grönområden

mailto:fastighet@bginstitute.se
mailto:anette.bergqvist@boras.se
https://one-lnk.com/x1e_gTDCEkNyrno8pZ16gKybE3iVXeN-aNYEr2toicZhy3Ff9Wc3m6doC-ZoJJSzDbq4tnPB9czD1TI-CVcoBzBtQ/x1e7lEDSKBzk9RUOCrFUoiGWLI5ieHb47IeAeJ66uojdFSDoRhLgT49u81Cxhza2D9QyEgVVmkVp-83MwpJsSTkv3zfyrfe6NpfA3pMSh_xKTGoT1qUQta71g_uxYtpJwIEqz0bOx8g0I8IMN1i3KbzwyF_00CHKKQZO-gOC0JeUo-HbnyieKx1D4Axb_iT_u9irR0HamPwc0cIKjpypDAtGNzeWSk61auEb0jC1zmBGAfiybcBOEFCeYgFNIMBIL7WUWZCwWMHs0-197x2Hwzo-2a7wXBqEfN-LyFNDWB9PVRAFFJdESOnbu06p2FtpIWodyOrfrwJ5a5NhAHxJIGL1BUyxXDgy-UnLBEK74HLHe6-2AcVZWzB4UiELuq-U4HF/x1eI-U5NB_XwKKd3LySYldBrq2EYyuRDYjiAMTr5zAJDJ3OxGGd_Jk4xrF05MSHhq-YyQnkWyMptDE7xe5lVk4YLCtzkpvfJK-PryROJ6Gu3yAL6wcmn6DGa1qaV2e7Mrjy/


bostadsbyggande. Politikerna vill bygga fler
bostäder men miljöbalkens regler om
naturvård sätter käppar i hjulet.

Denna e-kurs leds av Stefan Rubensson och
Carl-Gustaf Hagander som både två har
gedigen erfarenhet på området. Stefan är
jurist och miljörättsexpert och har varit chef för
Miljödepartementet. Carl-Gustaf är tidigare
teknisk råd vid MÖD och har dessutom givit ut
böcker i ämnet.

Vem bör gå:
Kurs riktar sig till bland annat
samhällsplanerare av alla slag, planerare och
byggprojekterare på kommuner.

Längd:
E-kursen är 2,5 h lång inklusive
kunskapsfrågor.

Föreläsare:
• Stefan Rubensson, jurist och miljöexpert.
• Carl- Gustaf Hagander, fd. tekniskt råd vid
MöD.

Just nu är det många kommuner och organisationer som valt att satsa på just denna e-kurs
som en viktig del i den interna kompetensutvecklingen för arbetsgruppen under året. E-

kursen har för många av våra kunder blivit nödvändig i den egna kunskapsbanken.

LÄS MER OCH BOKA HÄR

Varmt välkommen till oss och glöm inte att tipsa en
kollega!

Med vänlig hälsning,
Ludvig, marknadsansvarig
BG Institute

Vi tror att våra utbildningar kan vara intressanta för dig
Du har fått det här mejlet eftersom vi tror att du i din yrkesroll regelbundet kan komma i kontakt med
ämnet. Om vi har misstagit oss beklagar vi att vi har stört dig med det här brevet. I sådana fall får du
gärna tipsa någon annan som du tror kan vara mer intresserad genom att klicka på kuvertet ovan.

BG Institute 
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Blendow Group AB, org.nr. 556744-7858, är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.
För att i tillämpliga fall begära tillgång till, rättelse, radering eller begränsning av behandling gällande

dina personuppgifter eller för att invända mot behandlingen kan du kontakta oss på
dataskydd@blendow.se. För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hänvisar vi till

vår integritetsskyddspolicy här.

Om du inte vill ha utskick från BG Institute, klicka här
Adresskälla >>

Vill du avprenumerera på detta utskick klicka här.
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Din rätt att ...

... få älska vem  
du vill ...

... ha möjlighet att delta 
i aktiviteter utifrån dina 
förutsättningar.

Din rätt att …
I år fyller Borås 400 år och vad kan vara bättre än att avsluta 
firandet med en ny tradition? – Klart ni ska vara med!
“Din rätt att… ” är en månad då vi sätter fokus på alla människors lika värde. Vi startar 
den 10 november och avslutar på den internationella dagen för mänskliga rättigheter  
den 10 december.

Nu behöver vi din hjälp att fylla på med aktiviteter under månaden! Det enda som behövs 
är att du på något sätt uppmärksammar rättigheter. Kanske vill du fokusera på en specifik 
rättighet eller en särskild målgrupp? Kanske blir det en utställning, utbildning eller film

 

visning? Alla aktörer som är med blir automatiskt nominerade till Borås Stads rättighets
pris som delas ut på avslutningsdagen.

Läs mer på https://www.boras.se/dinrattatt

Vill du vara med? Anmäl ditt bidrag senast 1 oktober på 

https://a.entergate.se/boras/rattighet2021

Är du sugen på att vara med men vet inte riktigt på vilket sätt? Kontakta oss för att bolla 
idéer, om du har funderingar eller behöver någon hjälp.

Tillsammans ser vi till att Borås är en stad för alla!

Kontaktpersoner:

Emma Lingefelt, MRstrateg

073432 88 03
emma.lingefelt@boras.se

Malin Yderhag, Ungdomsstrateg
076888 82 02
malin.yderhag@boras.se

https://www.boras.se/dinrattatt
https://a.entergate.se/boras/rattighet2021
mailto:emma.lingefelt%40boras.se?subject=
mailto:malin.yderhag%40boras.se?subject=
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