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 Avdelningschef Zygmunt Cieslak 
 Avdelningschef Niclas Björkström 
 Avdelningschef Mirjam Keskifrantti 
 Avdelningschef Annelie Johansson 
 Avdelningschef Elin Johnsson 
 Förvaltningsjurist Johanna Bäckström 
 Personalföreträdare Anneli Nilsson 
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 Karl-Eric Nilsson (C)  Anette Bergqvist  
 Ordförande   sekreterare 
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   Föredragningslista  Beslutsförslag

 
1. Sammanträdets öppnande   - 
 
2. Närvaro - 
 
3. Val av protokollsjusterare   1. Catherine Kjellbergh (S) 
 samt tid för protokollets justering  2. Jan-Åke Carlsson (S) 

  3. Elvira Löwenadler (M) 
   2020-01-30 
 
 
4. Nya och pågående Initiativärenden 
  
4.1 Pågående  
 
4.1.1  2019-09-24, §271 - Miljö- och konsumentnämnden uppdrar åt    

             miljöförvaltningen att göra en översyn av tillståndsenhetens verksamhet och  
             att översynen redovisas senast 2020-05-01. 

 
4.1.2  Sverigedemokraterna 2019-12-17, §338 – Gemensamma transporter i el-bussar tas  

i beaktande inför planering av tex. Strategidagar. 
 
 
5. Fastställande av föredragningslista 
  
 - 
 
 
6 Information                                           
  
6.1    Information – Årsresultat 2019 Till handlingarna 
  Kristina Reinholdsson 
 
6.2 Information – Miljötillsyns MIFO arbete Till handlingarna 
  Ilse Postma 
 
 6.3  Information - Strandskyddsdispens, Till handlingarna 
 Torpa-Sjöbo 2:56  Linnea Åsedahl 
 
6.4 Information - korruption och oegentligheter Till handlingarna 
    Mikael Petersson 
 
6.5  Information – Kontrollplan för Livsmedelskontroll Till handlingarna 
 2020   Zygmunt Cieslak 
 
6.6   Information – Verksamhet- och tillsynsplan Till handlingarna  
 för Tillståndsenheten Alkoholtillsyn 2020 Zygmunt Cieslak 

 
    
    

                              
 
kl. 17.05 
 
 
 

kl. 17.15 
 
 
kl. 17.25 
 
 
kl. 17.35 
 
 
kl. 18.25 
 
 
kl. 18.35 
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6.7   Information – Verksamhetsplan för tobak m.fl. -20 Till handlingarna  
  Zygmunt Cieslak 
 
6.8  Information – Verksamhetsplan Konsument Borås Till handlingarna  
 2020 Annelie Johansson 
 
6.9 Övrig information från förvaltningen inkl. Till handlingarna 
 personalärenden  Zygmunt Cieslak 
 
 
7 Miljöbalkstillsyn 
 
7.1 Strandskyddsdispens, Seglora-Grimmered 1:29 Godkänna med villkor 
 Ecos: 2019-3440 Linnea Åsedahl  
 
7.2 Strandskyddsdispens, Kinnarumma-Näs 1:19 Godkänna med villkor 
 Ecos: 2019-3065 Linnea Åsedahl  
 
7.3 Strandskyddsdispens, Torpa-Sjöbo 2:56 Avslag 
 Ecos: 2019-3460 Linnea Åsedahl  
 
 
8 Livsmedelskontroll 
  
8.1  Kontrollplan för Livsmedelskontroll 2020 Godkänna 
 Ecos:  2020-65  Zygmunt Cieslak 
 
 
9 Alkohol & Tobak  
  
9.1  Verksamhet- och tillsynsplan för Tillstånds enheten Godkänna  
 Alkoholtillsyn 2020  Zygmunt Cieslak 
 Ecos: 2020-87 
 
9.2 Verksamhetsplan för tobak, e-cigaretter m.m. Godkänna 
 Ecos: 2020-88  Zygmunt Cieslak 
 
 
10  Miljöstrategiska    
 
10.1 Remiss – Förslag till utredning om minskning av Avstyrka 
 Engångsartiklar i Borås Stad J Johansson/P Aspegren 
 Ecos: 2019-3599  
 
 
11 Naturvårdsfonden   
  
11.1 Ansökan bidrag naturvårdsfond, Tå 1:7 Godkänna 
 Ecos: 2018-2331 Linnea Åsedahl  
 

kl. 18.45 
 
 
 

kl. 18.55 
 
 
kl. 19.05 
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12 Administration 
 
12.1 Lokalbehovsplan 2021-2023 Godkänna 
 Ecos: 2019-3800 Niclas Björkström 
 
  
13  Kurser och konferenser etc. 
 
Inbjudan Konsumentdagarna, 12-14 maj, Eskilstuna 
Strategidagar 27-28 februari 2020, Helsingborg 
Presidiedagar 23-24 mars 2020 
Länsstyrelsen, vägledning prövning av små avlopp, 23a jan 
Sveriges Miljökommuner 22-23 april 2020 
 
 
14 Anmälningsärenden 
  
14.1 Delegeringsbeslut december 2019 Till handlingarna  
 
14.2  Inkomna skrivelser Till handlingarna 
 *webbinarium om hot och hat mot förtroendevalda  
 *Tillgänglighetsworkshop, Sociala omsorgsnämnden, den 11 mars 2020 
 *Miljömålsnyheter från Länsstyrelsen 



 

 

Miljöförvaltningen 
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501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00 

FAX 
033-35 30 25 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens 
Sökande:  
Fastighet:  Seglora-Grimmered 1:29 
 

Sammanfattning 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för tillbyggnad 

med tillhörande altan på bostadshuset och för befintlig altan på fastigheten Seglora-
Grimmered 1:29. Fastigheten ligger vid sjön Eningen i Borås Stad. Miljöförvaltningen 
bedömer att det finns ett särskilt skäl för att ge strandskyddsdispens för åtgärderna. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna 
enligt ansökan för tillbyggnad med måtten 8 x 11 meter och tillhörande altan med 
måtten 8 x 11 meter, samt för befintlig altan med måtten 5 x 5 meter på fastigheten 
Seglora-Grimmered 1:29 vid Eningen, Borås Stad.  
 
Endast det område som markerats på bifogad karta får tas i anspråk som tomtplats. 
 
Villkor 

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

 
Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 18b §. Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15 

§ om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som anges i 18 a § 1 och 
2. 

 
Till denna tjänsteskrivelse hör en karta som bestämmer hur stor den privata zonen är 
på fastigheten dvs. en tomtplatsavgränsning. Det är bara inom tomtplatsen som 
ägaren till marken har sin privata zon eller hemfridszon och allemansrätten inte gäller. 
Anläggningar utanför tomtplatsen kan bli föremål för tillsyn enligt miljöbalken. 
 

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

tillbyggnad med tillhörande altan på bostadshuset samt för en befintlig altan på 
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fastigheten Seglora-Grimmered 1:29. Ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna inkom den 11 november 2019. Ritning och karta har 
också skickats in. Ansökan kompletterades med byggnation av altan 13 december 
2019 samt karta 3 januari 2020. 
 
Företrädare från Miljöförvaltningen har besökt fastigheten den 20 november 2019. 
Hela fastigheten ligger uppe på en höjd och består av en mark som brukas som 
trädgård omgiven av granskog. Inom tomtplatsen finns idag bostadshus, tre 
komplementbyggnader, en hundgård, altan och uppställningsplats för fordon. 
Flygfoton visar att bostadshuset funnits sedan 1975 på fastigheten. 
Komplementbyggnaderna har också funnits sedan dess enligt inkomna 
kompletteringar av sökande. 
 
Runt hela marken som brukas som tomtplats finns ett staket. Utanför det befintliga 
staketet stupar fastigheten brant mot söder. Utanför den södra fastighetsgränsen, 
nedanför branten, går den grusväg som leder till samtliga fastigheter i området. Precis 
söder om vägen ligger sjön Eningen. 
 
Tillbyggnaden med tillhörande altan är planerad vid den östra gaveln på bostadshuset. 
Området för tillbyggnaden består idag av gräsmatta samt en hundgård. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Dispens från strandskyddsbestämmelserna 
Platsen för den planerade tillbyggnaden samt altan ligger inom sjön Eningens 
strandskyddsområde som är 100 meter från strandlinjen, upp på land och ut i vattnet. 
Inom strandskyddat område får inte nya byggnader uppföras (7 kap 15 § miljöbalken). 
Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl (7 kap 18b § miljöbalken). 
Dispens får ges endast om det är förenligt med strandskyddets syfte (7 kap 26 § 
miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens 
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. 
 
Motivering för beslut 
I miljöbalken finns det sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens 
från strandskyddsbestämmelserna.  
 
Som särskilda skäl för dispens anger sökande att  
- Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

allemansrättslig tillgång och växt- och djurlivet.  
 
Miljöförvaltningen bedömer att samtliga sökta åtgärder är förlagda på platser som 
redan är ianspråktagen tomtmark. För att förtydliga för allmänheten var tomtplatsen 
går och minska risken för att den upplevda tomtplatsen inte utökas på grund av 
åtgärderna finner Miljöförvaltningen det skäligt att förena dispensen med villkor om 
att tomtplatsen skall markeras enligt bilaga 2. 
 
På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Livsvillkoren för växt- och 
djurlivet bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras 
inte av tillbyggnaden och altan. Dispens är förenligt med strandskyddets syfte. 
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Miljöförvaltningen bedömer att byggnaderna är förenliga med gällande översiktsplan 
och kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 
4 kap miljöbalken. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap 
miljöbalken.  

Upplysningar 
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att de godkänner eller 
överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att 
beslutet kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om man anser att det 
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 byggnationerna påbörjas.  
 
En karta hör till detta beslut och bestämmer hur stor den privata zonen är på 
fastigheten d.v.s. en tomtplatsavgränsning. Det är bara inom tomtplatsen som ägaren 
till marken har sin privata zon eller hemfridszon och allemansrätten inte gäller. 
Utanför tomtplatsen får ej marken skötas på ett sätt som kan verka avhållande för 
allmänheten. 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 6 936 kronor enligt kommunens taxa för 
2019. Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta 
utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet 
överklagas. Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om 
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken. 

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

Agneta Sander Linnea Åsedahl 
Miljöchef Kommunbiolog 
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Bilaga 

1. Översiktskarta 
2. Situationsplan med tomtplatsavgränsning 
3. Fotobilaga 
4. Hur man överklagar 

 

Beslut skickas till 
 

Länsstyrelsen via e-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se 
 

Kopia till 
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
 



Seglora-Grimmered 1:29, dnr 2019-3440
 

Bilaga 1. Översiktskarta

300m2001000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seglora-Grimmered 1:29, dnr 2019-3440 

Bilaga 2. Situationsplan 

 
 
 
 
Copyright Borås Stad 
Kartredovisningen har ingen 
rättsverkan 

 
Skala 1:1000 
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Fastighetsgräns Bostadshus med altan samt 
komplementbyggnader 

Tillbyggnad 
och altan 

Tomtplatsavgränsningen
ska markeras med 
staket, häck, mur eller 
motsvarande 
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Handläggare Linnea Åsedahl 

Ärende Naturvård, ansökan om strandskyddsdispens 

Händelse Platsbesök 

 
Platsbesök utfördes 2019-11-20 av Linnea Åsedahl. Fastigheten är en av många 
avstyckade tomter längs med sjön Eningen. Fastigheten ligger uppe på en kulle och 
omges av mestadels granskog till väster, öster och norr. Söder om fastigheten går den 
väg från vilken man når samtliga fastigheter i området. Vägen går precis intill sjön och 
parallellt med den. 
 
På fastigheten finns idag bostadshus och tre komplementbyggnader, en hundgård och 
en uppfart. Tomten är bergig och sluttar mot sjön. Det som brukas som trädgård 
omges idag av staket. 
 
 

 
Figur 1. Bild över bostadshuset. Foto taget med sjön Eningen i ryggen. 
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Figur 2. Tillbyggnaden är planerad där ytterdörren är idag. Till höger syns en av tre komplementbyggnader som finns på 
fastigheten. 
 

 
Figur 3. Tillbyggnaden är planerad ungefär enligt den röda markeringen.  
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Figur 4. En av de tre komplementbyggnaderna på fastigheten. 
 

 
Figur 5. Runt det som brukas som trädgård idag är ett staket uppsatt. 
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Figur 6. Bostadshuset och den ena komplementbyggnaden. 
 

 
Figur 7. Tomtens uppfart. 
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Figur 8. En av de tre komplementbyggnaderna som finns på fastigheten. 
 

 
Figur 9. Söder om den anlagda uppfarten sluttar fastigheten brant ner mot vägen och sjön. 



 
Sida 
6(10) 

Datum 
2019-11-20 

Dnr 
2019-3440 

 
 

 
Figur 10. Utsikt över sjön från fastigheten. Stora delar av tomten har berg i dagen. 
 

 
Figur 11. Infarten till fastigheten samt en av tre de komplementbyggnaderna. 
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Figur 12. Foto över den väg med vilken man når samtliga fastigheter i området. Vägen går längs sjön men viker här av 
mot norr för att nå fastigheterna på höjden. 
 

 
Figur 13. Foto taget söder om fastigheten från vägen. Fastigheten sluttar brant mot vägen och sjön. 
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Figur 14. Vy över sjön och tomten. 
 

 
Figur 15. Vy över den gavel där tillbyggnaden är planerad samt hundgården som finns på tomten. Tillbyggnaden 
kommer sträcka sig mot hundgården. 
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Figur 16. Vy över tomten och sjön. Man kan skymta bostadshuset altan till höger. 
 

 
Figur 16. Vy över tomten och sjön. Foto taget med bostadshuset i ryggen. 
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Figur 17. Fastigheten sluttar brant ner mot vägen och sjön. 
 

 
Figur 18. Panoramavy över tomten med bostadshus och komplementbyggnader. 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens 
Sökande:  
Fastighet:  Kinnarumma-Näs 1:19 
 

Sammanfattning 
 söker dispens från strandskyddsbestämmelserna för att riva det 

befintliga fritidshuset och de två befintliga komplementbyggnaderna och ersätta dessa 
med nytt fritidshus och garage på fastigheten Kinnarumma-Näs 1:19. Flygfoton visar 
att fastigheten varit bebyggd sedan 1975. Miljöförvaltningen bedömer att det finns 
särskilt skäl för att ge dispens för åtgärderna. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens för att riva befintligt fritidshus och 
komplementbyggnader och ersätta dessa med nytt fritidshus och garage, med måtten 
10 x 10 meter respektive 8,4 x 6,4 meter, på fastigheten Kinnarumma-Näs 1:19 vid 
Frisjön, Borås Stad.  
 
Hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats. 
 
Villkor 

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

 
Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 18b §. Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15 

§ om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som anges i 18 a § 1 och 
2. 

 

Redogörelse för ärendet 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att riva det 

befintliga fritidshuset och de två befintliga komplementbyggnaderna och ersätta dessa 
med nytt fritidshus och garage på fastigheten Kinnarumma-näs 1:19. Ansökan och 
karta om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 24 september 2019. 
 
Representant för Miljöförvaltningen besökte platsen 3 december 2019. Fastigheten är 
ca 1050 m2 stor, hela fastigheten brukas idag som trädgård. På fastigheten finns 
fritidshus och två komplementbyggnader, samtliga byggnader planeras att rivas och 
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ersättas med nytt fritidshus och garage. Fastigheten omges till väster och söder av 
åkermark. I norr gränsar fastigheten till en gammal traktorväg, precis norr om vägen 
ligger en annan fastighet med tomt och bostadshus. Till öster om fastigheten går den 
väg som leder till fastigheterna i området, öster om vägen är det åkermark. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Dispens från strandskyddsbestämmelserna 
Platsen för det planerade fritidshuset och garaget ligger inom sjön Frisjöns 
strandskyddsområde som är 200 meter från strandlinjen, upp på land och ut i vattnet. 
Inom strandskyddat område får inte nya byggnader uppföras (7 kap 15 § miljöbalken). 
Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl (7 kap 18b § miljöbalken). 
Dispens får ges endast om det är förenligt med strandskyddets syfte (7 kap 26 § 
miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens 
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. 
 
Motivering för beslut 
I miljöbalken finns det sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens 
från strandskyddsbestämmelserna.  
 
Som särskilda skäl för dispens anger sökande att  
- Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

allemansrättslig tillgång och växt- och djurlivet.  
 
Historiska flygfoton visar att det kontinuerligt funnits fritidshus och 
komplementbyggnader på fastigheten sedan 1975. Miljöförvaltningen bedömer att 
åtgärderna kommer att utföras på platser som redan är ianspråktagen tomtmark och 
att det särskilda skälet är tillämpbart för att bevilja dispens. För att förtydliga för 
allmänheten var tomtplatsen går och minska risken för att den upplevda tomtplatsen 
inte utökas på grund av åtgärderna finner Miljöförvaltningen det skäligt att förena 
dispensen med villkor om att tomtplatsen skall markeras enligt bilaga 2. 
 
På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Dispens är förenligt med 
strandskyddets syfte. Växt- och djurlivet bedöms inte påverkas och allmänhetens 
tillgång till strandområdet försämras inte av byggnationen. 
 
Miljöförvaltningen bedömer att det stämmer med gällande översiktsplan och kraven 
på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 4 kap 
miljöbalken. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap miljöbalken.  
 

Upplysningar 
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att de godkänner eller 
överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att 
beslutet kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om man anser att det 
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 byggnationerna påbörjas.  
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En karta hör till detta beslut och bestämmer hur stor den privata zonen är på 
fastigheten d.v.s. en tomtplatsavgränsning. Det är bara inom tomtplatsen som ägaren 
till marken har sin privata zon eller hemfridszon och allemansrätten inte gäller. 
Utanför tomtplatsen får ej marken skötas på ett sätt som kan verka avhållande för 
allmänheten. 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 6 936 kronor enligt kommunens taxa för 
2019. Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta 
utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet 
överklagas. Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om 
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken. 

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

Agneta Sander Linnea Åsedahl 
Miljöchef Kommunbiolog 
 

Bilaga 
1. Översiktskarta 
2. Situationsplan 
3. Fotobilaga 
4. Hur man överklagar 

 

Beslut skickas till 
 

Länsstyrelsen via e-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se 
 

Kopia till 
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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Handläggare Linnea Åsedahl- 

Ärende Naturvård, ansökan om strandskyddsdispens 

Händelse Besök 

Platsbesök utfördes av Linnea Åsedahl 2019-12-03. Fastigheten är ca 1000 m2 stor. På 
fastigheten finns idag fritidshus och två komplementbyggnader. Fastigheten gränsar i 
nordost till den väg som leder fram till fastigheterna i området, i sydost till 
hag/åkermark och i sydväst samt nordväst till en väg som inte bedöms användas så 
mycket. 
 

 
Figur 1. Fritidshuset planeras rivas och ersättas med ett nytt lite större. 
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Figur 2. Panoramavy över fastigheten. Foto taget utanför nordvästra fastighetsgränsen, med sjön i ryggen. 
 

 
Figur 3. Sjöutsikt från fastigheten. Fastighetsgränsen går ungefär där fotot är taget. 
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Figur 4. Det befintliga fritidshuset. 
 

 
Figur 5. Fastigheten gränsar i sydost till hag/åkermark. 
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Figur 6. Ena komplementbyggnaden som ska rivas och ersättas med garage. 
 

 
Figur 7. Ena komplementbyggnaden som ska rivas och ersättas med garage. 
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Figur 8. Fritidshuset som planeras rivas och ersätter med nytt. 
 

 
Figur 9. Panoramavy över fastigheten. Foto taget från den väg som leder fram till fastigheterna i området. Sjön ligger 
bortanför fritidshuset. 
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Figur 10. Foto taget mot sjön, vid nordvästra fastighetsgränsen. 
 

 
Figur 11. De två komplementbyggnaderna som ska rivas och ersättas med garage. 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens 
Sökande:  
Fastighet:  Torpa-Sjöbo 2:56 
 

Sammanfattning 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att riva 

befintligt båthus och istället uppföra en komplementbyggnad som ska användas bland 
annat till bastu och förråd på fastigheten Torpa-Sjöbo 2:56. Miljöförvaltningen 
bedömer att det inte föreligger särskilt skäl för ombyggnad av båthus till ny 
komplementbyggnad med ändrad användning. 
 

 har i ett tidigare strandskyddsbeslut, dnr 2017-1644, fått avslag för 
ombyggnation av båthus till gäststuga. I samma beslut bestämdes även 
tomtplatsavgränsningen, inom vilken båthuset inte är placerat. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för att riva befintligt båthus och nybyggnation av 
komplementbyggnad på fastigheten Torpa-Sjöbo 2:56 vid Öresjö, Borås Stad.  
 
Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 18b §  
- Miljöbalken 7 kap. 15 §  
 

Ärendet 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att riva det 

befintliga båthuset och istället uppföra en ny komplementbyggnad vars användning 
blir bland annat bastu och förråd på fastigheten Torpa-Sjöbo 2:56. Ansökan om 
dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 13 november 2019. Ritning och 
karta har också skickats in. Båthusets portar till väster mot sjön byts ut till dörrar som 
leder ut till ett soldäck med staket. Det är även planerat ett soldäck till öster och söder 
runt den planerade komplementbyggnaden. Den nya byggnaden är även planerad att 
förses med stora fönster. 
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Risk för avslag kommunicerades 19 november 2019 och 12 december 2019, inga 
synpunkter har inkommit. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Dispens från strandskyddsbestämmelserna 
Platsen för den planerade åtgärden ligger inom Öresjös strandskyddsområde som är 
200 meter från strandlinjen. Öresjö är även dricksvattentäkt för Borås stad. Inom 
strandskyddat område får inte nya byggnader uppföras, byggnad eller byggnaders 
användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras om det hindrar 
eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått 
färdas fritt. Vidare får inte åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för 
djur- och växtarter (7 kap 15 § miljöbalken).  
 
Miljö- och konsumentnämnden får i det enskilda fallet ge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl (7 kap 18b § miljöbalken). 
Dispens får ges endast om det är förenligt med strandskyddets syfte (7 kap 26 § 
miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens 
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. 
 
Motivering för beslut 
I miljöbalken finns de sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens 
från strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § miljöbalken).  
 
Som särskilda skäl för dispens anger sökande att 
- Området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften. 
 
Miljöförvaltningen bedömer att det särskilda skälet inte är tillämpbart och att dispens 
inte kan beviljas. 
 
På den aktuella fastigheten finns ett båthus som enligt äldre flygfoton funnits på 
platsen sedan 1975. Båthuset är placerat i vattenområdet. Allmänhetens rätt att röra 
sig på annans vattenområde är vidsträckt. Således kan hemfridszonen normalt inte 
anses sträcka sig ut i vattenområdet. I en tidigare strandskyddsdispens, dnr 2017-1644, 
beslutades att båthuset inte ligger inom tomtplatsen. Båthuset ianspråktar den yta det 
står på men har i sig ingen egen hemfridszon. 
 
Miljöförvaltningen bedömer att både de invändiga och utvändiga ändringarna, med 
soldäck och stora fönster åt Öresjö, kommer att påverka hur byggnaden används och 
hur allmänheten uppfattar byggnaden. Miljöförvaltningen bedömer att en sådan 
ändring skulle utöka hemfridszonen och avhålla allmänheten från att vistas i närheten 
av byggnaden. Åtgärden strider därmed mot syftet med strandskyddsbestämmelserna.  
 
Miljöförvaltningen anser inte att någon av de omständigheter som får beaktas i 
prövning utgör särskilt skäl för dispens. Dispens kan därför inte medges för åtgärden.  
 
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). 
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Miljöförvaltningen bedömer att komplementbyggnaden inte är förenlig med kraven 
på en från allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som 
anges i 3 och 4 kap miljöbalken.  
 

Upplysningar 
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att man godkänner 
eller överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att 
beslutet kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om man anser att det 
inte finns särskilda skäl för dispensen. Först efter att Länsstyrelsen har svarat börjar 
dispensen gälla. 
 
Andra personer har också möjlighet att överklaga beslutet inom de tre veckorna. 
Vänta tills dispensen börjar gälla innan åtgärden påbörjas. 
 
Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller vattenområden 
eller som har rättigheter där. 
 
Som regel krävs bygglov från kommunen för att uppföra ny byggnad. Även ändring 
av byggnad eller uppförande av andra anläggningar kan kräva bygglov. 
 

Avgift 
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 936 kronor enligt kommunens taxa för 
2019. Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta 
utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet 
överklagas. Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om 
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken. 
 

Agneta Sander Linnea Åsedahl 
Miljöchef Kommunbiolog 
 
 

Bilaga 
1. Översiktskarta 
2. Situationsplan  
3. Hur man överklagar 

 

Beslut skickas till 
 

Länsstyrelsen via e-post: lanstyrelsen@vastragotaland.se 
 

Kopia skickas till 
Mårten Dahlin via e-post: marten.dahlin@krook.tjader.se 
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

  

Kontrollplan för livsmedelskontroll 2020 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden antecknar förvaltningens redovisning till protokollet. 
 

Ärendet 
Kontrollplanen för 2020 ska ses som ett komplement till budgeten med en mer 
utförlig beskrivning av planeringen för 2020 samt en allmän beskrivning av hur 
kontrollarbetet är upplagt. Även behovsutredning finns med i kontrollplanen. 
Bakgrunden är att livsmedelslagstiftningen ställer krav på dokumentation av 
nämndens kontrollarbete. 
 

Miljöförvaltningens utredning 
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. 

Agneta Sander Zygmunt Cieslak 
Miljöchef Avdelningschef 
 

Bilaga 
Kontrollplan för livsmedelskontroll 2020 



 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livsmedelskontroll 
Verksamhets- och kontrollplan för 
2020 
 
Miljö- och konsumentnämnden i Borås Stad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

Innehållsförteckning                       2                
1  Sammanfattning………………………………………………………………………………………...……3 
2  Mål för den offentliga kontrollen  ..................................................................................................... 5 

2.1 Kontrollplan ....................................................................................................................................... 5 
2.2  Behovsutredning  ............................................................................................................................. 6 
2.3  Genomförande av livsmedelskontrollen  ...................................................................................... 7 
2.4  Prioriteringar inom kontrollområdet - riskbaserad kontroll…………………………….....9 
2.5  Myndighetensuppdrag för livsmedelskontrollen…………..………………………...….....9 
2.6  Övergripande mål för kontroll inom livsmedelskedjan……………………………...…...10 
 

3  Behörighet och ansvar  ................................................................................................................... 11 
3.1  Behörig central myndighet  ........................................................................................................... 11 
3.2  Behörig lokal myndighet  .............................................................................................................. 11 
3.3  Ansvarsfördelning mellan myndigheterna  ................................................................................. 11 
3.4  Ansvarsfördelning inom den lokala myndigheten  .................................................................... 11 

4  Samordning  ..................................................................................................................................... 12 
4.1  Samordning mellan behöriga myndigheter  ................................................................................ 12 
4.2  Samordning inom behörig lokal myndighet  .............................................................................. 12 
4.3  Delegering av uppgifter inom den offentliga kontrollen  ......................................................... 13 

5  Befogenheter och resurser för kontrollen  ................................................................................... 13 
5.1  Kontrollmyndighetens befogenheter  ......................................................................................... 13 
5.2  Kontrollpersonal och utrustning ................................................................................................. 14 
5.3  Finansiering av kontrollen  ........................................................................................................... 15 
5.4  Kompetenskrav och utbildning ................................................................................................... 16 

6  Organisation och utförande av kontrollen  ................................................................................... 17 
6.1  Borås Stads organisation ............................................................................................................... 17 
6.2  Registrering av kontrollobjekt  ..................................................................................................... 17 
6.3  Rutiner för utförande av kontroll  ............................................................................................... 18 
6.4  Provtagning och analys  ................................................................................................................. 20 
6.5  Rapportering av kontrollresultat  ................................................................................................. 20 
6.6  Öppenhet i kontrollen  .................................................................................................................. 20 

7  Sanktioner - åtgärder vid bristande efterlevnad .......................................................................... 21 
8  Uppföljning och utvärdering av kontrollen  .................................................................................. 21 

8.1  Uppföljning  .................................................................................................................................... 21 
8.2  Revisioner  ....................................................................................................................................... 22 
8.3  Utvärdering  .................................................................................................................................... 22 

9  Beredskap ........................................................................................................................................ 23 
10 Flerårig Nationell Kontrollplan ...................................................................................................... 23 
 
  
 
 

                                                                                   



 3 

1  Sammanfattning  
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 
växtskyddsmedel. 
 
Syftet med denna kontrollplan är att ge en beskrivning av hur den offentliga 
kontrollen som Miljöförvaltningen ansvarar för är organiserad, inriktningen av 
kontrollarbetet och hur det genomförs. Planen innehåller inte detaljer om hur 
kontrollen bedrivs hos enskilda livsmedelsföretagare. Den löpande arbets-
planeringen sker inom avdelningen för livsmedelskontroll.  
 
Nämnden ansvarar för den operativa offentliga kontrollen vid cirka 800 livsmedels-
anläggningar. Dessa består framför allt av storhushållskök såsom skol-, vård- och 
omsorgskök, restauranger, butiker av olika slag, grossister samt mindre industrier.  
 
Planerad kontroll och kontroll som utförs till följd av att anläggningar uppvisat 
brister samt registrering av livsmedelsanläggning är avgiftsfinansierad. Utöver detta 
förekommer det anslagsfinansierade arbetsuppgifter såsom obefogade klagomål, 
behandling av olika remisser, RASFF, iRASFF, arbetet med livsmedelssanktions-
avgifter och förvaltningsgemensamma arbetsuppgifter m.m.  
 
Kontrollen utförs av cirka 7 årsarbetare. Resursbehovet är dock 8,6 tjänster 
förutom den uppkomna kontrollskulden och arbetet med införande av nytt 
ärendesystem vilket för året blir ett totalt resursbehov på cirka 10,6 tjänster.  
 
Kontrolltiden är baserad på riskklassning av anläggningarna. Varje år fastställs en 
kontrollplan för den offentliga kontrollen som Miljöförvaltningen och dess 
inspektörer ska utföra. Planen syftar till att kontrollen ska bli effektiv och 
ändamålsenlig. Denna plan fungerar också som övergripande arbetsfördelning och 
instruktion till inspektörerna. Kontroll sker utifrån nämndens riktlinjer och rutiner 
samt utifrån aktuell lagstiftning och vägledningar från Livsmedelsverket.  
 
Uppdraget för planerad kontroll under 2020 innebär i korthet: 
 

• Registrering av livsmedelsanläggningar vid nyetableringar och ägarbyten. I 
samband med registreringen kommer revisioner på de flesta anläggningar att 
göras.  
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• Samtliga anläggningar med kontrolltid mellan 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 mellan 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. 
 

Vid varje kontrollbesök ska fokus ligga på de särskilda risker som finns i just den 
anläggningstyp som besöks. Under 2020 läggs kontrollen både bransch- och 
områdesvis. Kontroll av dricksvattenanläggningar och några specialverksamheter 
planeras separat och genomförs av två inspektörer. 
 
Vidare ansvarar nämnden även för annan offentlig kontroll, det är den kontroll 
som inte är planerad exempelvis klagomål från andra kommuner eller allmänheten. 
Denna kontroll är inte helt avgiftsfinansierad utan beror på resultatet av kontrollen 
och vem som har gjort fel eller initierat klagomålet till exempel RASFF. 
 
Inför budgeteringen för 2020 har det inte tagits hänsyn till kontrollskulden som 
uppstod under 2019 och som innebär cirka 200 uteblivna kontroller. Med 
hänvisning till årets budget kommer kontrollskulden från föregående år inte att 
åtgärdas. Det finns inget utrymme för det.  
 
Inte heller 2020 är bemanningen tillräckligt. En ny kontrollskuld för 2020 kommer 
troligtvis att växa fram. 
 
Med tanke på vilka resurser livsmedelskontroll har till sitt förfogande kommer 
prioriteringen vara att alla anläggningar som ska ha planerad kontroll under året får 
minst ett besök och de anläggningar som ska ha tre besök ska få minst två besök. 
Verksamheter i erfarenhetsklass C prioriteras så de ska få alla de besök som 
planerats.   
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2  Mål för den offentliga kontrollen  

2.1 Kontrollplan 
Den myndighet som ansvarar för genomförandet av offentlig kontroll av livsmedel 
bör upprätta en kontrollplan i vilken varje enskild livsmedelsföretagare kan 
identifieras. Denna kontrollplan bör omfatta aktuellt verksamhetsår samt en flerårig 
plan (tre-fem år).  
 
Upprättande av kontrollplanen bör grundas på: 

- klarlagda risker i livsmedelsverksamheten enligt modell för riskklassning, 

- erfarenheter, information och tidigare resultat av livsmedelföretagarnas 
efterlevnad av livsmedelslagstiftningen samt  

- befintliga resurser för livsmedelskontroll inom myndigheten 
Vid upprättande av kontrollplanen kan fastställd kontrolltid fördelas på kontroll-
metoderna revision, inspektion och provtagning av livsmedel. Av verksamhetsplan 
bör det framgå vilka revisioner, inspektioner och kontrollområden som är 
planerade att genomföras samt det antal prover som är planerade att analyseras. 
Vissa kontroller utförs dock utanför planeringen och kallas händelsestyrda. Det kan 
handla om olika uppdrag, klagomål och dylikt som en kontrollmyndighet kan få t.ex 
från andra kontrollmyndigheter eller allmänheten, ärenden inom EUs larmsystem 
RASFF eller uppdrag från Livsmedelsverket. 
 
Utöver detta bör planen innehålla information om utbildning av kontrollpersonalen 
och ge utrymme för oförutsedda händelser som kan påverka personal- och 
kontrollbehovet, t.ex. smittspårning och större matförgiftningsutbrott. Lämpligen 
fastställer myndigheten kontrollplanen vid årets början.  
 
I Miljöförvaltningens verksamhet sker planering och uppföljning av kontrollen i 
flera steg, vilket beskrivs under avsnitt 8. Uppföljning och utvärdering av 
kontrollen. 

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 kontrollområden är återkommande under alla åren, andra lyfts 
under en specifik tid. 
 
De kontrollområden som är aktuella under 2020 framgår av följande tabell.  
Projekt i olika former omfattas inte av denna planering. Inspektionsinriktning 
bestäms årligen. 
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Kontrollområden vid inspektioner under åren 2018 – 2022 
Kontrollområden 2018 2019 2020 2021 2022 
Infrastruktur, lokaler och X X X X X 
utrustning 
Råvaror och   X   
förpackningsmaterial 
Säker hantering, lagring    X  
och transport 
Hantering och förvaring  X + ABP    
av avfall 
Skadedjursbekämpning  X    
Rengöring/desinfektion X X X X X 
Vattenkvalitet    X  
Temperatur X X X X X 
Personlig hygien/ X    X 
Utbildning 
HACCP-baserade X X X X X 
förfaranden 
Information X X X X X 
Spårbarhet X X X X X 
Mikrobiologiska kriterier  Vid behov Vid behov Vid behov Vid behov Vid behov 
(EG 2073/2005) 
Övriga krav Löpande Löpande Löpande Löpande Löpande 

2.2 Behovsutredning 
Behovsutredningen för livsmedelskontrollen grundar sig på förhållandena i 
månadsskiftet november – december 2019.  
För 2020 är inriktningen att bedriva en planerad kontrollverksamhet med den för 
respektive livsmedelsverksamhet fastställda kontrolltiden som utgångspunkt.  
 
Behovet under år 2020 är 8,6 tjänster (9 037,5 kontroll- och timtaxegrundande 
timmar/1050 timmar per tjänst). Utöver dessa 8,6 tjänster behövs det ca 1 tjänst 
för att kunna arbeta av den kontrollskuld som uppstod under 2019. Utöver det 
kommer arbetet med införandet av det nya diariesystemet Ecos motsvara ca 1 tjänst 
totalt på avdelningen.  
I dagsläget finns 7,0 tjänster på livsmedelsenheten men det totala behovet under 
2020 är 10,6 tjänster. Tjänsten som avdelningschef ingår inte i beräkningen. 
 
I behovsutredningen 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. 
 
I nedanstående tabell presenteras en sammanfattning av behovsutredningen med en 
uppdelning av tiden baserad på en schablon från SKR som bygger på beslutade 
kontrolltider per anläggning, avgiftsfinansierad kontroll, avgiftsfinansierat kontroll-
relaterat arbete och timtaxegrundande arbetsuppgifter m.m.  
 
Inom livsmedelskontrollen förekommer det även anslagsfinansierade 
arbetsuppgifter såsom obefogade klagomål, behandling av olika remisser, RASFF, 
iRASFF, arbetet med livsmedelssanktionsavgifter och förvaltningsgemensamma 
arbetsuppgifter m.m. Mer utförlig beräkning finns i Bilaga 1. 
 
Avgiftsfinansierad tid Planerad kontroll, 3 587,5 

Extra offentlig kontroll 
Avgiftsfinansierat Registreringar  700 
kontrollrelaterat arbete Revisioner nya verksamheter  

   
Timtaxegrundande Restid, Årlig riskinklassning, avregistrering  1250 
arbetsuppgifter  
 Extern samverkan, information till 1150 

verksamhetsutövare, livsmedelsmöten  
 Kvalitet, utvecklingsarbete, handledning, 1400 

samsyn, verksamhetsplanering   
 Kompetensutveckling, omvärldsbevakning 950 
   
Summa   9 037,5 
   
Antal årsarbetare 9 037,5/1050 8,6 

  

2.3 Genomförande av livsmedelskontroll 
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.  
För 2020 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.  
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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 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. 
 
Regeringen har beslutat att från och med 1 januari 2019 ska en livsmedelssanktions-
avgift tas ut av verksamheter som inte anmält sin anläggning för registrering till 
Miljöförvaltningen. En sådan anmälan måste göras senast två veckor innan 
verksamheten startar. Det innebär att avdelningen fått 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 
kontrollerande funktion och utgångspunkten är att förenkla för verksamhets-
utövarna och medborgarna. 
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2.4  Prioriteringar inom kontrollområdet - riskbaserad kontroll  
Kontrolltid fastställs för varje objekt genom risk- och erfarenhetsklassning där 
Livsmedelsverkets vägledning ”Riskklassning av livsmedelsanläggningar och 
beräkning av kontrolltid” används.  
 
Under 2020 kommer avdelningen att utgå från kontroll av verksamheternas 
grundförutsättningar vilket är infrastruktur, lokaler och utrustning, rengöring och 
desinfektion, temperatur, personlig hygien, råvaror och förpackningsmaterial samt 
kontroller av redlighet/märkning. 

 
Som stöd vid inspektionerna är bransch- och verksamhetsanpassade checklistor 
framtagna för varje objektsgrupp. Vi kommer även att utföra rengöringskontroller 
med ATP-mätare. 
 
Prioritering under 2020 kommer att vara ärenden som inkommer genom EUs 
larmsystem RASFF och iRASFF, klagomål, andra händelsestyrda ärenden, C-objekt 
och att alla planerade verksamheter 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.  
 
SLVs (Livsmedelsverket) projekt 
Vi kommer att delta i Livsmedelsverkets projekt inom dricksvattenområdet som 
handlar om undersökningsprogram på dricksvattenanläggningar. 
 
Vi kommer även att delta 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 kycklingkött. 
 
Andra händelsestyrda projekt kan bli aktuella under året. 

2.5  Myndighetens uppdrag för livsmedelskontrollen   
Miljö- och konsumentnämnden i Borås har följande uppdrag för livsmedels-
kontrollen under 2020:  

• 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. 
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• 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. 

2.6  Övergripande mål för kontroll inom livsmedelskedjan 
I den nationella kontrollplanen (NKP) för livsmedelskedjan anges strategiska mål 
och prioriteringar för den offentliga kontrollen och aktuell plan gäller för perioden 
2018–2021. 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 
Livsmedelslagstiftning: 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 
veterinärmedicinska anstalt (SVA), länsstyrelserna, Sveriges Kommuner och 
Regioner (f.d. SKL) samt Generalläkaren gemensamt. Planen uppdateras varje år.  
 
De övergripande målen:   

• 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. 

 
Gemensamma effektmål 
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. 
 

• För att få säkert dricksvatten måste de negativa hälsoeffekterna orsakade av 
kemiska och mikrobiologiska ämnen i dricksvattnet minska. 
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• Minska antalet livsmedelsburna sjukdomar med fokus på campylobakter, 
listeria, ehec/vtec och norovirus. 

• Minska hälsoeffekterna till följd av miljöföroreningar (dioxin, PCB), 
tungmetaller och mykotoxiner i livsmedelskedjan. 

• Information om livsmedel och om livsmedelsproducerande djur och växter 
kan säkerställas genom hela livsmedelskedjan. 

 
De operativa målen 
Utifrån effektmålen har man sedan tagit fram 21 operativa mål. De operativa målen 
är ett samlat grepp mot särskilda risker i mat och dricksvatten och de aktuella 
målen gäller mellan 2020-2022. Borås Stad berörs inte av alla mål, då vi inte har alla 
sorters verksamheter.  
 
I Borås kommer vi att arbeta med följande mål under 2020. 

• Mål 1 och 2: Säkert dricksvatten 
• Mål 5: spårbarhet kött, nationellt projekt  
• Mål 8: information om allergener i storhushåll  
• Mål 14: kaffe – mykotoxin 
• Mål 19: kosttillskott - fiskoljebaserade tillskott och D-vitamintillskott 
• Mål 20: mykotoxin vid spannmålstorkning och lagring 
• Mål 21: listeria i fisk- och charkuteriprodukter (tillverkning), inte aktuellt för 

oss som mål då det gäller godkända anläggningar men vi kontrollerar våra 
aktuella anläggningar i enlighet med målet      

3  Behörighet och ansvar  

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, behörig myndighet 
för livsmedelskontrollen i kommunen.  

3.3  Ansvarsfördelning mellan myndigheterna  
Ansvaret för den offentliga kontrollen av livsmedelsanläggningar i Sverige fördelas 
enligt 23 § i Livsmedelsförordningen (2006:813).  

3.4  Ansvarsfördelning inom den lokala myndigheten  
Ansvarsfördelningen inom myndigheten beskrivs i organisationsschema och i 
delegeringsordning. Gällande delegeringsordning beslutades av Miljö- och 
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konsumentnämnden 2019-12-17. 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 
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. 

4  Samordning  

4.1  Samordning mellan behöriga myndigheter  
• 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.  

• 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. 

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. 
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• Avdelningsmöten (APT) – gäller samtliga medarbetare på avdelningen. 
Gemensamma och övergripande frågor som rör kontrollen och avdelningen 
behandlas.  
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. 
 
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.  
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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.  
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 kontrollrelaterat arbete motsvarande 1 050 timmar per 
år. Enligt riskklassningen och övrig kontroll ska avdelningen utföra cirka 9 037 
timmar planerad och oplanerad kontroll under ett år.  
 
Utöver detta ingår bland annat sanktionsavgifter, remisser, att täcka upp behovet 
för utredning av klagomål, smittskyddsutredningar, ärenden som inkommer genom 



 15 

RASFF och iRASFF, omvärldsanalys samt myndighetens skyldighet att ge råd och 
information m.m.   
 
Centralt på Miljöförvaltningen finns tillgång till stöd inom områdena juridik, 
administration, personal, ekonomi, IT och kommunikation.  
 
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 dock). Termometrar, kameror, 
ATP-mätare, ficklampor och annan utrustning finns. Tvättmöjlighet och förvaring 
av arbetskläder finns på plats. 

Opartiskhet och jäv 
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. 

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 vägledning ”Riskklassning av 
livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid”. En timbaserad avgift för 
faktiskt nedlagd tid tas ut vid uppföljande kontroller.  
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Avgifter och finansiering 
Skyldigheten för en livsmedelsföretagare att betala en årlig avgift (och för 
kontrollmyndigheten att ta ut den) är reglerad i en särskild 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 vägledning för riskklassning 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 nästa. Men över en lite längre period ska alla livsmedelsföretag få kontroll-
insatser som motsvarar de fastställda timmarna. 
Kommunfullmäktige i Borås har delegerat till Miljö- och konsumentnämnden att 
inför varje kalenderår indexuppräkna timtaxan. För 2020 fastslogs dock timtaxan i 
KF-beslut till 1 367 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 livsmedelsanläggningar i kommunen kontra 
tillgänglig kompetens hos personalen har genomförts under hösten 2019 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. 
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6  Organisation och utförande av kontrollen  

6.1  Borås Stads organisation 
I Borås Stads organisation fullgörs kommunens uppgifter inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet av Miljö- och konsumentnämnden. Detta framgår av det av 
Kommunfullmäktige fastställda reglementet för nämnden. Av detta följer att det är 
nämnden som är behörig kontrollmyndighet enligt livsmedelslagstiftningen.  

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 
konsumentnämnden. 

6.2  Registrering av kontrollobjekt  
Alla anläggningar i ett livsmedelsföretag ska registreras hos den behöriga kontroll-
myndigheten. 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. 
 
Kontrollobjekten är cirka 800 och finns i en databas i vårt ärendehanteringssystem 
ECOS. 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.  
Krav på registrering finns bl.a. i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) 
om livsmedelshygien och förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien. 
Livsmedelsverkets vägledningar används som stöd i arbetet. Registerkontroll sker 
löpande i och med fakturautskick och i samband med kontrollbesök.  
 

Registerhållning och ärendehantering 
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.  
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Information till företag 
Avdelningen för livsmedelskontroll kommer även under 2020 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.  

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.  
 
Arbetssättet vid kontroller är 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. 

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 
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-
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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.” 
 
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 
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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. 

6.5  Rapportering av kontrollresultat  
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.  

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. 
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7  Sanktioner - åtgärder vid bristande efterlevnad  
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. 
 
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 
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 hur företagaren tidigare betett sig. 
 
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.  
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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. 

8.2  Revisioner  
Länsstyrelsen och Livsmedelsverket utför extern revision av den lokala 
livsmedelskontrollen. 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 2013-2014 delade kontrollpersonalen ut en enkät i samband med utförda 
kontroller till ca 150 livsmedelsverksamheter. Områden som vi ville ha svar på var: 
bemötande, förståelse av den besökta verksamheten, handläggningstider, hur lätt 
det är att komma i kontakt med oss samt om informationen från oss är lätt att 
förstå. Resultaten från enkäten var positivt och har sammanfattats samt 
presenterats för nämnden. Tanken är att en liknande enkät ska delas ut under 2020. 
 
Under 2019 har en kundundersökning (NKI) genomförts hos bl.a. livsmedels-
företagen av en utomstående part. Livsmedelskontroll har fått bra betyg av sina 
kunder 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. 
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9  Beredskap 
Beredskapsplan för staden finns publicerad på intranätet. Beredskapsplan som 
berör Miljöförvaltningen kommer att arbetas med under 2020. 
 
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  Flerårig nationell kontrollplan  
I Sveriges fleråriga kontrollplan för livsmedelskedjan (2018-2021) beskrivs hur den 
offentliga kontrollen av livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd sker. 
Kontrollplanen finns bland annat på Livsmedelsverkets webbplats www.slv.se. 

http://www.slv.se/


Finansiering ARBETSUPPGIFTER Kommentarer Timmar Uträkning (beräkning på 40 veckor) 7 personer % av tillgänglig tid (1600)
Avgiftsfinansierad kontroll, Underlag för 
beräkning av timmavgiften  Fördelning av tillgänlig tid 

Planerad kontroll                                                                 lagkrav 3287,5
Extra offentlig kontroll (uppföljande kontroll ) lagkrav 300

Avgiftfinansierat kontrollrelaterat arbete 
Registreringar lagkrav 100
Revision nya verksamheter lagkrav 600

Summa 4287,5 31%
Timtaxegrundande arbetsuppgifter Underlag för 
beräkning av timavgiften 

Årlig riskinklassning lagkrav 150
Avregistrering av verksamheter lagkrav 100
Restid lagkrav 1 000
Apt, livsmedelsmöten lagkrav 650 30 möten/år x 3 timmar (630) + för/efterarbete
Extern sammverkan länsmöte, 7h-möte, livs levande, workshop lagkrav 200 3,5 dagar/år/person  
Kompetensutvecklning/utbildning lagkrav 250  4,5 dagar/person  (slv utbilning 2 dagar 112 timar)  
Information till verksamhetsutövare, internt, exportintyg m.m lagkrav 300
Fokusmöten, samsyn, analys, reflektion lagkrav 600 600/7=86   86/40= 2    2/5= 0,43 (ca 20-25 min/dag/person) 
Verksamhetsplanering, kontrollplan, excelarket, checklistor lagkrav 300 Chef inte medräknad
Handledning, intruduktion 300
Kvalitetsgranskning lagkrav 100
Utvecklingsarbete mallar, rutiner kvalite, hemsidan   m.m. lagkrav 100
Omvärdsbevakning, hålla oss uppdaterade kolla slv, nyheter, läsa nyhlagkrav 700 100/person (0,5/dag)

Summa 31%+ 35% = 66% taxigrundande tid ca 1050 4750 35%
Anslagsfinansierade arbetsuppgifter 

Rasff lagkrav 250
Smittskydd lagkrav 50
Livsmedelssanktionsavgifter lagkrav 100
Överklagan/åtalsanmälan m.m lagkrav 50
Klagomål obefogade lagkrav 400
Remisser lagkrav 50
information, rådgivning till allmänheten lagkrav 300
Säkerhet (gå två) 400
Förvaltningsmöten, gemensamma aktiviterar 400
lägga ut inspektionsrapporter på nätet lagkrav 100 ca 1000 st 
Övrig administrativ tid, läsa e-post, kopiera, datastrul, ställtid, städa m.m. (tidsredovi1400 1 tim/dag/ insp  (+ tidsredovisning 0,25/dag/insp  400 timmar = 1800)
Enkäter, medarbetarsamtal, lönesamtal m..m lagkrav 100
Grupper inkom förvaltningen kvalite, aktivitet, ecos m.m. 150
Arbete med nämnden uppdrag, pressentationer, strategidagar 100
Beredskapsplaner krisledning lagkrav 50
Materialvård, tvätt av rockar/kläder, kalibrering m.m. lagkrav 50
Paus/ återhämtning lagkrav 700
Taxor avgifter ?

Summa 34% anslagsfinansierad tid ca 550 4650 34%
Extra 2020

Ecos 400 bara ecosutbilning 2 dagar  (112 timmar) 0,73 tjänst (400/550)
Kontrollskuld 2019   (inte 2018 medräknad)       ca 200 insp X 4 timmalagkrav 800 1,45 tjänst (800/550)

Summa 1200 2,18 tjänst totalt 
Vi har inte med inspektioner som inte blir av men är planerad, verksamheten är stängd när vi kommer ut
Uträkning: 4287,5+4750+4650=13687,5 13687,5/1600= 8,6 tjänster
Årsarbetstid 2000
Semester/frånvaro 400 Totalt antal tjänster 2020 
Kvar årsarbetstid 1600 10,8 tjänster 
   

   



Planerad kontroll 2020
Kategori Ambition / Antal Tillsyns Timmar/   Resursb. Antal 
kontrolltimmar inriktning anläggningar intervall anläggning Timmar besök 

0,5 Löpande 5 varje år 0,5 2,5 1
1 Löpande 150 varje år 1 150 50

1,5 Löpande 12 varje år 1,5 18 6
2 Löpande 138 varje år 2 276 69

2,5 Löpande 8 varje år 2,5 20 4
3 Löpande 119 varje år 3 357 119

3,5 Löpande 25 varje år 3,5 87,5 25
4 Löpande 27 varje år 4 108 27

4,5 Löpande 9 varje år 4,5 40,5 9
5 Löpande 82 varje år 5 410 123

5,5 Löpande 21 varje år 5,5 115,5 32
6 Löpande 24 varje år 6 144 48
7 Löpande 83 varje år 7 581 166

7,5 Löpande 11 varje år 7,5 82,5 22
8 Löpande 8 varje år 8 64 16
9 Löpande 5 varje år 9 45 15

10 Löpande 1 varje år 10 10 3
10,5 Löpande 8 varje år 10,5 84 24
11 Löpande 30 varje år 11 330 90
12 Löpande 26 varje år 12 312 78
50 Löpande 1 varje år 50 50 4

Summa 793 3287,5 931
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Tillsyn- och Verksamhetsplan för Tillståndsenheten 
Alkoholtillsyn 2020. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar: 
att anta tillsynsplan enligt alkohollagen för 2020,  
att för kännedom skicka tillsynsplanen till Länsstyrelsen i Västra Götalands län.  

Ärendet 
Tillsyn- och verksamhetsplan för 2020 ska ses som en allmän beskrivning av hur 
kontrollarbetet är upplagt under året. Dokumenten beskriver även ambitionsnivån på 
tillsynssidan. 
  

Miljöförvaltningens utredning 
Syftet med planen är att ge en beskrivning av hur arbetet på Tillståndsenheten är 
organiserad, inriktningen av kontrollarbetet och hur det genomförs. Planen innehåller 
inte detaljer om hur kontrollen bedrivs för den enskilda företagaren eller planeringen 
för varje handläggare. Denna löpande arbetsplanering sker inom Tillståndsenheten. 

Agneta Sander Zygmunt Cieslak 
Miljöchef Avdelningschef 
 

Bilaga 
Tillsyn- och verksamhetsplan för Tillståndsenheten 2020. 
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1 Verksamhetsplan 2020 
– handläggning och tillsyn enligt alkohollagens bestämmelser – 
 
 
1.1 Övergripande mål och uppdrag 
 
Alkohollagen är en social skyddslagstiftning. Riksdagen har slagit fast att det övergripande målet 
för alkoholpolitiken är att minska alkoholens medicinska- och sociala skadeverkningar. 
En viktig del i detta är att motverka skadliga dryckesmönster. 
 
Kommunen ska enligt alkohollagen (2010:1622) pröva ansökningar om serveringstillstånd samt 
bedriva tillsyn över beviljade serveringstillstånd och särskilda boenden som har rätt enligt lag att 
bedriva servering. Kommunen har även en skyldighet att tillhandahålla information vad gäller 
alkohollagens bestämmelser och tillämpning. Detta regleras i lagens 8 och 9 kapitel. 
 
Inom ramen för ovanstående arbetar Tillståndsenheten i Borås Stad så långt som möjligt i dialog 
och samverkan med krogbranschen för att skapa ett positivt och levande krogliv i Borås, samt 
goda förutsättningar för företagen i branschen att konkurrera på lika villkor. 
 
 
1.2 Tillståndsenhetens verksamhet 
 
Tillståndsenhetens verksamhet består i huvudsak av följande: 
 
Enheten handlägger ansökningar om serveringstillstånd, samt ändringsansökningar och 
anmälningar av olika slag, exempelvis ägarförändringar. 
 
Enheten utför tillsyn av objekt där serveringstillstånd finns men också särskilda boenden som har 
rätt enligt lag att bedriva servering. Detta görs i form av tillsynsbesök på plats, så kallad yttre 
tillsyn. Dessa tillsynsbesök görs av enheten själv eller tillsammans med andra aktörer 
(samordnad tillsyn). Enheten granskar även bolag och personer som har ett betydande inflytande 
i verksamheter som beviljats serveringstillstånd, så kallad inre tillsyn. Fokus ligger då på 
ekonomisk granskning och vandel.  
 
Enheten genomför utbildningssatser för såväl krögare som politiker. Exempel på detta är de 
återkommande utbildningarna i ansvarsfull alkoholservering som hålls en gång på hösten 
respektive en gång på våren, och som riktar sig framförallt till krögare med anställda. 
 
Enheten tar fram underlag i de rättsliga processer som uppstår efter att ett beslut överklagats, 
kommuniceringen av dessa, samt bistår vid muntliga förhandlingar i förvaltningsdomstol. 
 
Enheten är tillgänglig via mail och telefon alla vardagar i veckan. 
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Tillståndsenheten ansvarar utöver detta för ärendehandläggningen i Marks- och Bollebygds 
kommun, både avseende ansökningsärenden och tillsynsärenden. Marks kommun utför dock den 
yttre tillsynen själva, dock ej den samordnade tillsynen där ansvaret ligger på Tillståndsenheten. 
 
 
1.3 Målsättning för verksamheten 2020 
 
Yttre tillsyn 
Målsättningen för 2020 är att alla tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd ska få 
minst ett (1) tillsynsbesök under året. Detta är samma målsättning som 2019 och lever upp till de 
lagstadgade krav som ställs på en kommun. Målsättningen är densamma när det gäller särskilda 
boenden som har rätt enligt lag att bedriva servering. 
 
Minst fem (5) samordnade tillsyner ska under året genomföras tillsammans med 
Polismyndigheten, Räddningstjänsten och Skatteverket. Avdelningen för Livsmedelskontroll 
kommer att medverka vid något eller några tillfällen under året. 
 
Inre tillsyn 
Den inre tillsynen kommer under 2020 att systematiseras och förstärkas ytterligare. Den inre 
tillsynen är ett viktigt redskap i arbetet med att upprätthålla konkurrensneutrala villkor i 
branschen, då dess huvudfokus ligger på ekonomisk granskning och uppföljning. 
 
Handläggningstider 
Tillståndsenheten har konkurrenskraftiga handläggningstider i jämförelse med landets övriga 
kommuner. I Näringslivets Regelnämnds senaste undersökning, som baseras på insamlade data, 
återfinns Borås Stad bland de 15 bästa kommunerna i landet. 
 
För 2020 är målsättningen att ingen sökande ska behöva vänta längre än två veckor på beslut 
eller besked efter att en ansökan är komplett. Det är en ambitionshöjning i förhållande till 2018, 
då målsättningen var tre veckor. Målsättningen tar alltjämt höjd för eventuell frånvaro på 
enheten. I verkligheten de allra flesta verksamheter kommer att få beslut eller besked redan inom 
ett par dagar. 
 
Tillgänglighet 
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.  
 
Effektiviseringskrav  
Under 2020 kommer Tillståndsenheten att fortsätta arbetet med utvecklingen av det digitala 
projektet ”Kommun Kim”. Syftet är att öka möjligheten till information och vägledning för den 
enskilde företagaren och medborgaren. Ursprungligen kommer idéen från Norge och Borås Stad 
är först ut i landet med att sjösätta projektet. Ansvariga är Näringslivsenheten.  
 
Utöver det kommer enheten att stödja nämnden, bidra med sin erfarenhet och kunskap till fortsatt 
arbete med bland annat taxan. En annan effektivisering är att lämna över fler administrativa  
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arbetsuppgifter till verksamhetsstöd som fått fler resurser det senaste året. Vidare kommer hela 
enheten att gå en utbildning i bland annat ekonomisk granskning, ekobrott mm.  
 
1.4 Målsättning för verksamheten på 3-5 års sikt 
 
Det är viktigt att verksamheten bibehåller en jämn och hög nivå när det gäller handläggning, 
bemötande, tillgänglighet och kompetens. Förutsägbarhet är en viktig parameter för 
rättssäkerhet. 
 
De ovan beskrivna målsättningarna för 2020 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 utveckla formerna för dialog, både intern och extern.  
 
Tillsammans med Näringslivsenheten kommer projektet ”Kommun Kim” utvärderas för att 
kunna utveckla tjänsten ytterligare.   
 
Omständigheter som påverkar förutsättningarna för Tillståndsenhetens verksamhet är den nya 
tobakslagen som trädde i kraft under 2019, men även hur samarbetet med Marks- respektive 
Bollebygds kommun kommer att utvecklas. 
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2 Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 
 
Tillsynsplan år 2020 avseende yttre tillsyn av serveringsställen 
 
Allmänt 
Alkohollagen är en skyddslagstiftning som syftar till att begränsa alkoholens skadeverkningar. 
Bestämmelserna i 9 kap. alkohollagen (2010:1622) innebär både en rättighet och en skyldighet 
för kommunen att utföra tillsyn över serveringsställen med servering av alkoholdrycker. 
 
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 
Central tillsynsmyndighet är Folkhälsomyndigheten som ska följa utvecklingen och ge 
vägledning vid tillämpning av lagen. Regional tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen som ska ge 
kommunen vägledning men även utföra tillsyn av kommunernas tillämpning av alkohollagen. I 
Borås Stad ansvarar Tillståndsenheten vid Miljöförvaltningen för den lokala tillsynen av 
serveringsställen som har rätt att bedriva servering. 
 
I Borås Stad genomförs majoriteten av all tillsyn inom lagområdet oanmäld. Tillsynen riktas i 
första hand mot verksamheter med stadigvarande serveringstillstånd. Den genomförs 
företrädesvis under kvällar och nätter då det befaras vara störst risk att det finns brister kring 
alkohollagens bestämmelser. Dagtillsyn förekommer emellertid också.  
 
Den yttre tillsynen utförs i huvudsak av Tillståndsenheten ensam, men även som samordnad 
tillsyn  
 
Prioriterade områden 
De områden som framförallt kommer att prioriteras i tillsynen under 2020 är fortsatt; att 
minderåriga inte serveras alkoholdrycker, att ordning och nykterhet råder, samt att matutbudet 
uppfyller alkohollagens krav. Med en fortsatt kontinuerlig och effektiv tillsyn på 
serveringsställen, för att motverka för hög berusning, är förhoppningen att tillsynen också ska 
leda till en tryggare offentlig miljö. 
 
Tillsynsfrekvens 
Det antal tillsynsbesök som en verksamhet får under ett år är beroende av serveringsställets 
verksamhetsinriktning, och den risk som verksamhetsinriktningen bedöms utgöra i förhållande 
till de ovan angivna prioriterade områdena.  
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Under 2020 kommer samtliga serveringsställen att få minst ett (1) tillsynsbesök. Samordnad 
tillsyn kommer att genomföras vid minst fem tillfällen. 
 
Resurser för tillsyn 
Förutom Tillståndsenhetens fyra medarbetare finns för närvarande två timanställda 
restauranginspektörer som utför delar av den yttre tillsynen. För att kunna hålla en god kvalité på 
tillsynen ges restauranginspektörerna utbildning och kompetensutveckling minst 1 gång/år från 
Tillståndsenheten. 
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Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar: 
att anta tillsynsplan enligt alkohollagen för 2020,  
att för kännedom skicka tillsynsplanen till Länsstyrelsen i Västra Götalands län.  

Ärendet 
Verksamhetsplan för 2020 ska ses som en allmän beskrivning av hur kontrollarbetet 
är upplagt under året. Dokumenten beskriver även ambitionsnivån på tillsynssidan. 
  

Miljöförvaltningens utredning 
Syftet med planen är att ge en beskrivning av hur arbetet med handläggning av tobak 
(e-cigaretter mm.), folköl och vissa receptfria läkemedel är organiserad, inriktningen 
av kontrollarbetet och hur det genomförs. Planen innehåller inte detaljer om hur 
kontrollen bedrivs för den enskilda företagaren eller planeringen för varje 
handläggare. Denna löpande arbetsplanering sker inom enheten. 

Agneta Sander Zygmunt Cieslak 
Miljöchef Avdelningschef 
 

Bilaga 
Verksamhetsplan för tobak m.fl. 2020. 

Verksamhetsplan för tobak m.fl. 2020. 
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tobak, folköl, e-cigaretter och 
receptfria läkemedel 2020. 
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Verksamhetsplan avseende tillståndshandläggningen av 
tobaksförsäljning, detaljhandel med tobak, folköl, e-cigaretter, 
receptfria läkemedel, servering och detaljhandel av folköl samt 
detaljhandel av receptfria läkemedel i Borås Stad 2020. 
 
Bakgrund 
 
Den 1 januari 2017 flyttades handläggning av folköl, tobak och vissa receptfria 
läkemedel till Miljöförvaltningens livsmedelsavdelning. En av strategierna i det 
drogpolitiska programmet är att minska tobaks tillgången för ungdomar under 18 
år samt att ha en effektiv och samordnad tillsyn enligt tobakslagen.  
Ett effektivt och målinriktat arbete med att minska tillgången på all (legal och 
illegal) tobak på marknaden motverkar vi att den organiserade brottsligheten får 
fäste. 
 
Handläggarnas ansvarsområde är tillsyn av försäljningen av tobak, elektroniska 
cigaretter, påfyllnadsbehållare, folköl,  och vissa receptfria läkemedel samt 
tillståndshandläggning vid försäljning av tobaksprodukter. Handläggarna gör 
kontroller i butiker gällande försäljning av de olika produkterna utifrån kraven i 
respective lagstiftning. I kontrollen ingår tillsyn av rutiner, egenkontrollprogram, 
förvaring, exponering, marknadsföring, märkning av tobaksprodukter samt att 
försäljningsstället inte saluför oriktigt märkt tobak. Vid brister fattar 
handläggarna beslut om åtgärder. 
 
Regeringen har tagit fram en samlad strategi kallad ANDTS-strategin för alkohol, 
narkotika, doping tobaks- och spel. Målet med strategin är att arbeta aktivt med 
dessa områden och förändra attityden i samhället inom en generation.  
Sedan januari 2018 stödjer Borås Kommun opinionsbildningsprojektet Tobacco 
Endgame – Rökfritt Sverige 2025. Projektet syftar till att rökningen och 
användning av tobaksprodukter ska minska i sådan omfattning att den inte längre 
utgör ett folkhälsoproblem. Det innebär att antalet rökare i Sverige som idag utgör 
ca.10 procent av samhället ska minska till under 5 procent.  
 
Genom bl.a. kontrollköp av tobaksprodukter kan vi göra handlare medvetna och 
mer benägna att kräva legitimation på unga individer. Forskningen visar att nio av 
tio rökare börjar före 18 års ålder. Genom väl fungerade tillsyn kan vi försvåra 
tillgängligheten av tobak till unga och på det sättet bidra till att målet uppnås. 
 
En handläggare från Tillståndsenheten sitter även med som representant i Borås 
Stads Drogpolitiska ledningsgrupp. Representanterna i gruppen kommer bl.a. från 
olika förvaltningar i Borås Stad, Polismyndigheten, Barn- och ungdomspsykiatrin,  
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Länsnykterhetsförbundet och privata gymnasieskolor i Borås. Syftet med gruppen 
är att samordna insatser och kunskapsspridning på olika sätt för föräldrar och 
ungdomar samt att göra den gruppen medvetna om de risker som finns kopplade 
till bland annat droger, alkohol och tobak. 
 
Upprättandet av en tillsynsplan bidrar till en tydlig struktur på tillsynsarbetet samt 
möjliggör mätbara och uppföljningsbara mål. Genom tillsynsarbetet i Borås Stad 
vill vi få bort missförhållanden, förhindra att nya uppstår och få till stånd ett gott 
samarbete mellan kommun och näringsidkare. Vårt mål är att med dessa medel 
bidra till en ansvarsfull handel med tobak, folköl, e-cigaretter och receptfria 
läkemedel.   
 
Målsättning för verksamheten 2020 
 
Den 1 juli 2019 trädde lagen om tobak och liknande produkter in. Det har bland 
annat blivit tillståndsplikt på att sälja tobak för detaljhandlare och partihandlare. 
Det innebär att näringsidkare som vill sälja tobak måste genomgå en 
lämplighetsprövning för att kunna få tillstånd. Det är liknande procedur som med 
serveringstillstånd, vilket medför att den administrativa belastningen på 
verksamheten har ökat kraftigt. 
Det är helt nya arbetsuppgifter för personalen som utbildas parallellt med 
handläggning av tillstånden. Arbetet med tillstånden kommer att ta i anspråk 
mycket tid från enheten under första halvåret 2020.  
 
Inför 2020 har tobakstillsynen fått förstärkning på personalsidan med en heltid på 
sex månader fram till sista augusti. Under året är den övergripande målsättningen 
att fortsätta med kontrollköp av tobaksprodukter samt samordnade kontroller med 
polisen och andra myndigheter.  
 
Tillstånd och Tillsyn 
 
Resurser för handläggning av tillstånd 
Idag finns det två handläggare och cirka 1,7 tjänster på tobakstillsyn. En extra 
resurs på sex månader är tillsatt under slutet av 2019 och början av 2020 för att 
avlasta med ansökningarna. 
 
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 tillsynen. 
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Tillsyn ska genomföras minst en gång på varje försäljningsställe som saluhåller 
tobak, , e-cigaretter, folköl och receptfria läkemedel.  
 
Tillsynen genomförs alltid oanmäld. Tillsynen kommer att riktas i första hand mot 
verksamheter som tidigare visat brister, nyöppnade verksamheter och verksamheter 
som har ny ägare. Tillsynen utförs i huvudsak av två inspektörer men även genom  
samordnad tillsyn tillsammans med andra myndigheter. Under 2020 är 
målsättningen att en livsmedelsinspektör ska delta vid vissa kontroller. 
 
Utifrån rådande bemanning och faktum att det finns många ansökningsärenden 
inom tobakstillstånd kvar från 2019, kommer målsättningen att besöka alla 
handlare inte att kunna uppnås. En realistisk målsättning är dock att endast cirka 50 
procent av registrerade butiker får ett tillsynsbesök inom alla områden. Det innebär 
i sin tur att lagstiftningens krav inte uppfylls helt. 
 
Prioriterade områden 
Det området som framförallt kommer att prioriteras under 2020 är fortsatt 
handläggning av tobaksförsäljningstillstånd. Handläggningen av tillstånden 
beräknas uppta majoriteten av all den tid enheten har under första halvåret 2020.  
Utöver det kommer fokus ligga på den tillsyn som förhindrar att minderåriga får 
möjligheteten att köpa tobaksprodukter och alkoholdrycker (folköl). Enheten 
kommer även rikta insatser mot handlare som misstänks sälja olaglig och/eller 
oriktigt märkt tobak. 
 
Tobak, folköl och e-cigaretter 
Tillsynen av försäljning av tobak, folköl och e-cigaretter bedrivs i huvudsak med 
förebyggande, yttre och inre tillsyn.  
Förebyggande tillsyn är ett arbete som ska leda till att problem inte uppstår och 
inte upprepas, bland annat genom information, rådgivning och dialog med 
handlarna.  
 
Yttre tillsyn är besök på försäljningsstället i syfte att kontrollera att verksamheten 
bedrivs enligt tobakslagens och alkohollagens bestämmelser.  
Inre tillsyn innebär att löpande kontrollera tillståndshavares fortsatta lämplighet. 
Det sker genom kontroll hos Polismyndigheten, Kronofogden och Skatteverket. 
För partihandlare innebär även en kontroll hos Tullverket. 
 
Tillsyn sker löpande under hela året. Kommunens målsättning är att samtliga 
försäljningsställen för tobak, folköl och e-cigaretter ska besökas av kommunens  
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handläggare minst en gång per år. Uppföljande tillsyn vid konstaterade brister ska 
ske. Tillsyn sker både på dag- och kvällstid. 
 
Det finns ett samverkansavtal i staden som reglerar samordnat tillsyn med andra 
myndigheter. Vid flera tillsynsbesök deltar Polisen, Skatteverket, 
Räddningstjänsten, Migrationsverket, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Kronofogdemyndigheten och Arbetsmiljöverket. 
 
Receptfria läkemedel 
Tillsynen av försäljning av receptfria läkemedel bedrivs genom förebyggande inre 
och yttre tillsyn. Kommunen ska kontrollera att detaljhandeln efterlever lag och 
föreskrifter och ska också ge råd och information. Tillsynen sker löpande under 
hela året. Kommunens målsättning är att samtliga försäljningsställen för receptfria 
läkemedel ska besökas minst en gång per år. Uppföljande tillsyn vid konstaterade 
brister ska ske. Tillsyn sker på dagtid. 
 
Uppdelning av kontrollen 
 
Folkhälsomyndigheten utövar central tillsyn över efterlevnaden av gällande lag och 
meddelar allmänna råd till vägledning för tillämpning av lagen.  
Länsstyrelsen utövar tillsyn inom länet. Länsstyrelsen ska också biträda 
kommunerna med råd i deras verksamhet.   
Kommunen och polismyndigheten utövar den omedelbara tillsynen över servering  
och detaljhandel med, folköl och detaljhandel med tobak och elektroniska 
cigaretter samt vissa receptfria läkemedel. 

Lagstiftning 
Lagen om tobak och liknande produkter (1018:2088) 
Lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) 
Alkohollagen (2010:1622) 
Lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) 
 
Lagstiftningen inom alkohol-, tobaks- och e-cigarettsområdet är sociala 
skyddslagar och deras huvudsakliga syfte och mål är att begränsa preparatens 
tillgång och skadeverkningar. Enligt Borås Stads styrdokument uppmuntrar man 
till ett restriktivt förhållningssätt till droger. En av strategierna i det drogpolitiska 
programmet är att minska tillgången till tobak för ungdomar under 18 år samt att  
bedriva en effektiv och samordnad tillsyn enligt tobakslagen.  
 
En effektiv tillsyn mot tobaksprodukter bidrar även till att motverka att den 
organiserade brottsligheten får fäste, då det finns enorma vinstintressen i  
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försäljning av illegala tobaksprodukter. En effektiv tillsyn i butikerna motverkar 
den organiserade brottsligheten samt gynnar folkhälsan och konkurrenskraften hos 
seriösa handlare. Dessutom leder ungdomarnas tidig debut av tobaksprukter oftast 
till användning av alkohol och andra droger.  
 
Läkemedelsverket har tillsyn över efterlevnaden av ”Lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel” och av de föreskrifter som har meddelats i anslutning till 
denna lag. Den kommun där detaljhandeln med vissa receptfria läkemedel bedrivs  
ska kontrollera efterlevnaden av denna lag och av de föreskrifter som har 
meddelats i anslutning till lagen. Lagstiftningen gällande handel med receptfria 
läkemedel syftar till att motverka att människor skadas samt att kvalitén på 
läkemedlen inte försämras.  
 
Kontrollmetoder och genomförande av tillsynen 
Legitimering  
Tillsynspersonalen ska ha tjänstelegitimationer som styrker att de företräder 
kommunen och äger rätt att få tillträde aktuell lokal och övrigt utrymmen. 
 
Råd och stöd  
Tyngdpunkten i tillsynsarbetet ligger på rådgivande och förebyggande verksamhet. 
Tillsynsbesöken är ett lämpligt tillfälle för tillsynsmyndigheten att ge råd och stöd 
till ansvariga. 
 
Direkt återrapportering  
Vad som iakttagits vid tillsynen återkopplas på plats innan tillsynen avslutas. Om 
allvarliga brister har observerats vid tillsynen ska särskild vikt läggas vid att 
förklara varför detta är allvarligt och vilka konsekvenser bristen kan ledda till.  
 
Dokumentation  
Tillsyn ska dokumenteras noggran även om det inte uppmärksammades några 
brister. När det gäller tillsyn över receptfria läkemedel ska allvarliga brister 
och/eller om brister inte rättas till, rapporteras till Läkemedelsverket för fortsatt 
handläggning. 
 
Uppföljning  
Efter tillsynsbesöket skickas en tillsynsrapport till bolaget som anmält försäljning 
av tobak och folköl m.fl. Genom detta får ansvarig för försäljningsstället en 
möjlighet att ge sin bild av vad tillsynen samt egna förslag på förebyggande 
åtgärder så att bristerna inte ska upprepas. Uppföljande tillsynsbesök ska planeras 
in om tillsynen påvisat allvarligare brister/förseelser i verksamheten.  
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Uppföljningsbesöken är viktiga och kommer att påvisa om det är fråga om en 
engångsföreteelse eller brister/förseelser som är återkommande. 
 
Vid allvarliga eller upprepade brister kan kommunen komma att vidta åtgärder mot 
handlarens möjligheter att sälja tobak, folköl eller elektroniska cigaretter. 
 
Vid tillsyn utan anmärkning kommer ett kontrollkort lämnas på plats eller 
återkopplas per sms. 
 
Förbyggande tillsyn 
Den förebyggande tillsynen behöver inte genomföras som ett regelrätt 
tillsynstillfälle utan kan ske spontant utifrån omvärldsanalys och 
omvärldsbevakning. Vid sådana tillfällen kan till exempel verksamheter som 
saknar försäljningstillstån, är nya eller bytt ägare upptäckas. 
 
Vi ges också tillfälle att informera om vikten av egenkontrollprogram och vilket 
syfte det har. Vi kan också hjälpa till att stödja verksamheter i dess utformning av 
egenkontrollprogrammet. 
Vid några tillfällen har det inkommit information och tips från föräldrar om att 
ungdomar får köpa tobak eller folköl i vissa butiker. Vi besöker då dessa butiker 
och berättat vilken information vi fått. Vi gör därefter uppföljande insatser i form 
av observationer och uppföljande besök i dessa butiker. I de fallen där förekommer  
langning utanför butiken informerar vi butiksinnehavaren och polisen om detta.       
I majoriteten av ärenden upphör problemen efter våra insatser. 

Resultatredovisning 
Tillsynsfrekvens samt resultat från gjorda tillsynsbesök redovisas årsvis till Miljö- 
och konsumentnämnden. 
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Målsättning för verksamheten på 3-5 års sikt 
 
Den ambitionsnivån som beskrivits i målsättningarna för 2020 måste befästas och 
utvärderas under perioden. Det är viktigt att verksamheten håller en jämn och hög 
nivå när det gäller handläggning, bemötande och tillgänglighet. I annat fall riskerar 
rättssäkerheten att försämras.  
Målsättningen gällande handläggningstider och tillsynsfrekvens för tillsynen styrs 
uteslutande av tillgängliga personalresurser. 
 
Effektiviseringskrav  
Under 2020 kommer Tillståndsenheten där tobakstillsyn m.fl. ingår att fortsätta 
arbetet med utvecklingen av det digitala projektet ”Kommun Kim”. Syftet är att 
öka möjligheten till information och vägledning för den enskilde företagaren och 
medborgaren. Ursprungligen kommer idéen från Norge och Borås Stad är först ut i 
landet med att sjösätta projektet. Ansvariga är Näringslivsenheten.  
 
Utöver det kommer enheten att stödja nämnden, bidra med sin erfarenhet och 
kunskap till fortsatt arbete med bland annat taxan. En annan effektivisering är att 
lämna över fler administrativa arbetsuppgifter till verksamhetsstöd som fått fler 
resurser det senaste året. Enheten kommer att utveckla telefontider och mötestider 
under 2020. Vidare kommer hela enheten att gå en utbildning i bland annat 
ekonomisk granskning, ekobrott mm.  
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Yttrande över Förslag till utredning om minskning av 
engångsartiklar i Borås Stad 
 

Yttrande till Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har sänt Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås 
Stad på remiss efter att ärendet återremitterades i Kommunstyrelsen. Rapporten utgår 
från Kommunfullmäktiges budgetuppdrag 2018 att utreda en minskning av 
användning av engångsartiklar. Syftet är att identifiera områden där engångsartiklar 
används och ge förslag på metoder för hur de kan minska. 
 
Utredningens intentioner ligger i linje med den kommande koldioxidbudgeten. Inom 
ramen för det redan beslutade miljömålet Minskad resursanvändning genom ökat återbruk 
och materialåtervinning ska en standardisering av engångsartiklar ske i syfte att förbättra 
miljöprestandan på varor.  

Miljöförvaltningen föreslår att några prioriterade åtgärdsförslag gällande minskning av 
engångsartiklar, utöver de lagstiftade, arbetas in i Avfallsplanen. Varje kommun är 
skyldig att ha en avfallsplan och följa upp den. Planen beslutas av 
Kommunfullmäktige. Detta bidrar också till ett minskat antal styrdokument. I 
prioriteringen behöver Kommunstyrelsen också ta ställning till vilka engångsartiklar 
som enligt de redan beslutade miljömålen är lämpliga att ”standardisera” och vilka 
som helt enkelt kan plockas bort från inköpslistan.  

Engångsartiklar bör vara huvudfokus och inte automatiskt likställas med plast. Det 
som redan lagstiftas behöver inte dubbelregleras. Värdeladdade ord och påståenden 
bör strykas och fakta som presenteras behöver källhänvisning direkt i anslutning till 
texten. Eventuell ändring av rutiner som syftar till att förhindra smittspridning 
behöver arbetas fram tillsammans med Västra Götalandregionen och 
tillsynsmyndigheten. Då behöver resurser tillsättas för detta arbete. Att hitta substitut 
till vissa produkter vi använder idag kan också vara ett viktigt steg vid upphandling av 
produkter. Gällande punkterna ”Cafeterior och lunchrestauranger” och ”Tillsyn” vill inte 
avdelningen för Livsmedelstillsyn blanda ihop livsmedelstillsynen och 
rådgivning/information i samband med tillsynen. Det är inte heller relevant att påstå 
att kontrollen bidrar till en överdriven rädsla för smittspridning då risken idag snarare 
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är underskattad. Miljötillsynsavdelningen ser en svårighet i att utöva tillsyn utifrån 
interna styrdokument, vilka ligger utanför Miljöbalkens tillsynsgrund. Snarare bör 
uppföljning av förslagen i uppdraget kontrolleras internt av den verksamhet och 
förvaltning för vilka de gäller. 

 

Förslag till beslut 

Miljö- och konsumentnämnden föreslås avstyrka förslaget och istället föreslå att 
Borås Stad beslutar ett urval av prioriterade åtgärder i den kommande Avfallsplanen 
efter ytterligare bearbetning.  
 
 

Ärendet 

Kommunstyrelsen har sänt Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås 
Stad på remiss efter att ärendet återremitterades i Kommunstyrelsen. Rapporten utgår 
från Kommunfullmäktiges budgetuppdrag 2018 att utreda en minskning av 
användning av engångsartiklar. Syftet är att identifiera områden där engångsartiklar 
används och ge förslag på metoder för hur de kan minska. I mars 2019 beslutade 
också EU-parlamentet att förbjuda flera engångsartiklar i plast i syfte att minska 
nedskräpningen. Ny lagstiftning ska tas fram som ska gälla från 1 januari 2022 och en 
avgift/skatt ska läggas på engångsartiklar. Sverige ska dessutom vara pådrivare inom 
EU för utfasning av engångsplast. Under 2019 har Boråsregionen påbörjat arbetet 
med att ta fram en gemensam avfallsplan för Sjuhäradskommunerna där en stor del 
av arbetet kommer fokusera på avfallsförebyggande åtgärder.  
 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
 
Bakgrund 
Utredningens intention ligger i linje med den kommande koldioxidbudgeten som 
kommer att ingå i stadens Energi- och klimatstrategi. Där är ett av huvudsyftena att 
Borås Stad får nya möjligheter och verktyg att kommunicera klimatomställningen 
inom sin organisation och mot stadens invånare och näringslivet.  
 
Även stadens miljömål Minskad resursanvändning genom ökat återbruk och materialåtervinning 
uppfyller intentionen i utredningen. Detta ska ske genom att standardisera inköpen 
för att förbättra miljöprestanda på varor. Exempelvis arbetskläder, möbler och 
engångsartiklar.  
 
I kommunrankingen som tidningen Aktuell Hållbarhet gjorde 2018 fanns frågor med 
om staden har ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget 
beslut eller liknande) för att minska förbrukning, inköp av plast (plastbantning) samt 
återvinning av plast i kommunal verksamhet? Där var svaret nej, men med 
kommentaren att Borås Stad har ett upphandlingsavtal för köksutensilier där 
produkter av plast inte finns att välja. Med några få undantag där alternativ till plast 
inte finns.  
 
I samma enkät ställdes frågan om kommunen har ett systematiskt arbete 
(miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslutat eller liknande) för att utveckla 
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samarbeten med det lokala näringslivet för att för att minska förbrukning, inköp av 
plast (plastbantning) samt främja återvinning av plast. Även här blev svaret nej.  Borås 
Stad rankas idag som 37 av 290 kommuner. År 2016 låg vi på plats 13. Frågorna i 
rankingen kan variera mellan åren.  
 
Synpunkter 

Miljöförvaltningen föreslår att några prioriterade åtgärdsförslag arbetas in i 
Avfallsplanen som varje kommun är skyldig att ha och följa upp. Planen beslutas av 
Kommunfullmäktige. Detta bidrar också till ett minskat antal styrdokument.  
 
Vi ser också att följande behöver ändras;    
 

- Vi förordar att begreppet engångsartiklar är huvudfokus eftersom 
avfallsminimering och minskad resursförbrukning är huvudsyftet med 
utredningen. Bakgrundstexterna kan justeras så de knyter an till minskad 
användning av engångsartiklar och därmed visa ytterligare exempel på nyttor 
t.ex. mindre energiåtgång för transporter och tillverkning. Stycken om plast i 
havet, köttservering och powerbanks kan strykas ur underlaget.  

- Redan lagstiftade åtgärder behöver inte och ska inte dubbelregleras. Det 
räcker med en länk till lagstiftningen eller en information. Däremot kan 
organisationen behöva tillsätta resurser till att arbeta med att implementera 
lagstiftningen vilket kan beskrivas. Eventuella målkonflikter i lagstiftning eller 
mellan styrdokument behöver synliggöras i rapporten.  

 
- Engångsartiklar bör inte med automatik i texten likställas med plast även om 

materialet utgör en stor del av engångsartiklarna. En miljönytta kan finnas 
med att minska engångsartiklar av alla material.  
 

- Värdeladdade ord och påståenden bör strykas då rapporten behöver 
presentera fakta och underbyggda åtgärdsförslag. Fakta om exempelvis 
livscykelanalyser och miljönytta behöver källhänvisning direkt i anslutning till 
faktan i texten. Kontroll av att länkar fungerar behövs också.  
 

- Många av Borås Stads verksamheter (förskolor, skolor, äldrevård m.m.) 
omfattas av livs- och miljötillsyn där syftet är att minimera risk för 
smittspridning. Inom ramen för att minska smittspridning används ibland 
också Västra Götalandsregionens rutiner där viss användning av 
engångsartiklar förordas. Ett exempel är användande av den så kallade 
akuthinken.  
 
Med anledning av trenden av många människor på liten yta, men också att 
många kommunala verksamheter samlas i kluster för att nyttja synergieffekter 
eller effektivisera verksamhet, är det viktigt att hantera risken för 
smittspridning på ett bra sätt.  Om önskan är att ändra nuvarande rutiner 
kring detta behöver det göras tillsammans med Västra Götalandsregionen och 
i tät samverkan med tillsynsmyndigheten. Då kan resurser behöva tillsättas för 
detta arbete.  Att hitta substitut till vissa produkter vi använder idag kan också 
vara ett viktigt steg vid upphandling av produkter.  
 

http://kommunrankning.miljobarometern.se/resultat/boras
http://www2.vgregion.se/upload/Smittskyddsenheten/Projekt/Hygienprojekt/Akuthink_inneh%C3%A5ll_HYFS.pdf
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- Gällande punkterna ”Cafeterior och lunchrestauranger” och ”Tillsyn” vill inte 
avdelningen för Livsmedelstillsyn blanda ihop livsmedelstillsynen och 
rådgivning/information i samband med tillsynen. Företagarna måste själva 
bedöma vilka förpackningsmaterial som är mest lämpliga att använda; men 
avråds från att använda glasföremål i köken då risk för glassplitter i maten är 
överhängande. Detta har tyvärr inträffat under föregående år.  Det är inte 
heller relevant att påstå att kontrollen bidrar till en överdriven rädsla för 
smittspridning. Livsmedelsverket uppskattar att cirka 500 000 
matförgiftningsfall och 400 000 allergiincidenter inträffar årligen i Sverige. Vi 
behöver snarare ännu mer visa på riskerna för smittspridning. 
Livsmedelstillsynen är idag inte bemannad för sitt ordinarie uppdrag. 
 

- Miljötillsynsavdelningen ser en svårighet i att utöva tillsyn utifrån interna 
styrdokument, vilka ligger utanför Miljöbalkens tillsynsgrund. Snarare bör 
uppföljning av förslagen i uppdraget kontrolleras internt av den verksamhet 
och förvaltning för vilka de gäller.  

- En prioritering bland åtgärdsförslagen behövs efter dialog med berörda 
verksamheter.  I prioriteringen behöver Kommunstyrelsen ta ställning till 
vilka engångsartiklar som enligt de redan beslutade miljömålen är lämpliga att 
”standardisera” och vilka som helt enkelt kan plockas bort från inköpslistan. 
Kommunstyrelsen behöver också skilja på vad Borås Stad kan styra och följa 
upp och vad brukaren/föräldern m.m. ansvarar för. Hur verksamheten 
organiseras påverkar också. Om fler brukare själva köper inkontinensskydd 
(ex. hemtjänst istället för plats på vårdboende) minskar kommunen sina inköp 
men i själva verket är användningen densamma. Statistiken blir då 
missvisande. 
 

- Rapporten hade med fördel innehållit ett nuläge med vilka produkter Borås 
Stad använder mest gällande engångsartiklar för att få en bättre bakgrund till 
varför vissa åtgärder ska prioriteras och andra inte och för att sedan kunna se 
om åtgärderna gett effekt.  

 
 
Redaktionella ändringar sändes separat.  
 
 
 

Agneta Sander Pia Aspegren 
Miljöchef Miljöutredare 
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Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 

Sammanfattning 
335 miljoner ton plast produceras årligen i världen och av detta är ungefär 40 
procent tillverkade för att användas bara en gång. Att tillverka plast är 
energikrävande och påverkar klimatet negativt. Det är en stor källa till 
nedskräpning och bidrar till spridning av mikroplaster och även kemikalier som 
tillsätts plasten och ger den dess egenskaper. I naturen bryts plast ned mycket 
långsamt och skadar många fåglar och däggdjur som fastnar i eller äter plasten. 
Omkring 150 miljoner ton plast flyter omkring i haven och plastmängderna 
under ytan ökar i snabb takt. Om inte nedskräpningen minskar beräknas det 
finnas mer plast än fisk i världshaven år 2050. Engångsartiklar av plast är det 
vanligaste skräpet i haven. 

 

Kommunfullmäktige beslutade i Budget 2018 att en utredning om att minska 
användningen av engångsartiklar ska genomföras av Kommunstyrelsen. Syftet 
med utredningen är att identifiera områden där engångsartiklar används och ge 
förslag på metoder för hur de kan minska.  

 

Engångsartiklar finns de flesta av kommunens verksamheter. Vissa åtgärder är 
enkla att genomföra och vissa projekt kräver en budget för att vara möjliga att 
genomföra. I många fall handlar det om beteendeförändringar och i vissa fall 
krävs praktiska förutsättningar för att skapa en förändring. Utredningen föreslår 
bland annat att Vård- och Äldreförvaltningen deltar i avfallsförebyggande 
projekt för att se över användning av engångsartiklar som plasthandskar, 
haklappar och draglakan. I kommunens cafeterior kan engångsmuggar plockas 
bort till förmån för flergångs. Koncerninköp kan ställa krav i upphandlingar på 
exempelvis minskad mängd emballage och förpackningar. 
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Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 

1 Bakgrund 
335 miljoner ton plast produceras årligen i världen och av detta är ungefär 40 
procent tillverkade för att användas bara en gång. Att tillverka plast är 
energikrävande och påverkar klimatet negativt. Det är en stor källa till 
nedskräpning och bidrar till spridning av mikroplaster och även kemikalier som 
tillsätts plasten och ger den dess egenskaper. I naturen bryts plast ned mycket 
långsamt och skadar många fåglar och däggdjur som fastnar i eller äter plasten. 
Omkring 150 miljoner ton plast flyter omkring i haven och plastmängderna 
under ytan ökar i snabb takt. Om inte nedskräpningen minskar beräknas det 
finnas mer plast än fisk i världshaven år 2050. Engångsartiklar av plast är det 
vanligaste skräpet i haven. 
 
Plast är billigt och praktiskt att använda, vilket gör att det erbjuds 
engångsartiklar av plast överallt. Förändrade konsumtionsmönster i samhället 
har gjort att det äts och dricks på språng och förpackningar och plastartiklar 
används därför bara en kort stund. Affärsmodeller bygger många gånger på att 
det är billigare att ta med sig till exempel kaffet i en engångsmugg än att sitta 
kvar och dricka ur en återanvändbar mugg. För att vända denna utveckling 
krävs både medvetna konsumenter och producenter, samt styrmedel som 
samverkar genom hela kedjan från råvaruutvinning till produktion och 
konsumtion.  
 
I mars 2019 beslutade EU-parlamentet att förbjuda flera engångsartiklar i plast i 
syfte att minska nedskräpningen. Sedan 1 juni 2017 är verksamheter och aktörer 
i Sverige som tillhandahåller plastbärkassar skyldiga att informera sina kunder 
om plastens påverkan på miljön. Försäljningen har sedan dess minskat drastiskt, 
vilket visar att politiska styrmedel gör nytta. Under 2019 ska regeringen tillsätta 
en utredning för att utreda förbud mot onödiga plastartiklar. Detta ska leda till 
ny lagstiftning från 1 januari 2022 samt en avgift/skatt på engångsartiklar. 
Sverige ska dessutom vara pådrivare inom EU för utfasning av engångsplast. 
 
Under 2019 ska Boråsregionen påbörja arbetet med att ta fram en gemensam 
avfallsplan för Sjuhäradskommunerna och mycket av arbetet kommer fokusera 
på avfallsförebyggande åtgärder. 
 

2 Uppdrag och syfte 
I Budget 2018 gavs Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda minskning av 
engångsartiklar. Syftet med utredningen är att identifiera de områden där 
engångsartiklar används och ge förslag på metoder för hur de kan minska.  
 

3 Förslag till metoder, verktyg och projekt 
Kommunala styrdokument 
Utredningen föreslår att Kommunfullmäktige formulerar målsättning för 
minskning av engångsartiklar och plast i kommunen. Det är ett viktigt 
styrmedel för att nedan beskrivet arbete ska bli av. 
 
Ansvar: Kommunfullmäktige 
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Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 

 
Cafeterior och lunchrestauranger 
På restauranger och caféer erbjuds många gånger engångsprodukter för att 
kunderna ska kunna ta mat och dryck med sig. Detta ger stora avfallsmängder 
för verksamheterna. Det är betydligt bättre för miljön att använda 
flergångsservis.  
 
Att dricka kaffe ur en porslinsmugg är bättre för miljön än att dricka ur en 
engångsmugg1. Tillverkningen av flergångsartiklar i glas eller porslin har större 
klimatpåverkan än tillverkning av motsvarande engångsartiklar i papper eller 
plast. Diskning av dricksglas och porslinsmuggar har lägre klimatpåverkan än 
vad tillverkningsprocessen för motsvarande engångsartiklar har. Efter ett visst 
antal användningscykler är därför den totala klimatpåverkan från användning av 
glas och porslinskoppar lägre än om engångsartiklar används. En porslinsmugg 
används i storleksordning ett par tusen gånger. Efter 60-70 användningar har 
den ”tjänat in” pappersmuggens miljöpåverkan. Är engångsmuggen av plast har 
porslinsmuggen lägre miljöpåverkan än engångsmuggen redan vid 16 
användningar.  
 
Utredningen föreslår att; 

- engångsmuggar i kommunens cafeterior tas bort 
- matgäster ska uppmuntras att ta med egen matlåda. Detta är enkelt om 

uppläggningen av mat sker ute i serveringen. Om uppläggning av mat 
sker inne i köket kan pantsystem för matlådor införas. Det innebär att 
gästen kan köpa en flergångsmatlåda som hen lämnar in i disken nästa 
gång hen kommer och köper mat och får med sig i ren låda. Detta för 
att uppfylla hygienkrav i livsmedelslagstiftningen.  

- automatiskt kvitton tas bort. Erbjud istället digitala kvitton. 
- inte förpacka smörgåsar och bakverk i engångsmaterial. Använd istället 

kupor som skydd över livsmedlen.  
- endast kranvatten ska serveras. Borås har ett fantastiskt kranvatten och 

därför bör inte flaskvatten serveras. 
- Borås Stad uppmuntrar även privata restauranger och caféer att erbjuda 

varm dryck i egen mugg och lunch i medhavd matlåda. Rabatt kan ges 
på detta. 

 
Ansvar: Servicenämnden och Miljö- och konsumentnämnden 
 
Avfallsförebyggande projekt inom kärnverksamheterna äldreomsorgen, 
förskola och skola 
Göteborg Stad har genomfört framgångsrika avfallsförebyggande projekt inom 
de flera områden där staden är verksam. Syftet med projekten har varit att 
minska avfallet och därmed påverkan på klimat och miljö. Genom att identifiera 
hur och var avfallet uppstår har kostnaderna för engångsartiklar, livsmedel och 
avfallshantering minskat. Engångsprodukter står för en stor del av det totala 
avfallet. Lokaler har börjat nyttjats effektivare och arbetsmiljön förbättrats som 
en positiv bieffekt av deras arbete. Kostnaderna för inköp och avfall minskade 
och mer resurser kunde läggas på kärnverksamheten. 
 
 
 

                                                      
1 Stockholms läns landsting 
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Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 

Äldreomsorgen 
Inom ett pilotprojekt på ett äldreboende i Göteborgs Stad minskades 
matavfallet med 23 procent och restavfallet med 10 procent på ett halvår. Små, 
ofta enkla, åtgärder som handlade om produktval, inköp, logistik, förvaring och 
användning genomfördes. Exempel på vad pilotprojektet gjorde var att prova 
ut inkontinensskydden individuellt, byta ut engångsprodukterna draglakan, 
underlägg till rullstolar, haklappar och duschförkläden till flergångs. 
Användningen av engångshandskar sågs över och det onödiga användandet 
minskade. Livsmedel förvarades i flergångslådor.  
 
Att använda flergångslakan är tio gånger bättre för klimatet än att använda 
engångslakan. Då är klimatpåverkan från både tillverkning och tvätt under 
lakanens hela livslängd inräknad (IVL). Ett tvättbart flergångsdraglakan har en 
livslängd på ca 400 tvättar. Klimatpåverkan från tvätt och torkning är inte mer 
än fyra procent av den klimatpåverkan som uppstår vid tillverkningen av 
engångsdraglakan. 
 
Engångshandskar har en relativt hög klimatpåverkan och dessutom har 
rapporter visat att tillverkningen ofta sker i länder där mänskliga rättigheter 
kränks. Antalet handskar kan minska om personalen får ökad kunskap om 
handhygien, rengöring och handhavande. I Uppsala genomfördes hösten 2018 
en plasthandskdag i syfte att minska klimatpåverkan från plasthandskar och 
utbilda i korrekt användning av plasthandskar. Liknande kan göras i Borås. 
 
Utredningen föreslår att  

- Vård- och äldreförvaltning startar ett liknande avfallsförebyggande 
projekt i syfte att minska engångsprodukter som finns i verksamheten. 

- Inför flergångsmatlådor i hemtjänsten. Pantsystem på detta kan 
användas för att lådorna ska kunna diskas i de offentliga köken och 
hygienkrav ska säkerställas. 

 
Ansvar: Vård- och äldrenämnden 
 
Förskola, skola och kök 
Användningen av exempelvis engångshandskar, skoskydd och plastblöjor kan 
minska på förskolor. En överdriven rädsla för att sprida smitta eller bryta mot 
exempelvis hygien- och livsmedelsregler bidrar till en för stor förbrukning av 
engångsartiklar. Skoskydd är enkla att ta bort genom att införa en skogräns. 
Ställ eventuellt fram en bänk att sitta på där skorna tas av. 
 
Förskolor kan uppmuntra personal och föräldrar till en tidigare potträning för 
att minska användningen av blöjor. Dagens engångsblöjor är så effektiva att de 
känns torra på ytan trots att barnet har kissat. Av olika anledningar som 
tidsbrist, stress eller bekvämlighet använder barn blöja längre än vad som 
egentligen behövs. De flesta barn är mogna att börja potträna redan vid 18 
månader. Det bör främjas av förskolepersonalen genom exempelvis 
rutinpottning. Kommunen kan erbjuda stöd och utbildning i detta. Även 
tygblöjor skulle kunna uppmuntras.  
 
Utredningen förslår att 

- Utbilda förskolepersonal och kökspersonal i handhygien för rätt 
användning av engångshandskar 
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Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 

- Lär barnen om handhygien och att undvika överanvändning av 
pappershanddukar 

- Inför skogräns eller se över städrutiner för minskad 
skoskyddsanvändning 

- Undvik slentrianmässiga byten av blöjor 
- Utbilda föräldrar och förskolepersonal i tidig potträning 

 
Ansvar: Förskolenämnden 
 
Vi håller rent 
Kampanjen Vi håller rent drivs av Håll Sverige Rent. 2018 deltog cirka 16 000 
personer i kampanjen bara i Borås. Genom att plocka skräp får elever och 
pedagoger lära sig om nedskräpning och avfallshantering. Mycket av det som 
slängs i naturen är onödiga engångsförpackningar.  
 
Som tack bjuds skolbarnen på Djurparksinträde en dag i samband med 
Kretsloppsveckan. I besöket ingår lunch där arrangörerna varje år kunnat göra 
förbättringar för att minska matsvinn och engångsförpackningar. Tidigare 
serverades mjölk i mindre förpackningar, men det ledde till ett stort mjölksvinn 
och nedskräpning. Nu tar barnen själva med muggar och engångsbestick har 
aldrig använts. Give-aways i form av inplastade reflexer och vattenflaskor i plast 
tagits bort. De första åren blev det mycket kött och mjölk över, så numera 
serveras vegetariska burgare och det säkras i större utsträckning att de anmälda 
verkligen kommer. Detta är ett gott exempel på hur kommunen arbetar för att 
minska både nedskräpning, engångsartiklar och matsvinn. 
 
Ansvar: Borås Rent och Snyggt 
 
Upphandling och inköp 
Offentlig upphandling är ett viktigt styrmedel för att minska mängden 
engångsartiklar inom staden. Utredningen har identifierat några exempel på 
upphandlingar med potential att minska engångsartiklar: 
 

- Sjukvårdsmaterial. Inom detta avtal finns väldigt många produkter som 
är engångs och dessutom gjorda av plast. Ett flertal projekt pågår runt 
om i landet som handlar om att dels byta ut den fossilbaserade plasten 
mot biobaserad och förnybar, men också om att identifiera hur 
användningen av produkter inom sjukvården ser ut för att kunna 
minska användningen. Plasthandskar ska användas på rätt sätt. Region 
Skåne har genomfört en innovationsupphandling för att byta ut de 
fossilbaserade engångsförklädena mot biobaserad och har därmed 
minskat klimatpåverkan samt förbättrat design och kvalitet på 
förklädena. 

- Hygien- och städupphandling. Avtalet innehåller produkter som 
avfallspåsar, säckar, engångsservis, engångshandskar. Ställ krav på 
biobaserade material och ta bort onödiga produkter från avtalet. 

- Profilprodukter. Eftersom det är mycket marknadsföringsmaterial i 
detta är det viktigt att fundera över hur kommunen profilerar sig och 
inte delar ut onödiga engångsprodukter med en kort livslängd. Ätbara 
produkter som är etiketterade med Borås Stads logga, exempelvis 
Fairtrade choklad eller lokalproducerad honung, alternativt produkter 
som är tillverkade av återbrukat material från Återbruk är bra alternativ 
till engångsmuggar eller powerbanks.  
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Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 

- Konferenser/mat. Ställ krav på att flergångsalternativ ska användas och 
att engångsförpackningar och engångsservis inte ska användas.  

- Ställ krav på minskad mängd emballage eller returnerbar emballage vid 
varuupphandling 

- Livsmedel. Ställ krav på att minska mängden onödigt 
förpackningsmaterial. 

- Kontorsmaterial. Se över vilka pennor, plastmappar, plastfickor och 
dokumentförvaring som upphandlas. I en kartläggning av 
plastprodukter som gjorts i Norrköping och Linköping konstaterades 
att hundratals olika varianter av pennor köptes in till kommunerna. 
Efter att upphandlingen gjordes om finns endast ett trettiotal 
pennvarianter på avtal. Ta bort engångspennor och efterfråga 
återvunnen plast i plastprodukter. 

 
Utöver identifierade upphandlingar är det viktigt att utbilda upphandlare och 
inköpare i cirkulär ekonomi och avfallsförebyggande upphandlingar. 
Avfallsförebyggande arbete i samband med upphandling handlar inte bara om 
upphandlingskrav utan minst lika mycket om de avvägningar som görs innan 
beslutet om att köpa en ny produkt fattas. Kan köpet undvikas eller minskas, 
kan produkten lånas eller hyras, kan funktionen snarare än produkten 
upphandlas?  
 
Ansvar: Kommunstyrelsen 
 
Evenemang 
Borås TME AB är en viktig aktör i staden för att möjliggöra konferenser och 
evenemang i staden. Genom ett aktivt miljöarbete kan de påverka arrangörerna 
att minska engångsartiklar och därmed mängden avfall som ett evenemang 
genererar. Miljöarbetet handlar inte bara om att skapa förutsättningar för 
återvinning av avfall som uppstår under evenemanget utan främst om att 
förebygga att det inte uppstår. Engångsmuggar och andra engångsförpackningar 
behöver bytas ut mot flergångs och flaskvatten bör inte delas ut eller serveras.  
 
Marknadsföringsmaterial bör tas fram så att det kan återanvändas. Rabatt kan 
ges till dem som har egen matlåda med sig. Använd inte sugrör och dela inte ut 
flyers. Eventuell marknadsföring kan ske i digitala kanaler. 
 
Utredningen förslår att Borås TME tillsammans med konferens- och 
evenemangsarrangörer ska arbeta för att bli engångsfria. 
 
Ansvar: Borås TME 
 
Kranmärk kommunen! 
Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer 
kranvatten framför flaskvatten. Det betyder att arbetsplatsen, möten och 
externa konferenser eller utbildningar är fria från flaskvatten. 
www.kranmarkt.se  
 
Ansvar: Kommunstyrelsen 
 
Kontor 
På kontoren används flera engångsprodukter. Utredningen föreslår  
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Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 

- Ta bort vattendunkar som finns på en del kontor. Om personalen 
önskar kolsyrat vatten går det att installera en kolsyramaskin kopplad till 
vattensystemet. 

- Skriv ut dubbelsidigt och inför rutin på utskrift väntar. 
- Minska antalet soppåsar genom att plocka bort papperskorgar, 

alternativt tömningen av dem, i kontorsutrymmen från lokalvårdarnas 
uppdrag. Istället kan tjänstepersoner själva slänga sitt avfall i 
sorteringsmöbler i gemensamma utrymmen. Sorteringskärlen bör vara 
små, för då uppmanas de flesta att sortera rätt och kärlet hinner bli fullt 
innan det töms.  

- Ta bort vattenmuggarna på toaletterna för att minska onödig 
användning av plast som används en gång. 

 
Ansvar: Alla nämnder 
 
Tillsyn 
Livsmedelstillsyn kan informera verksamhetsutövare om de nya krav som ställs 
i producentansvarsförordningen om att endast använda förpackningar som är 
nödvändiga. De kan därmed uppmuntra restauranger och caféer hur de kan 
minska användningen av engångsartiklar. 
 
Livsmedelstillsyns uppgift är att se att näringsidkare hanterar livsmedel på ett 
säkert sätt. Tillsynen får dock inte bidra till en överdriven rädsla för 
smittspridning så att exempelvis plasthandsanvändandet blir onödigt stort.  
 
Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden 
 

4 Slutsatser och rekommendationer 
Utredningen föreslår att Kommunfullmäktige ska ge utpekade nämnder i 
uppdrag att införa de föreslagna åtgärderna för att minska den onödiga 
användningen av engångsartiklar. 

Johanna Thorén  
Hållbarhetsstrateg 
 

Referenser 
https://www.regeringen.se/4aeebe/contentassets/9286487f6ecb45e2a2de0f90
bfeea8e8/det-gar-om-vi-vill---forslag-till-en-hallbar-plastanvandning-sou-
201884 
 
https://klimatprotokollet.uppsala.se/inspiration-och-
samverkan/klimateffektiv-plastupphandling/  
 
https://www.avfallsverige.se/kunskapsbanken/rapporter/rapportera/?tx_news
_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_new

JV123
Markering

JV123
Anteckning
Ändra; se nämndens yttrande. Fundera över om andra aktörer är lämpligare.

JV123
Markering

JV123
Anteckning
Stryk; se nämndens yttrande

JV123
Markering

JV123
Anteckning
Vi har inte hunnit läsa detta flera-hundrasidiga dokument 

JV123
Markering

JV123
Anteckning
Länk fungerar ej
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Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 

s_pi1%5Bnews%5D=1928&cHash=0ba397803cce86ff30d7d47fde7a92b7#ne
ws-single-report__tabs-filepage 
 
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/e3d90162-ebd3-4858-afc5-
438e7290b04d/F%C3%B6rebygg+avfall+p%C3%A5+%C3%A4ldreboendet+
v%C3%A4gledning_190225.pdf?MOD=AJPERES 

JV123
Markering

JV123
Anteckning
Länken i sin helhet fungerar ej

JV123
Markering

JV123
Anteckning
Vi har inte hunnit läsa denna
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond 
Verksamhetsutövare:  
Fastighet:  Tå 1:7 m.fl. 
 

Sammanfattning 
 har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för att 

stängsla runt betesmark, bygga trägrindsöppningar och vindskydd samt inköp av 
flyttbar foderhäck på fastigheterna Tå 1:7 m.fl.  ansöker om bidrag på 
91 000 kronor. Beredningsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och 
konsumentnämnden att bevilja ansökan med 42 000 kronor för åtgärderna. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beviljar  ansökan med 42 000 kronor 
för stängsling runt betesmark, bygga trägrindsöppningar och vindskydd samt inköp av 
flyttbar foderhäck på fastigheterna Tå 1:7 m.fl. 
 
Projektet ska utföras i enlighet med ansökan. Åtgärderna ska påbörjas inom två år och 
avslutas inom fem år. Åtgärden ska finnas kvar och skötas i minst fem år efter 
avslutat projekt. Återbetalningsskyldighet föreligger om åtgärderna inte utförs enligt 
detta beslut.  
 
Av bidraget betalas 21 000 kronor ut på angivet konto efter meddelande om 
projektstart och 21 000 kronor efter slutbesiktning av projektet. 
 
Anmäl projektstart och projektslut till miljöförvaltningen. Vid projektslut lämnas en 
kort beskrivning av projektet och dess samtliga åtgärder till miljöförvaltningen. 
 

Ärendet 
 har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för stängsla 

runt betesmark, bygga trägrindsöppningar och vindskydd samt inköp av flyttbar 
foderhäck på fastigheterna Tå 1:7 m.fl.  söker bidrag på 91 000 kronor. 
 
25 november 2019 gjorde beredningsgruppen för naturvårdsfonden platsbesök på 
fastigheterna.  visade de två aktuella områdena för inhängning och 
betning och beskrev hur projektet skulle utföras. Områdena har ingen 
naturvärdesträff i kommunens naturdatabas. 
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Område Lyckebo: 
Området består av öppen mark samt en del in i skogsmiljö.  menar att 
korna tycker om att gå och sova bland träden. Ett vattendrag rinner genom området, 
vattendraget går att korsa via en gammal stenbro.  berättade att han 
har planer på att plantera en del lövträd i området. 
 
Område Sågebacken: 
Området består av mestadels öppna marker men även en del av området sträcker sig 
in i trädbeklädda områden. Genom området rinner ett mindre vattendrag. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Projektet uppfyller syftet och kraven för användning av medel ur naturvårdsfonden. 
Bidraget går till enskild och omfattar naturvårdsåtgärder. 
 
Konsultation med Länsstyrelsens betesrådgivning bör göras före projektstart för att få 
hjälp med hur naturvärden och artmångfalden på bästa sätt kan gynnas i de aktuella 
områdena. Olika arter kräver olika skötsel för att gynnas på bästa sätt, det kan finnas 
ytor som inte bör betas förrän efter blomning och frösättning. 
 
Projektet bidrar till att uppfylla det nationella miljömålen Ett rikt odlingslandskap och 
Rik biologisk mångfald samt det lokala miljömålet Hållbar natur.  
 
Beredningsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och 
konsumentnämnden att bevilja ansökan med 42 000 kronor för stängsling runt 
betesmark, bygga trägrindsöppningar och vindskydd samt inköp av flyttbar foderhäck.   

Agneta Sander Linnea Åsedahl 
Miljöchef Kommunbiolog 
 

Bilaga 
1. Översiktskarta 
2. Detaljkarta Lyckebo 
3. Detaljkarta Sågebacken 
4. Fotobilaga 

 

Beslut skickas till 
 



Tå 1:7 m.fl. Dnr 2018-2131
 

Tomtsplats ska åt nordost och sydväst markeras med staket, häck, mur eller motsvarande

Bilaga 1. Översiktskarta

300m2001000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000
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Handläggare Linnea Åsedahl 

Ärende Naturvård, ansökan om bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond 

Händelse Besök 

 
Platsbesök utfördes 2019-11-25. Närvarande var Linnea Åsedahl (kommunbiolog), 

 (sökande) samt Katrin Andersson, Börje Fritzon, Göran Nilsson och 
Karl-Eric Nilsson från beredningsgruppen. 
 

visade oss de två aktuella områdena för inhängning och betning som han söker 
bidrag för. Områdena har ingen naturvärdesträff i kommunens naturdatabas. 
 
Område Lyckebo: 
Området innefattar den öppna marken samt en del in i skogen.  menar att korna 
tycker om att gå bland träden och även sova under dem. Ett vattendrag rinner genom 
området, vattendraget går att korsa via en gammal stenbro.  berättade att han 
har planer på att plantera en del lövträd i området. 
 

 
 
 



 
Sida 
2(8) 

Datum 
2019-11-25 

Dnr 
2018-2331 

 
 
 

 
 

 
 



 
Sida 
3(8) 

Datum 
2019-11-25 

Dnr 
2018-2331 

 
 

 
 
 

 



 
Sida 
4(8) 

Datum 
2019-11-25 

Dnr 
2018-2331 

 
 

 
 

 
 
 
 



 
Sida 
5(8) 

Datum 
2019-11-25 

Dnr 
2018-2331 

 
 

 
 
Område Sågebacken: 
Området innefattar mestadels öppna marker men även en del av området sträcker sig 
in i trädbeklädda områden. Även i detta område rinner ett vattendrag, men ett mindre 
sådant. 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Lokalbehovsplan inför Borås Stads lokalresursplan 2021-
2023 
 

Sammanfattning 
Miljöförvaltningen använder i dagsläget totalt ca 75 kontorsarbetsplatser. 
Miljöförvaltningens nuvarande situation med medarbetare utspridda i tre hus i 
stadshuskvarteret medför bland annat att kunderna går till fel hus, effektiv samverkan 
mellan förvaltningens olika myndighetsområden försvåras samt minskad effektivitet 
internt inom flera områden. Syftet med att samla en stor andel av stadens 
myndighetsutövning under Miljö- och konsumentnämnden var att öka effektiviteten, 
men effektivitetsvinsterna minskar när inte hela förvaltningen sitter i samma lokal. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden fastställer lokalbehovsplanen inför Borås Stads 
lokalresursplan 2021-2023. 
 

Ärendet 
När Borås Stad växer ökar behovet av tillsyn, kontroll, hantering av planer och 
bygglov samt rådgivning och förvaltningen ser därför att behovet av kontorsplatser på 
tre års sikt är cirka 85 platser, vilka med stor fördel bör finnas i samma hus/lokal och 
inte utspritt som idag. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Miljöförvaltningen har behov av ett gemensamt hus/lokal med på ca tre års sikt ca 85 
kontorsarbetsplatser enligt behoven som beskrivs i Bilaga 1, vilket förvaltningen 
skickar med som ett projekt till Lokalförsörjningsförvaltningens lokalresursplan. 

Agneta Sander Niclas Björkström 
Miljöchef Avdelningschef 
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Inventering av Miljöförvaltningens lokalbehov 2021-2023 Bilaga 1 

Entreplan Våning 2  
 Sturegatan 42 Sturegatan 42 Gatuplan Stadshuset Nornan plan 1 

Yta  Yta  Yta  Yta  
 (m2) Antal platser (m2) Antal platser (m2) Antal platser (m2) Antal platser 

 170,4 15 98 12 165 10 ca 300 20 
 plus en plats i  plus en plats i Inkl utrymme 16 rum 8,5-14,4 
 korridoren och  korridoren för APT i AC:s m2 
 mötesmöjlighet i  6 rum rum 4 mötesrum 20-
 FC:s rum   10 rum 31 m2 samt ett 
 13 rum    samman-
    trädesrum 52 m2 
111,3 14  37 4  

plus en plats i innanför 
korridoren Revisionen 
7 rum 4 rum 

Totalt yta och antal 281,7 20 rum 135 10 rum 165 10 rum ca 300 16 rum 
kontorsrum 

Total kontorsyta 881,7 56 rum   
Antal kontorsrum 

Lunch-, fikarum  Tillgång till  Tillgång till  Tillgång till Tillgång till Nornans 
och kök offentligt kafé offentligt kafé stadshusets gemensamma lunch- och 

samt ett eget kök samt ett eget kök gemensamma fikarum i källarplan 
som delas med som delas med lunch- och 
stadsrevisionen stadsrevisionen fikarum, intill 

Grillen 

Konferens/möten 0 6 pl i AC:s rum   0 6-8 pl  4 mötesrum 10-14 pl samt 
ett för upp till max 40 pl 

Väntrum för - - - - - Korridoren - 
konsument-, utanför 
budget-, och rådgivarnas 
skuldrådgivning kontor 

Rådgivningsrum - Görs hos varje - - 0 Görs hos varje Görs hos varje medarbetar, 
budget, skuld, medarbetar, i medarbetar, i i korridor, KF-caféet eller 
konsument, energi korridor, KF- korridor, KF- lediga kontor för dem som 
och klimat caféet eller lediga caféet eller delar rum 

kontor för dem lediga kontor 
som delar rum för dem som 

delar rum 

Arkiv/Förråd 20 Tre små arkiv där 4 ett 30-40, Ett stort i - 
också skrivarna behov källaren 
står ca 10 

Vilrum 8,2 Ett vilrum som delas med Stadsrevisionen 

Reception 22 En - - - - - 

Utställningsyta  Behövs!  - - - - - 

Förråd utrustning 50 Finns i källaren ca 50 m2, inkl nedan - Under AC:s rum - 



 
 

 

Omklädning, dusch Ca 5? Finns i källaren - - Finns i källaren 
(undermålig) 

Tvättmaskin,  Finns i källaren - - - 
torkmöjlighet, 
grovtvätt 

Kyl och frys  Finns i källaren - - - - - 

TOTALT/lokal 3822 Plus ca 50m2 i 229  175  150 
källaren 

 

Miljöförvaltningen använder i dagsläget totalt 75 kontorsarbetsplatser – 

45 kontorsarbetsplatser på Sturegatan 42 
i 30 rum på entréplan och på våning 2, samt två platser i korridorer 

10 kontorsarbetsplatser   
i 10 rum på gatuplan i Stadshuset 

20 kontorsarbetsplatser i Nornan 
i 18 rum varav två är sammanträdesrum 

 

När Borås Stad växer ökar behovet av tillsyn, kontroll, hantering av planer och bygglov samt 
rådgivning och förvaltningen ser därför att behovet av kontorsplatser på tre års sikt är cirka 80 
platser. 

Reception 

Receptionen finns på entréplan på Sturegatan 42. Platsen är inte medräknad bland totala antalet 
kontorsplatser. Kunder och andra besökare anmäler sig i receptionen och receptionisten ringer den 
person som har besök. 

Konferensrum/Mötesrum 

Det finns två mindre sammanträdesrum i Nornan samt ett större som avses användas som 
nämndsammanträdesrum. Miljöförvaltningen hyr sammanträdesrum i Kulturhuset varje månad för 
förvaltningsmöten och i övrigt vid behov. Arbetsrum (mest chefsrum) används som 
sammanträdesrum (även utan chefens närvaro) när medarbetaren är på annan plats.  

Antal  
Antal projektorer/ 

Namn Yta  (m2) sittplatser skärmar Kommentar 
Ventilation bara för 1-2 

Mötesrum plan 1 Fullm. ( ) 5-6 skärm personer 
Ventilation bara för 1-2 

Mötesrum plan 1 Fullm. ( ) 6-7 skärm personer 
Används för 
nämndmöten, 
miljöutbildningar för 

Sammanträdesrum  hela staden, APT för 
Nornan 52 20 projektor MF:s större avdelningar 

Mötesrum Nornan 20 10-12 Nej FC:s rum 



 
 

 
Mötesrum Nornan 20 10-12 Nej Projektrum 

Avdelningschefens 
Sammanträdesrum rum, ventilation för 3-4 
Stadshuset ( ) 6-8 nej personer 

Konferensrummet som har plats för 20 (upp till absolut max 40 personer) har de större 
avdelningarna sina APT, nämnden har sina möten och där ges miljöutbildning till stadens alla 
anställda. 

Utställning  

Det finns utställningsmonter och utställningshyllor i gatuplan i Stadshuset där kunder och andra 
besökare kan hämta informationsmaterial. 

Rådgivning 
 
Budget- och skuldrådgivning samt konsumentrådgivning genomförs i rådgivarnas rum i 
förvaltningens lokaler i Stadshuset med larmknappar på varje skrivbord. Klienterna anser att det är 
viktigt med denna ”anonyma” ingång som stadshusets ingång med alla sina olika besökare medför.  

Energi- och klimatrådgivning genomförs mestadels via webb, e-post och företagsbesök av rådgivarna. 

Rådgivning inom miljötillsyn och livsmedelskontroll görs i korridoren utanför receptionen. 

Arkiv 

Arkiveringen för Miljöförvaltningen sker i de två förråd/arkiv som finns på Sturegatan och i 
Stadshusets källare under ett av kontorsrummen. Två mindre lager/förråd på ca 12 m2 för 
informationsmaterial mm. Äldre nämndhandlingar mm arkiveras på stadsarkivet. Även korridorerna 
utnyttjas som förråd av framför allt trycksaker. Behov av vissa arkivrum upphör vid övergång till e-
arkiv 2020. 

Avdelningen för budget- och skuldrådgivning har behov av ett sekretessarkiv. Idag finns ett under det 
större rummet i stadshusets bottenplan. 

Lunch- och fikarum 

Lunch-, fikarum och kök för Miljöförvaltningens medarbetare som sitter på Sturegatan 42 är den 
offentliga ”KF-caféterian” och i dessa lokaler finns tillgång till ett mindre kök som delas med 
Stadsrevisionen. 

Miljöförvaltningens personal i Stadshusets gatuplan har tillgång till lunch- och fikarum i Stadshuset. 

Personalen i Nornan har tillgång till kök, fikarum och matsal i Nornans källarplan. 

Träning/Vilrum 
Lokaler för träning saknas på Miljöförvaltningen.  

Övrigt 
Skrivare och kopiatorer är placerade i korridorerna, två i små korridorsförråd. En skrivare per 
korridor. 

Totalt finns sju toaletter fördelade på en korridor, fyra i allmänna korridorer i KF-huset och en i 
stadshusets bottenplan. Två av toaletterna i KF-huset är tillgänglighetsanpassade och alla toaletter 
används även av besökare. I Nornans plan 1 finns tre toaletter varav en tillgänglighetsanpassad samt 
tre toaletter i källarplan. 



 
 

 
Städrum finns intill KF-caféterian men utan tillgång för förvaltningen. Lite städmaterial finns under 
diskbänken i pentryt och en sopborste finns i ett av korridorförråden i receptionskorridoren i KF-
huset. 
 

Geografiskt läge 
Miljöförvaltningens nuvarande centrala geografiska läge medför att 

- Kunderna (hushåll och verksamheter) har lätt att ta sig till förvaltningen och här finns ett ökat 
behov enligt nya reglementet att svara för övergripande information och rådgivning genom 
bland annat direktkontakt i form av utställningar och personlig rådgivning. Personlig 
medborgarservice ges med fördel från en centralt belägen lokal plats. 

- Närheten till stadshuset är positivt för samverkan mellan politiken och förvaltningen.  
- Närhet till andra samhällsplanerande förvaltningar och intressenter är positiv för att 

myndighets-, miljö-, hälsoskydds-, och konsumentfrågorna ska beaktas tidigt i 
planeringsprocessen. Det är lätt att ordna mötestillfällen med mycket kort varsel och de 
spontana möten som blir i närområdet är ofta givande och leder till ökad effektivitet där tid 
sparas. 

- Kontoret har ett trettiotal handläggare/inspektörer med uppdrag att besöka fastighetsägare 
och verksamheter i deras egna lokaler för att tillsyn av miljö- och hälsoskydd samt 
livsmedelskontroll. Handläggarna kan idag lätt förflytta sig utan bil mellan olika möten med 
brukare/kunder/fastighetsägare i alla väderstreck. 

- Närhet till lokaltrafikens nav för resor utanför stadskärnan där mycket tillsyn och kontroll 
sker.  

- Central lokalisering spelar stor roll för att bygga en attraktiv arbetsplats där kompetens 
behålls på sikt och där har Miljöförvaltningen i rekryteringssammanhang måste öka sin 
konkurrenskraft jämfört med motsvarande förvaltningar i regionen. 

- Personalen kan enkelt och med rimlig tidsåtgång ta sig till kontoret från ett stort geografiskt 
område med cykel eller kollektivtrafik. Idag har kontoret bara någon enstaka medarbetare 
som använder bil mellan hemmet och arbetsplatsen. 

  

Lokalbehov 2021-2023: 
 
Livsmedelskontroll inklusive Tillståndsenheten 

Kontorsplatser för 12-13 personer, troligen 14-15 personer 2021-2023 varav en chef.  

Mötesrum: 

• avdelningsmöte 4 ggr per månad 12-15 personer 
• verksamhetsmöten 2 ggr/v 8 personer 
• mötesrum för test för alkoholserveringstillstånd en gång/v för 5-10 personer med 

datoruppkoppling 
Mottagning: rådgivning  

Plats för skrivare/kopieringsmaskin. 

Arkiv/förråd 

Miljötillsyn 

Kontorsplatser för 19-20 (25-30 från 2021-2023) personer varav minst en chef.  

Mötesrum: 



 
 

 
• avdelningsmöte 2 gånger per månad 20 personer 
• verksamhetsmöten 5 ggr/v 20 personer 

Mottagning: rådgivning … 

Plats för skrivare/kopieringsmaskin. 

Arkiv/förråd 

Miljöstrategiska inkl FC och stab 

Kontorsplatser för 16-18 personer varav två chefer.  

Mötesrum: 

• avdelningsmöte 2 gång per månad 16 personer 
• verksamhetsmöten  5 ggr/mån, 5-8 personer 
• mötesrum för miljöutbildning  2 ggr/v för 20-25 personer 

Mottagning:  

- Energi och klimatrådgivning 
- konsumentrådgivning 

Utställningsyta 

Plats för skrivare/kopieringsmaskin. 

Arkiv/förråd 

Gemensamma behov Miljöstillsyn, Livsmedelskontroll och Miljöstrategiska 

Tvättmaskin, torkmöjlighet, grovtvätt av stövlar 

Omklädningsrum med duschmöjlighet. 

Förrådsutrymme för provtagningsutrustning, arbetskläder mm 

Kyl, frys 

Konsument Borås Stad 

Kontorsplatser för 10 personer varav en chef.  

Mötesrum: avdelningsmöte varje vecka, 10 personer 

Mottagning: 8-17 varje dag, behov av väntrum för klienter och anonym ingång till lokalen 

Plats för skrivare/kopieringsmaskin. 

”Sekretessarkiv” 

Förråd för förbrukningsmaterial. 

Verksamhetsstöd 
Kontorsplatser för 8-10 personer varav en chef. Dvs minst ett enskilt rum, helst med plats för mindre 
möten. 

Mötesrum: 

• avdelningsmöte 1 gång per månad 10 personer 
• förvaltningsmöte 1 gång per månad, 70-80 personer 



 
 

 
• förvaltningsfika, 2 gånger per vecka, om MF inte har eget fikarum, 70-80 personer 

Mottagning: reception, rådgivning, mån-fre 

Plats för skrivare/kopieringsmaskin. 

Arkivutrymme där alla arkivskåp får plats. E-arkiv införs 2020. 

Förråd för förbrukningsmaterial. 
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1 Inledning 
Lokalbehovsplanen skall redovisa förvaltningens samtliga lokalbehov 2021-2023. Behovet kommer att 
presenteras i Lokalresursplanen och ligger till grund för Lokalförsörjningsförvaltningens förslag till 
investeringsplan. Lokalbehov som inte framförs i Lokalbehovsplanen kommer inte att tas med i 
investeringsplanen. 

2 Demografi 

3 Övergripande nulägesanalys 
Miljöförvaltningen använder i dagsläget cirka 75 kontorsarbetsplatser – 

• 45 kontorsarbetsplatser i Fullmäktigehuset i 30 rum på entréplan och på våning 2, samt två 
platser i korridorer 

• 10 kontorsarbetsplatser i 10 rum på gatuplan i Stadshuset samt källare 
• 20 kontorsarbetsplatser i Nornan i 18 rum varav två är sammanträdesrum inkl. 

nämndsammanträdesrum 

4 Nuläge lokaler 

4.1 Centrum, Norrmalm, Bergdalen, Tokarpsberg, Lugnet, 
Villastaden och Östermalm 

Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2020 

Kapa
citet 
2021 

Kapa
citet 
2022 

Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Gemensamt hus/lokal Miljöförvaltningen 
använder i dagsläget 
totalt cirka 75 
kontorsarbetsplatser. 
Miljöförvaltningens 
nuvarande situation 
med medarbetare 
utspridda i tre hus i 
stadshuskvarteret 
medför bland annat att 
kunderna går till fel 
hus, effektiv samverkan 
mellan förvaltningens 
olika 
myndighetsområden 
försvåras samt 
minskad effektivitet 
internt inom flera 
områden. 

75 80 80 80   

Antal platser i området  75 80 80 80   
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5 Förändrat behov 
I avsnittet beskrivs de objekt som har ett förändrat behov och som ska ingå i 
Lokalförsörjningsnämndens lokalresursplan. 

5.1 Centrum, Norrmalm, Bergdalen, Tokarpsberg, Lugnet, 
Villastaden och Östermalm 

Objekt Förändrat behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2020 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Gemensamt 
hus/lokal 
Ett gemensamt 
hus/lokal för alla på 
miljöförvaltningen 
med ca 80 
kontorsarbetsplatser. 

Behov av byggnation     

Summa      

Gemensamt hus/lokal 

Förändrat behov och orsak 
Miljöförvaltningen har behov av ett gemensamt hus/lokal med på ca tre års sikt minst 80 
kontorsarbetsplatser samt en reception med väntrumsdel. 

Inflyttning/Utflyttning  
2021-06 



Beslutstyp Datum Objekt Ärendetyp Diarienr
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap, bifall 2019-12-03 Tillfälligt tillstånd slutet sällskap - e-tjänst 53-2019-00738
Ändrat tillstånd, bifall 2019-12-09 Ändrat tillstånd 34-2019-00747
Godkännande av lokal för catering 2019-12-13 Anmälan catering - e-tjänst 55-2019-00791
Återkallelse 9 kap. 18 § p. 1 2019-12-16 Anmälan om upphörande av servering 38-2019-00794
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap, bifall 2019-12-16 Tillfälligt tillstånd slutet sällskap - e-tjänst 53-2019-00786
Ändrat tillstånd, bifall 2019-12-19 Ändrat tillstånd 34-2019-00673



Beslutstyp Datum Objekt Diarienr Ärendetyp
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2019-12-18  01-2019-00121 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2019-12-19 01-2019-00066 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2019-12-19  01-2019-00065 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel



Delegationslista DECEMBER
Dnr Datum Beslut Ärende Sökande/objekt Fastighet Handläggare

2019-003562 20191202 Beslut om att avsluta ärende Naturvård, ansökan om Viared 16:81 Linnea Åsedahl
strandskyddsdispens

2019-003394 20191202 Strandskyddsdispens Naturvård, ansökan om Bua 1:35 Linnea Åsedahl
strandskyddsdispens

2019-003532 20191203 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Fristads Prästgård 1:21 Roger Johansson

2019-003565 20191203 Tillstånd för W C till minireningsverk Avlopp, ansökan WC Viken 1:19 Sofia Törnqvist

2019-003225 20191203 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Remus 5 Linda Karlsson

2019-003499 20191203 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Lövaskog 4:8 Roger Johansson

2019-003585 20191203 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Sölebo 1:89 Roger Johansson

2019-003313 20191204 Tillstånd för W C till infiltration Avlopp, ansökan WC Främgärde 1:29 Sofia Törnqvist

2019-003520 20191204 Föreläggande om skyddsåtgärder Miljötillsyn, föreläggande om Hultamad 2 Mirelle Kervatin
skyddsåtgärder

2019-002689 20191204 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Mjöshult 1:119 Peter Engström

2019-003510 20191205 Föreläggande om rengöring Livsmedelskontroll, inspektion Sik 1:176 Eva Gustafsson

2019-003603 20191205 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Öd 1:25 Roger Johansson

2019-002241 20191205 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Miljötillsyn, anmälan om miljöfarlig Stormen 6 Mirelle Kervatin
verksamhet

2019-003472 20191205 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, klagomål på misstänkt Pomona 7 Eva Gustafsson
matförgiftning

2019-003637 20191206 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Flamméa 4 Roger Johansson

2019-003644 20191206 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Längjum 1:78 Roger Johansson

2018-003590 20191209 Beslut om miljösanktionsavgift Köldmedia, årsrapport 2017  Tummarp 1:145 Sofia Törnqvist

2019-003206 20191209 Föreläggande om skyddsåtgärder Avlopp, ansökan WC Kinnarumma-Näs 1:21 Sevil Selimov

2018-003331 20191209 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Petersberg 14 Thomas Vidholm

2019-003206 20191209 Tillstånd för W C till sluten tank Avlopp, ansökan WC Kinnarumma-Näs 1:21 Sevil Selimov

2019-001664 20191209 Beslut om miljösanktionsavgift Köldmedia, årsrapport 2018  Tummarp 1:145 Sofia Törnqvist
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Dnr Datum Beslut Ärende Sökande/objekt Fastighet Handläggare

2019-003671 20191209 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Skänstad 1:40 Roger Johansson

2019-002288 20191209 Beslut om miljösanktionsavgift Köldmedia, årsrapport 2018 Gulmåran 7 Sofia Törnqvist

2018-003558 20191209 Beslut om miljösanktionsavgift Köldmedia, årsrapport 2017 Gulmåran 7 Sofia Törnqvist

2019-003289 20191209 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Rångedala 9:1 Sanna Olsson

2019-002602 20191210 Beslut om att avsluta ärende Hälsoskydd, klagomål på skadedjur Spinnaren 10 Sevil Selimov

2019-003681 20191210 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Lunden 1:26 Jennie Schürer von Waldheim

2019-003455 20191211 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Tämta-Farstorp 1:5 Sanna Olsson

2019-002951 20191211 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Pallas 1 Laila Bador

2019-002818 20191212 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion, bageriet Sik 1:163 Christina Källberg

2019-003371 20191212 Tillstånd inom vattenskyddsområde för Miljötillsyn, ansökan om tillstånd inom Gunnarp 4:2 Mirelle Kervatin
spridning Öresjö vattenskyddsområde jordbruk

2019-002371 20191212 Föreläggande om skyddsåtgärder Miljötillsyn, anmälan om avfall för Viared 8:110 Johannes Stolt
anläggningsändamål

2019-003702 20191212 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Häljared 1:3 Roger Johansson

2019-002371 20191212 Föreläggande om skyddsåtgärder Miljötillsyn, anmälan om avfall för Viared 14:19 Johannes Stolt
anläggningsändamål

2019-000815 20191212 Beslut om timdebitering Hälsoskydd, klagomål på buller Papegojan 16 Sevil Selimov

2019-003315 20191216 Avgift för timdebiterad tillsyn Hälsoskydd, klagomål på lukt Solrosen 1 Sevil Selimov

2019-003551 20191216 Fastställande av faroanalys på vattenverk Livsmedelskontroll, faroanalys Toarp 2:1 Thomas Vidholm

2019-001593 20191216 Beslut om miljösanktionsavgift Köldmedia, årsrapport 2018 Senåsa 4:6 Alexander Thorén

2019-003549 20191216 Fastställande av faroanalys på vattenverk Livsmedelskontroll, faroanalys Jordstjärnan 1 Thomas Vidholm

2019-003437 20191216 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Tämta 6:13 Karin Görjevik

2019-003315 20191216 Beslut om att vidta åtgärder Hälsoskydd, klagomål på lukt Solrosen 1 Sevil Selimov

2019-003557 20191216 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC  Tämta 2:11 Sanna Olsson

2019-003678 20191216 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Varvhult 1:19 Karin Görjevik

2019-002917 20191216 Inklassning av verksamhet Hälsoskydd, beslut om inklassning av Trud 8 Karin Görjevik
verksamhet

2019-003711 20191217 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Lundaskogen 17 Roger Johansson

2019-003316 20191218 Beslut om deldebitering i ärendet Hälsoskydd, klagomål på fukt, ventilation, Ringskivlingen 4 Sevil Selimov
mögel
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Dnr Datum Beslut Ärende Sökande/objekt Fastighet Handläggare

2019-003785 20191218 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Melltorp 1:55 Roger Johansson

2019-003758 20191218 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Filtret 6 Henrik Nygren

2019-003322 20191218 Föreläggande om att vidta åtgärder Hälsoskydd, klagomål på ventilation, fukt, Slätthult 1:21 Sevil Selimov
lukt

2019-001966 20191218 Avgift för timdebiterad tillsyn Miljötillsyn, ansökan om schaktning inom Fristads Hed 1:69 Sofie Bengtsson
Öresjö vattenskyddsområde

2019-003322 20191218 Beslut om deldebitering av tillsysnavgift Hälsoskydd, klagomål på ventilation, fukt, Slätthult 1:21 Sevil Selimov
lukt

2019-003674 20191218 Inklassning Miljötillsyn, Beslut om inklassning Stormen 6 Mirelle Kervatin

2019-003777 20191219 Avgift för timdebiterad tillsyn Hälsoskydd, klagomål på Byttorpshult 8 Sevil Selimov
ljuslyktor/parkering

2019-003777 20191219 Beslut om deldebitering Hälsoskydd, klagomål på Byttorpshult 8 Sevil Selimov
ljuslyktor/parkering

2019-003498 20191219 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av Mars 11 Annelie Gustafsson
anläggning

2019-003638 20191219 Förbud att släppa ut livsmedel på Livsmedelskontroll, inspektion Kinnarumma 3:15 Thomas Vidholm
marknaden

2019-003516 20191219 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av Brödkorgsvampen Annelie Gustafsson
anläggning Västra 1

2019-003570 20191219 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av Solrosen 3 Annelie Gustafsson
anläggning

2019-003795 20191219 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av Nunnan 2 Annelie Gustafsson
anläggning

2019-003497 20191219 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av Bromsen 4 Annelie Gustafsson
anläggning

2019-003491 20191219 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av Kamelian 2 Annelie Gustafsson
anläggning

2019-002484 20191219 Inklassning av verksamhet Miljötillsyn, beslut om inklassning av Hultamad 2 Sofie Bengtsson
verksamhet

2019-003166 20191220 Tillstånd för WC till modulinfiltration Avlopp, ansökan WC Bäck 1:5 Sevil Selimov

2019-003169 20191220 Omklassning Miljötillsyn, beslut om omklassning Kyllared 1:169 Mirelle Kervatin

2019-003433 20191220 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Tosseryd 1:85 Peter Engström

2019-003395 20191220 Föreläggande om skyddsåtgärder (BDT- Avlopp, ansökan WC Arnäsholm 1:32 Peter Engström
avlopp)

2019-003850 20191223 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift  Vale 1 Eva Gustafsson
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Dnr Datum Beslut Ärende Sökande/objekt Fastighet Handläggare

2019-003805 20191223 Tillstånd för WC till modulinfiltration Avlopp, ansökan WC Lövaskog 1:5 Jennie Schürer von Waldheim

2019-003829 20191223 Tillstånd för W C till markbädd Avlopp, ansökan WC Rångedala 2:12 Jennie Schürer von Waldheim

2019-003531 20191223 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Hjältagården 2:2 Sanna Olsson

2019-003863 20191230 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Tummarp 1:145 Eva Gustafsson

2019-003864 20191230 Fastställande av årsavgift och kontrolltid Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Hedared 6:61 Eva Gustafsson

2019-003861 20191230 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Skolhusplan 1:1 Eva Gustafsson

2019-003860 20191230 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift  Filtret 6 Eva Gustafsson

2019-003862 20191230 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Trandared 4:1 Eva Gustafsson
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