
 
  
 

  
 Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten 

förutom i de delar som  avser myndighetsutövning  eller de ärenden som  
omfattas av  sekretess. Dessa ärenden är markerade med *.  
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FÖREDRAGNINGSLISTA 
2020-02-25 

2 (4)  

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

  3.  Elvira Löwenadler (M)  
   2020-02-27  
 
 
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 – Hållbar Landsbygd Sjuhärad  Till handlingarna  
  Mia Magnusson  
 
6.2  Information – Revidering av Energi- och klimat- Till handlingarna  
 strategi  Peter Rydberg  
 
6.3  Information - Kyllared  Till handlingarna  
  Anthoula Papakosta   
     
6.4   Information – Strandskyddsdispens Påtorp 1:47  Till handlingarna 
  Linnea Åsedahl  
  
6.5  Information - Verksamhetsplan Konsument Borås  Till handlingarna  
 2020    Annelie Johansson 
 
6.6   Information – Årsrapport 20019  Till handlingarna  
  Kristina Reinholdsson 
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 6.7  Övrig information från förvaltningen inkl.  Till handlingarna  
 personalärenden   Agneta Sander  
 
 
7  Miljöbalkstillsyn  
 
7.1  Strandskyddsdispens,  Påtorp  1:47  Avslag 
 Ecos: 2019-3830  Linnea Åsedahl   
 
7.2  Strandskyddsdispens  Viared 8:75, 8:76, 8:80  Godkänna  m. villkor + avslag  
 Ecos: 2019-1930  Matilda Chocron  
 
7.3  Strandskyddsdispens Asklanda  1:14  Godkänna med villkor   
 Ecos:  2018-427    
 
 
 
8  Livsmedelskontroll  
  
 - 
 
 
9  Alkohol & Tobak   
  
9.1  Åtgärd mot serveringstillstånd  Varning  
 Dnr:  72-2019-00751   Tillståndsenheten 
  
9.2   Åtgärd mot serveringstillstånd  Varning  
 Dnr: 72-2019-00769   Tillståndsenheten 
 
9.3  Remiss – Vissa följdändringar med anledning  av   Godkänna  
 Spellagen (Ds 2019:30)  Tillståndsenheten 
 Ecos:  2020-274  
 Omedelbar justering  
 
 
10   Miljöstrategiska    
 
10.1  Användning av medel från klimatkompensations- Godkänna  
 Fond -miljöutbildning  Peter Rydberg  
 Ecos: 2020-225   
 
10.2  Detaljplan för Hulta 4:41  Tillstyrka  
 Ecos: 2020-135  Johanna Johansson  
 
10.3  Detaljplan för Kristineberg,  Gisseberget  1  m.fl.  Tillstyrka  
 Kristineberg centrum  Pia Aspegren  
 Ecos: 2019-3832  

 

FÖREDRAGNINGSLISTA 
2020-02-25 

kl. 18.05 
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10.4  Tillsättande av styrgrupp för energi- och Godkänna  
 klimatstrategi   
 
 
11  Naturvårdsfonden   
  
11.1  Ansökan bidrag naturvårdsfond, Ljushults Backa  1:9 Godkänna  
 Ecos: 2020-119  Matilda Chocron  
 
 
12  Administration  
 
12.1  Avtal om samverkan  Tillstyrka  
 Ecos:  2020-421  Johanna Bäckström  
 
12.2  Uppföljning intern kontroll 2019  Godkänna  
 Ecos: 2020-236  Andreas Zalewski  
 Omedelbar justering  
 
12.3  Redovisning av inkomna synpunkter  2019  Godkänna  
 Ecos:  2020-385  Niclas Björkström  
 
12.4 Årsrapport 2019  Godkänna   
 Ecos:  2020-420  Kristina Reinholdsson 
 Omedelbar justering  
 
 
13   Kurser  och konferenser  etc.  
  
 *Deltagare till  Konsumentdagarna 12-14/5 i Eskilstuna  
   och Sveriges Miljökommuner 22-23/4 i Stockholm  
 
 *Sveriges Ekokommuner  13-14/5 i Sundsvall  
 *Svenska klimatkommuner  20-21/4 i Skellefteå  
 
 
14  Anmälningsärenden  
  
14.1  Delegeringsbeslut  januari 2020  Till handlingarna  
 
14.2  Inkomna skrivelser  Till handlingarna  
 *Ersättning för omkostnader  

FÖREDRAGNINGSLISTA 
2020-02-25 



 
  

 
  

 
  

 

 
  
   

 

Tjänsteskrivelse  
Sida  
1(3)  

Datum Dnr  
2019-3830  2020-02-06 

Linnea Åsedahl, 033-35 30 13 
linnea.asedahl@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens för bostadshus och 
garage på fastigheten Påtorp 1:47  

Sökande: 
Fastighet: Påtorp 1:47 

Sammanfattning  
 har sökt   dispens från   strandskyddsbestämmelserna för att bygga 

bostadshus  och gara ge  på fastigheten Påtorp 1:47. Fastigheten är idag obebyggd och 
består  av na turmark och skog. Miljöförvaltningen bedömer att det  inte  föreligger särskilt 
skäl för att  ge  dispens  på fastigheten.  
 

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från  
strandskyddsbestämmelserna för bo stadshus och gara ge  på fastigheten Påtorp 1:47 vid  
Ärtingen, Borås  Stad.  
 
Lagstöd  
Beslutet  har fatt ats  med  följande  lagstöd:  
- Miljöbalken 7 kap.  15  §  
- Miljöbalken 7 kap.  18b § 

 
Redogörelse för ärendet 

 har sökt   dispens från   strandskyddsbestämmelserna för att bygga 
bostadshus och garage på fastigheten Påtorp 1:47. Ansökan om dispens från  
strandskyddsbestämmelserna inkom den 18  december  2019. Ritning och karta har också 
skickats  in.  
 
Representant från Miljöförvaltningen besökte platsen 16 januari 2020. Fastigheten är 
obebyggd och består av na turmark med  träd så som björk, gran ,  tall och ek. I sydväst 
och sy döst gränsar fastigheten till  skogsmark.  I no rdöst  gränsar fastigheten till en 
bebyggd tomt  samt na turmark.  I no rdväst, mot sjön Ärtingen, gränsar ca halva 
fastigheten till en bebyggd tomt samt  naturmark.  Bortanför den bebyg gda tomten och 
naturmarken växer skog.  
 
Risk  för avslag kommunicerades 21 januari 2020, inga synpunkter inkom.  

mailto:linnea.asedahl@boras.se


  

     
       

    
    

         
       

  
 

      
   

          
     

      
 

 
        

    
 

   
        

 
 

       
        

    
  

    
 

      
        

        
       

       
 

    
     

 
  

       
    

 
        

     
     

 

  
 

  
 

 
    

      

Miljöförvaltningens bedömning 
Bestämmelser 
Platsen för den planerade åtgärden ligger inom Ärtingens strandskyddsområde som är
200 meter från strandlinjen, upp på land och ut i vattnet. 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 kan i enskilda fall ge dispens från
strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl (7 kap 18b § miljöbalken). 
Dispens får ges endast om det är förenligt med strandskyddets syfte (7 kap 26 § 
miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens 
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. 

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

Som särskilda skäl för dispens anger sökande 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. Fastigheten består av skog och naturmark och kan inte anses vara 
ianspråktagen sedan tidigare. Hela fastigheten är idag tillgänglig för allmänheten och 
bebyggelse på platsen med tillhörande hemfridszon skulle därför påverka allmänhetens 
tillgänglighet till de strandnära områdena negativt. 

Fastigheten bedöms inte vara väl avskilt från stranden via bebyggelse eller väg. Mellan 
fastigheten och sjön finns endast en grusväg med minimal trafik och en bebyggd tomt. 
Resterande mark mellan fastigheten och sjön består av naturtomt och skog. Enligt en 
dom från Mark och miljööverdomstolen 2016 (M9723-15) där ett liknande ärende 
prövats kan inte en mindre väg och ett fåtal byggnader bedömas vara avskiljande. 

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). 

Miljöförvaltningen bedömer att upprättande av bostadshus och garage inte är förenligt 
med kraven på en från allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och 
vattenresurserna som anges i 3 och 4 kap miljöbalken. 

Underlag till beslut 
Ansökan om strandskyddsdispens, 2019-12-18 
Situationsplan, 2020-01-21
Platsbesök, 2020-01-16 

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 tills  yn enligt   miljöbalken verkställas enligt   utsökningsbalken.  

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

Linnea Åse dahl   Agneta Sander 
Kommunbiolog   Miljöchef 
 
 
 

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



 

Bilaga 1. Översiktskarta 

Påtorp 1:47, dnr 2019-3830 

Copyright Borås Stad 
Kartredovisningen har ingen Skala 1:10000 

0 100 200 300mrättsverkan 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

  

 
 

  

 

 
 

Bilaga 2. Situationsplan  

Fastighetsgräns 

Planerat hus och 
garage 

Påtorp 1:47, dnr 2019-3830 

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen Skala 1:1000 

0 10 20 30mrättsverkan 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

  

  

  

 

 

 

TJÄNSTEANTECKNING 
Sida 
1(4) 

Datum Dnr 
2020-01-16 2019-3830 

Handläggare Linnea Åsedahl 

Ärende Naturvård, ansökan om strandskyddsdispens på Påtorp 1:47 

Händelse Besök 

Platsbesök utfördes 16 januari 2020 av Linnea Åsedahl. Fastigheten är obebyggd och 
består av naturmark med träd  så  som björk, gran, tall och ek. I sydväst och sydöst  
gränsar fastigheten till skogsmark. I nordöst gränsar  fastigheten till en bebyggd tomt  
samt  naturmark. I nordväst, mot sjön Ärtingen,  gränsar ca halva fastigheten  till en 
bebyggd tomt samt naturmark. Bortanför den bebyggda tomten och naturmarken 
växer skog.  

Figur  1. På fastigheten finns idag naturmark med träd så som björk, gran, tall och  ek.  

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON FAX 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 033-35 30 25 

mailto:miljo@boras.se
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Sida 
2(4) 

Datum Dnr 
2020-01-16 2019-3830 

Figur  2. På fastigheten finns idag naturmark med träd så som björk, gran, tall och ek.  

Figur  3. I nordväst, mot sjön Ärtingen, gränsar cirka halva fastigheten till en bebyggd tomt och resterande del till  
naturmark. Bortanför naturmarken  växer skog.   



 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Figur  5. I nordväst, mot sjön Ärtingen,  gränsar cirka halva fastigheten till en bebyggd tomt och resterande del till  
naturmark. Bortanför naturmarken  växer skog.    
 
 
 
 

Sida 
3(4) 

Datum Dnr 
2020-01-16 2019-3830 

Figur  4. I nordväst, mot sjön Ärtingen, gränsar cirka halva fastigheten till en bebyggd tomt och resterande del till  
naturmark. Bortanför naturmarken  växer skog.    
 



 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Sida 
4(4) 

Datum Dnr 
2020-01-16 2019-3830 

Figur  6.  Foto över sydöstra delen av fastigheten.  

Figur  7. Foto över sydöstra delen av fastigheten.  



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

  

 
  

  
 

  
     

 

Tjänsteskrivelse  
Datum 

Sida  
1(6)  

Dnr  
[2019-1930]  [2020-02-19] 

Matilda Chocron, 033-[353013] 
Matilda.chocron@boras.se 

Sandlyckevägen 15 
432 65 Väröbacka 

Ansökan om strandskyddsdispens för Två bostadshus med 
varsin komplementbyggnad på fastigheterna Viared 8:80, 
8:75 och 8:76 i Borås  
Sökanden: 
Fastighet: Viared 8:80, Viared 8:75 och Viared 8:76 

Sammanfattning  
 har sökt   dispens från   strandskyddsbestämmelserna för att bygga två 

bostadshus  med  tillhörande komplementbyggnader  på fastigheterna Viared 8:80, Viared  
8:75  och Viar ed  8:76. Sökanden har lämnat  in ett förstahandsförslag och ett 
andrahandsförslag. I andrahandsförslaget är Via red  8:76 inte berörd.  
Fastigheten Viared 8:80 är  tydligt  en gammal trädgård och där  finns ett  gammalt hus,  ett 
garage och et t  soltak.  Här finns ocks  å flera gamla träd, framförallt ekar som har en 
stamomkrets på cirka 200  cm.  Viared  8:75 ligge r på vänster sida om infarten till huset på 
Viared  8:80. Viared 8:75 är  en liten trekantig fastighet  som har nyttjats  av Via red  8:80. 
På Viared 8:75 ligger ett litet lus thus och där  finns nå gra st ora ekar och björkar samt 
stora rhododendronbuskar. Viared 8: 76 best år  av äldr e ädellövskog. Fastigheterna 
Viared  8:75 och Viar  ed 8:76 ingår  i kommunens   naturdatabas och är   klassat  till  klass  2, 
mycket högt naturvärde.  Sökanden har lämnat  in två alternativa förslag på placering av 
tomterna och husen.  I för stahandsalternativet  ges tomt  nummer  1 dispens  men  tomt 
nummer  två får avslag. Att bygg a ett bostadshus  på Viared 8:76 bedöms st rida mot 
strandskyddets sy ften och det  bedöms heller inte finna s  något  särskilt  skäl som går att 
använda på pla tsen. I alte rnativ numme r  två bedöms båda husen ligga inom redan 
ianspråktagen tomtplats och bå da husen med tomter ges dispens  med villkor.  
 
 

Förslag till beslut  
Förstahandsalternativet: Miljö- och konsumentnämnden avslår dispens för 
bostadshus  med  komplementbyggnad på tomt  nr  2,  enligt  bilaga 4.  
 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från  strandskyddsbestämmelserna för  
bostadshus  och kompleme ntbyggnad för tomt  nr  1 enligt  bilaga 4, med måtten max  130  
kvadratmeter och kompleme  ntbyggnad med  max  50  kvadratmeter, på fastigheten Viared 
8:80  och 8:7 5 vid Viar edsjön,  Borås  kommun.  
 
Endast det   område  som mar kerats med   röd färg på bifogad karta bilaga 2 och till höger 
om linjen på fotot, bilaga 3, får tas i an språk som tomt plats.  

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON FAX 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 033-35 30 25 
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Sida 
2(6) 

Datum Dnr 
2020-02-18 2019-1930 

Villkor   
 

  Tomtplatsen sk a,  enligt bilaga 2 och bila ga 3, mar keras  med staket, hä ck,  mur 
eller motsvarande. 

 
  De  tre  stora ekarna på fastigheten Viared  8:80 samt  de  tre st ora ekarna på 

fastigheten Viar ed 8:75 mar kerade  i kartan på bila ga 2 får ej tas  ned eller skadas. 
Skyddsavstånd på 15 gånger st  amdiametern ska  hållas  vid grävningsarbeten och 
körning med  tunga maskiner. Inga byggnader  får placeras inom sk yddsavståndet.   
 

  Strandskyddshandläggare  på Miljöförvaltningen ska  kontaktas  när trädens  
skyddsavstånd märkts upp i fält,   men innan arbete  påbörjats.  

 
Andrahandsalternativet:   
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
bostadshus och komplementbyggnad på tomt nr 1 enligt bilaga 7, med måtten max 130 
kvadratmeter och komplementbyggnad med max 50 kvadratmeter, på fastigheten Viared 
8:80 och för bostadshus och komplementbyggnad på tomt nr 2 enligt bilaga 7, med måtten 
max 130 kvadratmeter och komplementbyggnad med max 50 kvadratmeter på fastigheten  
Viared 8:75 vid Viaredsjön, Borås kommun. Husens  höjd får vara  1,5  plans  och med en 
maxhöjd på 6 meter.  
 
 
Måtten ovan är  den yta de  tar upp på marken och  den kan enbart  utnyttjas fu llt  ut  under 
förutsättning att  villkoren nedan uppfylls .  
 
Villkor:  

  Tomtplatsen sk a,  enligt bilaga 2 och bilaga 3, mar keras  med staket, hä ck,  mur 
eller motsvarande. 

 
  De  tre  stora ekarna på fastigheten Viared  8:80 samt  de  tre ek arna på fastigheten 

Viared 8:75 mar kerade  i kartan på bila ga 2 får ej  tas ned eller skadas. 
Skyddsavstånd på 15 gånger st  amdiametern ska  hållas  vid grävningsarbeten och 
körning med  tunga maskiner. Inga byggnader  får placeras inom sk yddsavståndet.  
 

  Strandskyddshandläggare  på Miljöförvaltningen ska  kontaktas  när trädens  
skyddsavstånd märkts upp i fält,   men innan arbete  påbörjats.  

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

om det finns särskilda skäl  och dispens en avse r något annat  än det som anges   i 18 a § 1 och    2 



Redogörelse för ärendet    
 har sökt   dispens från   strandskyddsbestämmelserna för att bygg   a tv å  

bostadshus  med  tillhörande  komplementbyggnader  på fast igheterna Via red 8:8 0, Via red 
8:75  och Viar ed  8:76. Ansökan om dispens från      strandskyddsbestämmelserna inkom   
den 26   april 201 9. Ritning och karta ha    r bifogats   ansökan.  Den  sökande an ger att   det 
särskilda sk älet är   att  marken tagit s i an  språk på et  t sätt   som gör att det     saknar  betydelse  
för st randskyddets sy ften.  
Den  10  maj 201 9 kommunice rade  handläggaren sin bedömnin  g  i är endet  till  sökanden.  
Bedömningen är   att  tomten för hus numme   r  1 (f örsta ri tningen i an  sökan 26   april, hus  
nr  2)  uppfyller krite rierna för att ku   nna ge   dispens  men att   hus numme r  två (f örsta  
ritningen i för  sta an sökan,  hus nr 3)    ligger på en pla   ts där   det  särskilda sk älet för dispens   
ej  kan an vändas.   
Den  11  juli 201 9 inkommer sökanden med     en revide rad an sökan.  I denna an  sökan an ger 
sökanden även att    marken är   väl avsk ild  från  stranden som särskilt    skäl.   
Den  25  november 201 9 komplet teras an sökan med   ytterligare en ri  tning  där  sökanden 
uppger att   träden är   noggrant  inmätta och med    en mer exakt    placering av de    tänkta  
byggnaderna. 
Den  21  och 22   januari 202 0 kommunice rar ha ndläggaren me d den sökandes    
kontaktpersoner  Kjell Be rggren och   Hans  Jönsson vilke n bedömnin g  som ha ndläggaren 
gjort  och som kommer framfö   ras i komman  de  tjänsteskrivelse. Sökan des kontakt person  
Hans  Jönsson på för  etaget Ex ark ba d där efter om att få möjlighet      att  yttra sig över   
förslag  till  tjänsteskrivelse  innan den sk  ickas till   nämnden.   
 
Den  10  och 12   februari inkom sökanden    via Ha ns  Jönsson in me  d sin sy  n på   
bedömningen för för  stahandsförslaget samt komplet  terade  ansökan me d et t 
andrahandsförslag. Synpunkt erna för för  stahandsförslaget än drar inte   handläggarens  
bedömning. Andr ahandsförslaget  innebär att   två hus med varsin kompleme    ntbyggnad 
placeras ino m  den yt a som bedöms som ian    språktagen enligt   bilaga 7 och 3. Huse    n  
kommer  uppta en mar  kyta av   max  130 kv adratmeter per hus och    
komplementbyggnaden  kommer  uppta en yt  a av max    50  kvadratmeter. Huse ns  höjd  
kommer  vara  1,5  plans  och en max  höjd på 6 met   er.   
 
Företrädare  för Mil jöförvaltningen ha r den 25    april, 3 maj och 16      september  2019 samt  
20  januari 202 0 besökt   platsen.  Fastigheterna ligge r slu ttande ner mot Via   redsjön me n  
de  två nya tomt  erna ligge r på den lägr   e  nivån nere vid väge   n.   
 
Fastigheten Viar ed 8:8 0 är   tydligt  en gammal trädgår  d och där    finns et t  gammalt hus,   ett 
garage  och et t  soltak.  Här finns ocks  å fle ra  gamla träd, framfö  rallt ek ar som ha  r en   
stamomkrets på cirka 200     cm.  Det  finns även en gammal lind me     d fle ra  stammar pr ecis 
bakom  garaget.  Andra träd på fast   igheten  är  bland an nat  björkar,  och olika gran  ar av   
trädgårdstyper.  Den st ora ek en i hö  rnet  mot cy kelvägen och   Lyckebovägen se r  ut  att 
vara  i dåligt sk  ick.  Dess kron a ha r döda grenar    och gle st  med löv.   
 
Viared  8:75 ligge r på vänste  r sida om infar   ten  till  huset på Via  red 8:8 0. Via red  8:75 är   en  
liten trek antig fast ighet  som ha r nyt tjats  av Via red  8:80. P å Via red  8:75 ligge r et t lite t 
lusthus och där finns nå    gra st ora ek ar med ca 20   0 cm   i omkrets   och bjö rkar samt st  ora  
rhododendronbuskar.   
 
Viared  8:76 best år  av äldr e  ädellövskog. Medelg rov till   grov  ek  och bo k  med inslag av   
grov  lind, kle n ask och med   elgrov  till  grov  björk,  samt  lönn och blo  dlönn. Lit et  inslag av   
poppel  och blo dbok.  På  marken växer vit  sippor, liljek onvalj och st  orrams. I no  rr  
avgränsas  fastigheten av en lite   n bä ck som rin  ner ner mot Via   redsjön. Längst   ner mot   
staketet  ut  mot Ly ckebovägen på fast  igheten Via red 8: 76 finns en remsa på 10-15 me      ter 
där  det  inte  växer st ora träd ut  an  är  låglänt  med  gräs or mbunkar och   
rhododendronbuskar.   
 



 
 
 

Längs fast ighetsgränsen mellan Via  red  8:75 och 8:  76 går en 2-3 me    ter upph öjd trädfri   
korridor.  Ut mot Ly  ckebovägen finns et  t  trästaket  som går län  gs me d alla tre   
fastigheterna,  bakom  staketet  växer  en hä ck.   
 
Fastigheterna Viar ed 8:7 5 och Via  red  8:76 ingår   i kommunens   naturdatabas  och är   
klassat  till klass   2,  mycket hö gt na turvärde. Omr ådet är   även invent erat  inom  ramen för   
lövskogsinventeringen som Länsst  yrelsen gjor de  1985 och fic  k där   klass  3.  Storlek  och  
mänsklig på verkan  avgör sk illnaden mellan klass    3 och hö  gre  klasser i Länsst  yrelsens 
inventering.   
 

Miljöförvaltningens bedömnin g  
Bestämmelser  
Platsen för   de  planerade  bostadshusen ligge r  inom  Viaredsjöns  strandskyddsområde 
som är   200  meter från   strandlinjen. Ino m  strandskyddat omr åde  får  inte   

1.  nya bygg nader  uppföras,   
2.  byggnader  eller bygg naders  användning än dras elle r an dra an läggningar elle r  

anordningar ut föras, om det    hindrar  eller avhå ller allmä nheten från   att  beträda 
ett  område  där  den an nars  skulle fått   färdas  fritt,   

3.  grävningsarbeten elle r an dra för beredelsearbeten ut föras för bygg  nader, 
anläggningar elle r an ordningar,  

4.  åtgärder vidt as  som väse ntligen för ändrar livsv illkoren för   djur- eller växtar ter.   
 
(7 kap 15 § miljöb    alken). Mil jö- och konsume ntnämnden kan i ensk   ilda  fall ge   dispens 
från st randskyddsbestämmelserna om det    finns särskilda sk  äl ( 7 kap 18b § miljöb    alken).  
Dispens  får ge s endast   om det   är  förenligt  med st randskyddets sy fte  (7 kap 26 §     
miljöbalken).  Syftet med   strandskyddet  är  att  trygga för utsättningarna för allmä  nhetens  
friluftsliv och att    bevara goda livsv  illkor  på lan d  och i vatt  en för djur-   och växtlive t.  
 
Motivering för beslu  t  
I miljöb alken finns det    sex  särskilda sk äl som man kan hä    nvisa till   för att få dispens     från  
strandskyddsbestämmelserna ( 7 kap 18  c § miljöb  alken).   
 
Som särskilda sk  äl för dispens    anger sökande att     
- platsen redan tagit  s i an  språk på et  t sätt   som gör att    det  saknar  betydelse  för  

strandskyddets sy ften,  
- genom en väg,    järnväg,  bebyggelse,  verksamhet elle r an nan explo atering  är  väl 

avskilt  från omr ådet nä rmast  strandlinjen  
 
Miljöförvaltningen bedömer att    ett  hus på tomt    nr  1 i bila  ga 4 på fast   igheten Via red 8:8 0  
och Via red 8:7 5 kommer att    uppföras på en pla   ts som redan är     ianspråktagen.  
De  stora ek arna mar kerade  på karta i bila   ga 2 som finns på fast     igheterna Via red 8:8 0  
och 8: 75 får inte    skadas.   
Fastigheten Viar ed 8:7 6 kan inte    anses  vara  ianspråktagen på et  t sät t som gör att det     
saknar  betydelse  för st randskyddets sy ften. Även om det     går et t  staket  och en hä  ck ut  
mot Ly ckebovägen så är    naturen på fast  igheten inte   av en kara  ktär som är    ianspråktagen,  
den upplevs   inte  heller  ianspråktagen på et  t sätt   som gör att    allmänheten inte   har tillg ång 
till  platsen.   Staketet  och väge n  är  heller  inte  av den kara  ktär  som gör att    det  är  väl  
avskilt  från st randen. På   andra sidan väge  n  är  det  fritt  fram för   allmänheten att   gå ner till    
vattnet. De   stora träden ha  r sann olikt  sina rö tter  ner i denna sv   acka och kan då sk    adas  
vid explo atering  av mar ken och den pr   ivata zo n som sk  ulle bilda s  kring  ett  hus på  
platsen sk ulle avhå lla allmä nheten från   ett  område  där  den idag får färda   s fritt .   
Att  bygga et t bo stadshus på Via  red 8: 76 sk ulle st rida mot st  randskyddets sy ften och det   
bedöms helle r  inte  finnas  något  särskilt  skäl som går    att  använda på pla  tsen.   
 



 
 

Längs fast ighetsgränsen mellan Via  red  8:75 och 8:  76 går en upph   öjd trädfri kor  ridor  
som upplevs   som en na  turlig grän s  mellan det   som är   ianspråktaget  som tomt plats och  
det  som är   allemansrättsligt tillg ängligt.   
 
Motivering till vill  kor  
För att   förtydliga för allmä  nheten var den pr   ivata zo nen krin g bygg naderna rå der  och 
var allemansr ätten gäller så sk   a  tomtplatsens  gräns  enligt  beslutet mar keras  med st aket,  
häck,  mur elle r an nan an ordning  som är   tydlig.  
 
Åtgärdsprogrammet  för Sär skilt sk yddsvärda  träd an ger i sin vision att      ”Efterträdare 
förekommer på et  t  sätt  som gör att det     kommer att   finnas  tillräckligt me d gamla, gro  va  
och ihå liga träd för att     rödlistade ar ter som är    beroende av sådana    träd sk a  kunna finna s 
i livsk raftiga po pulationer.”  Att  ta ner des  sa träd st  rider  mot st randskyddslagstiftningens  
förbud  att  utföra åtgärder som väse   ntligen för ändrar för utsättningarna för växt-   och 
djurarter. Samt att    placering av hus så att      träden måst e tas   ner sk ulle st rida på   
miljöbalkens hä nsynsregler  och 3 kap miljöb   alken.  
 
Miljöförvaltningen bedömer att    byggnation ino m  ianspråktagen tomt plats enligt   bilaga 2  
och 7 är    förenligt  med  gällande  översiktsplan och kraven på lämp    lig hushålln ing  med  
mark- och vatt enresurserna som an  ges  i 3 och 4 kap miljöb     alken. Omr ådet är   inte 
riksintresseområde  enligt  3 elle r 4 kap miljöb   alken.   
 
På den aktu  ella pla tsen finns hö  ga na turvärden.  Livsvillkoren för växt-   och  djurlivet  
bedöms inte   påverkas om villkoren för     dispensen följs.   Allmänhetens  tillgång  till 
strandområdet  försämras inte   i och med    att  dispens  för tomt   och bygg nation på Via  red  
8:76  ej  medges  och att   dispensen villkora s  med  staket  eller liknan de  i fast ighetsgränsen 
mellan Viar ed 8:7 5 och Viar  ed  8:76. Dispens   är  förenligt  med st randskyddets sy fte.  
 
 

Underlag till   beslut  
Ansökan om st  randskyddsdispens,  2019-07-11 
Situationsplan, 201 9-11-25  
Kompletterande an sökan 10   och 11   februari  
Platsbesök  25  april, 3 maj och 16      september  2019, 20   januari 202 0 
NATURVÅRDSVERKET RAP PORT 64 96 Åtgärdspr ogram för särskilt sk   yddsvärda 
träd – mål och åtgärder 201     2-2016  
 
Upplysningar  
Länsstyrelsen kommer att    granska beslu tet och sk  icka et t beslu t att   de godkänn er elle r  
överprövar Mil jö- och konsume ntnämndens  beslut ino m  tre ve ckor från   det  att  beslutet 
kommit  till  Länsstyrelsen. Länsst yrelsen sk a  överpröva om de an   ser att   det  inte  finns  
särskilda sk äl för dispense  n. Fö rst  efter  att  Länsstyrelsen ha r sv arat bö rjar  dispensen 
gälla.  
 
Andra person er  har ocks å möjlighet   att  överklaga beslu tet ino m  de  tre  veckorna.  Vänta  
tills  dispensen bö rjar  gälla inn an åtgärden/bygg nation på börjas.   
 
En karta och et   t foto hö  r till   detta beslu t och best  ämmer hur   stor den pr  ivata zo nen är  
på fast igheten dvs . en tomt  platsavgränsning.  Det  är  bara ino m tomt platsen som ägar  en  
till  marken ha r sin pr  ivata zon   eller hemfridszon och allemansr   ätten inte gäller.   
Anläggningar ut anför tomt platsen kan bli för   emål för tills  yn enligt   miljöbalken.  
 
Strandskyddsdispensen slu tar  att  gälla om ar  betet  inte  påbörjats ino m  två år   eller  
avslutas ino m  fem år   från  den dag då dispensbe   slutet  började gälla (  7 kap 18 h     §  
miljöbalken).  
 



 
 
 

 
Detta beslut ger ingen rättighet gentemot  andra som äger mar k- eller vattenområden 
eller som har rä ttigheter  där.  
 
Som regel krävs bygglov  eller bygganmälan för att uppföra ny byggnad.  Även ändring av  
byggnad eller uppförande av an dra anläggningar kan kräva bygglov eller bygganmälan. 
Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen för mer  information. 
 

Avgift  
Avgiften för handläggning av an sökan är 6936 kron or 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 tills  yn enligt   miljöbalken verkställas enligt  utsökningsbalken. 

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

Matilda Chocron  Agneta Sander 
Kommunbiolog   Miljöchef 
 
 

Bilaga  
1.  Översiktskarta  
2.  Beslutskarta 
3.  Foto som förtydligar tomt platsen och var den ska  avgränsas  med staket 
4.  Sökandens för stahandsförslag med  tomt  nummer  1 och 2 
5.  Fotobilaga från   platsbesök   
6.  Sökandens an drahandsförslag med   tomt  nummer  1 och 2 
7.  Andrahandsförslagets maximala bebyggelsestorlek enligt   beslut.   
8.  Hur man överklagar 

 

Beslutet expedieras  till  
Beslutet delges  

 
För kännedom 
Länsstyrelsen Västra Götalands Län (vastragotaland@lansstyrelsen.se) (inkl.  bilagor 1-5) 
Hans  Jönsson, exark@exark.se  

mailto:exark@exark.se
mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se


Bilaga 1 Översiktskarta 

Dnr. 2019-1930 

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen Skala 1:10000 

0 100 200 300mrättsverkan 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
    

  
 

 
 

Bilaga 2 Beslutskarta 

 
Kartan visar tomtplatsen för de tre  husen och deras kompleme  ntbyggnader  på 
fastighet  Viared 8:80  och Viar ed  8:75. Gul linje visar var tomtplatsen ska vara 
tydligt  markerad med  staket, eller liknande.  
 
De  röda ri ngarna visar de  stora ekarna och  dess sk yddszon som nämns  i 
beslutets  villkor. Grö n rin g visar lind med mån ga stammar som vid behov får 
tas  ner.   
 
 
 

Dnr. 2019-1930 

Miljöförvaltningen 
Postadress Besöksadress Hemsida E-post Telefon 
Miljöförvaltningen 
Borås Stad 

Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 70 00 vx 

501 80 Borås 



 
   

    

Bilaga 3 Dnr. 2019-1930 
Foto med röd linje som förtydligar att tomtplatsavgränsningen går i den upphöjda 
trädfria korridoren. Staket eller markering ska sättas upp i korridorens högra sida i bilden, 
det vill säga närmast rhododendronbuskarna. 





 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

  

   

    

     

   

 

TJÄNSTEANTECKNING 
Sida 
1(7) 

Datum Dnr 
2020-02-19 2019-1930 

Handläggare Matilda Chocron 

Ärende Ansökan om strandskyddsdispens 

Händelse Naturvård, Ansökan Om Strandskyddsdispens 

Foton frå n pla tsbesök   
 
4 maj 2019 

Figur 1Hus och    lusthus se tt från gatan  .  Infart strax hög  er om bilden.    

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON FAX 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 033-35 30 25 



 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Figur 2 Infart med garaget och       lusthuset i bild.    

 
Figur 3 I öpp   na korrid oren  mellan  träd  och  rododendron upp levs  gränsen mel lan  tomtplats och   allemansrättslig mark gå. Gr   änsen är  
också  gräns mel lan Via red  8:75 och   8:76.  

Sida 
2(7) 

Datum Dnr 
2020-02-03 2019-1930 



 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Sida 
3(7) 

Datum Dnr 
2020-02-03 2019-1930 

Figur 4 Ingång till     ädellövskogen från cykelv  ägen.  

Figur 5 Ovanför 8:   80 se r man hur marken sl    uttar ner mot sjön. E    n  stödmur är ida  g  en tyd lig avgränsnin g  mot Via red  8:80.   



 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Sida 
4(7) 

Datum Dnr 
2020-02-03 2019-1930 

Figur 6 Inifrån äd   ellövskogens nedre delar ner mot sjön. B      äck till   höger i bilden    

Figur 7 Inifrån äd   ellövskogen bor t  mot Via red 8:8 0  



 
 
 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 
 
 

Sida 
5(7) 

Datum Dnr 
2020-02-03 2019-1930 

3 september 2019 

Figur 8 Stor ek     som syns vara i då    ligt sk ick.  

Figur 9 Korrid  oren som utgör fastig   hetsgräns mel lan Viar ed  8:75 och   8:76   Föreslagen tomtgrän s.  



 
 
 

 
 

 
 

 

   

 

 

Sida 
6(7) 

Datum Dnr 
2020-02-03 2019-1930 

25 april 2019 

Figur 10 De    tre stora ek  arna på Via  red 8: 80, till vänste  r i bilden    

Figur 11 Via  red 8: 76 i ap  ril.  

 



 
 
 

 
 

 
 

 

 

Sida 
7(7) 

Datum Dnr 
2020-02-03 2019-1930 

Figur 12 Planerad    placering av tomt nr 2.      Stor ek   syns till   höger i bilden, samt när    mare lusth uset. 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

  

 
   

 

 

REMISSVAR   
Sida  
1(2)  

Datum Dnr  
2020-274  2020-02-07 

Zygmunt Cieslak, 033-35 30 18 
zygmunt.cieslak@boras.se 

Kommunstyrelsen i Borås Stad 

Remissvar angående: Vissa  följdändringar med anledning 
av  spellagen (Ds 2019:30)  

Remiss från kommunstyrelsen,  KS 2019-01119 1.1.2.1  
Finansdepartementet  dnr:  Fi2019/04148  
 

Miljö- och konsumentnämndens beslut  
 
Miljö- och konsumentnämnden  ställer sig positiva till borttaget av  tillståndsplikt enligt  
automatspelslagen  men  avstår från  att yttra sig i frågan  som svar på remissen.   
 
Sammanfattning   
 
I promemorian föreslås  bland annat  att tillståndsplikten för s.k. 
förströelsespelsautomater  ska upphöra och att lagen  (1982:636) om  anordnande av  
visst automatspel och automatspelsförordningen (2004:1062) ska upphävas.  Förslaget  
föreslås träda ikraft den 1 juli 2020.  
 
Miljö- och konsumentnämnden  ställer sig positiva till förändringen av tillståndsplikten  
enligt ovan.  Enligt Borås Stads  rutiner kring remissvar till Kommunstyrelsen ska ett  
svar från tillfrågat nämnd  alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det  
remitterade ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig).  Miljö- och 
konsumentnämnden är inte den myndighet som ska tillstyrka eller avstyrka den  
aktuella remissen. Av det skälet väljer nämnden att  avstå från att yttra sig.  
 

Ärendet  
 
Borås Stad har fått möjligheten att yttra sig  över Finansdepartementets förslag  till 
lagändring avseende tillståndsplikten för  visst  automatspel.  
 
För Miljö- och konsumentnämnden i nnebär ändringarna att Tillståndsenheten inte  
längre  kommer att erhålla och  svara på remisser från Spelinspektionen i samband med 
tillståndsgivning.  
 
 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON FAX 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 033-35 30 25 

mailto:miljo@boras.se
https://boras.se
mailto:zygmunt.cieslak@boras.se


 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Sida 
2(2) 

Datum Dnr 
2020-02-07 2020-274 

Miljöförvaltningens synpunkter   
 
Miljöförvaltningen har inga synpunkter på  de lagändringar som föreslås i  
promemorian Vissa följdändringar med anledning av spellagen (Ds 2019:30).  
 
 
 
 
 
Karl-Erik Nilsson  
Ordförande  
 
Yttrandet har lämnats med stöd av delegeringsordning fastställd av Miljö- och konsumentnämnden.  
 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON FAX 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 033-35 30 25 

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


 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   
 

  

 
    

 

TJÄNSTESKRIVELSE  
Sida 
1(2)  

Datum Dnr  
2020-135  2020-01-29 

Johanna Johansson 033-353147 
johanna.johansson@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Detaljplan för Hulta 4:41     
Yttrande till   Samhällsbyggnadsnämnden  (BN2011-1781)  

Sammanfattning  
Detaljplanens  syfte  är  att  möjliggöra bo stadsbyggnation ino m  planområdet som  
tidigare  varit  planlagt  till ha ndelsträdgård och att    komplettera me d yt terligare bo städer  
i nä rområdet. Natu rvärden st yr omfatt ningen av pla  nområdet.   
 
Miljö- och konsume ntnämnden  ser  positivt  på för tätning me d an slutning till   befintlig 
infrastruktur  och nä rhet  till  grönområde, kollek tivtrafik  och cy kelväg. F unktionen i   
grönområdet an ses bevara d ge nom de   begränsningar av pla  nområdet som gjor  ts.  Den 
kompletterande mar kundersökningen som krävs behöver gör    as  innan  
granskningsskedet. Pl anen bö r hä nvisa till den nya bullerkar    tläggningen som tagit  s  
fram  av st aden.   
 

Förslag till   beslut  
Miljö- och konsume ntnämnden  föreslås tills tyrka for tsatt  planarbete.   
 

Ärendet  
Detaljplanens  syfte  är  att  möjliggöra bo stadsbyggnation ino m  planområdet som   
tidigare  varit  planlagt  till ha ndelsträdgård och att    komplettera me d yt terligare bo städer 
i nä rområdet. Natu rvärden st yr omfatt ningen av pla  nområdet och avsikt  en är   att  
skapa et t  område med   småskalig  gestaltning  som an passar sig   till  landskapet  och 
kulturmiljön.  Detaljplanen berä knas  rymma cirka 45    -55 bo städer.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter   
Miljöförvaltningen ha r delt agit  i pla narbetet.  Miljöförvaltningen se r  positivt  på  
förtätning me d an slutning till   befintlig infr astruktur  och nä rhet  till grö nområde, 
kollektivtrafik  och cy kelväg. Vår a tidig are  synpunkter om avgrän  sning av pla  nområdet  
har tagit s hä nsyn till   i pla nhandlingarna.   
 
Natur  
Planförslaget  innebär att   biologiska värden för  svinner i mindr  e  områden. F unktionen  
i grö nområdet an ses dock   bevarad  genom de   begränsningar av pla  nområdet som  
gjorts och där  med krävs inte    kompensation för intrå  nget  i grö nområdet klass   1 och 3    

Miljöförvaltningen 
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enligt  Grönområdesplanen.  Vi se r  positivt  på för slaget  av mar kbyte  där  kommunen 
köper yt or  med  naturvärden.   
 
Markmiljö  
Handelsträdgården behöver ocks  å sanera s  för  att  exploateras  vilket  är  positivt  ur 
miljösynpunkt. Pl ankartan inn ehåller pla nbestämmelse om det  ta.  
 
Planhandlingarna an ger att   en pr ovtagningsplan sk a  skickas till   kommunens  
Miljöförvaltning inn an pr ovtagning.  Den komplet terande mar kundersökningen 
behöver dock   ske inn an gran skning.    
 
Buller  
Inför  granskningsskede vore det    lämpligt att   hänvisa till   den nya bullerkar  tläggning 
staden tagit   fram  istället  för  den från   2012. Te kniska för valtningen ha r underlaget .   

Agneta San der  Johanna Jo hansson  
Miljöchef  Miljöutredare  
 

Bilaga  
Planhandlingarna  
 

Beslut skicka s till   
Samhällsbyggnadsnämnden  





Syftet med planen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i  

mrådet. Största delen av planområdet har tidigare varit  

andelsträdgård som sedan några år tillbaka inte är i drift  

ängre. Förutom området där handelsträdgården fanns så  

ompletteras området för nya bostäder mellan Hulta Ängar  

ch bostäderna längs Storegårdsgatan. Området har en lantlig  

araktär precis i utkanten av staden, detta ihop med närheten  

ill friluftsområdet Kransmossen bidrar till att områdets  

tformning ska hållas småskalig. Framförallt planeras det  

illor möjliggörs.  
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Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsbyggnation inom  

planområdet som tidigare varit planlagt till handelsträdgård  

och att komplettera med ytterligare bostäder i närområdet.  

Inom området är det möjligt att bygga ett 50-tal bostäder i  

som styr omfattningen av planområdet. Avsikten är att skapa  

ett område med småskalig gestaltning som anpassar sig till  

landskapet och kulturmiljön.   

Planområdet ligger i sydöstra Borås. Norr om planområdet  

förskola samt ett villaområde, ett par hundra meter söder om  

området ligger Trandared och i sydost ligger Kransmossens  

friluftsområde. Planområdet är ca 1.5 hektar stort och ägs av  

Tomtarvid AB och Borås Stad. Planområdet omfattas inte av  

strandskydd. 

För området gäller delar av tre detaljplaner. För P953 som  

berör största delen av planområdet anger gällande detaljplan  

främst handelsträdgård (med tillhörande bostad) men även  

natur, lokalgata och bostad inryms till viss del inom det  

aktuella området. För P276 berörs endast mark som är  

planlagd till park i nuläget,   detsamma gäller för P665 där  

aktuell mark är planlagd till park. Genomförandetiden har  

gått ut för samtliga berörda detaljplaner.  

Kommunstyrelsen har den 3 december 2012 beslutat  

uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten  

att upprätta detaljplan för Hulta 4:38 (nu 4:41). 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 13 december 2012 att  

uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att ändra detaljpla-

nen. Nämnden önskade också att det skulle utredas om det  

fanns en möjlighet att utöka planområdet.   

Samråd 1 kvartalet 2020 

Granskning 2 kvartalet 2020 

Antagande 3 kvartalet 2020 

Laga kraft 4 kvartalet 2020 

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på  

detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.  

Byggstart för bostäderna är beräknad till 2021. 

Ungefärligt planområde. Planmosaik- gällande detaljplaner. 



Hulta och norr om Trandared. Området kommer att angöras 

bestående av framförallt kedjehus i 1,5 plan med gult tegel 

Hulta Ängar som består av gymnasiesärskola, förskola och 

korttidsenhet samt övriga enheter tillhörande äldreomsorgen. 

Inom planområdet har det tidigare bedrivits en handelsträd-

gård med tillhörande växthus och bostad. Växthusen är nu 

-

den planläggs för samma ändamål som den används till idag. 

Planområdets närhet till naturen och det närliggande frilufts-

området Kransmossen är påtaglig och sydöst om området 

strukturen från Hulta och söderut men lämnar kvar en 

korridor av oexploaterad mark mellan Trandared och Hulta. 

Den tillkommande bebyggelsen som tillåts består av par-, 

tre våningar. Sammanlagt beräknas detaljplanen rymma cirka 

45-55 bostäder. 

Områdets karaktär har fått styra planområdets utformning 

och skalan på den bebyggelse som planen medger. Närheten 

till de lantliga miljöerna söder om området och närheten 

till Kransmossens friluftsområde har tagits i beaktning. 

För att inte skada landskapsbilden eller natur-, kultur- och 

friluftsvärden breder planområdet inte ut sig mer söderut 

än det som tidigare varit handelsträdgård. Marken som 

planläggs öster om Storegårdsgatan har inte samma värden 

-

stadshus som kommer knyta ihop kedjehusområdet längs 

Storegårdsgatan och det storskaliga Hulta Ängar på ett bra 

sätt. Gångvägarna i denna del av planområdet kommer att 

-

tal handelsträdgårdar varav en av dessa, Bröderna Hanssons 

handelsträdgård, återfanns i planområdet. Som mest fanns 

tagits ur bruk för att bland annat göra plats för bostäder när 

Hulta och Trandared växt fram. 

Den före detta handelsträdgården med tillhörande bostadshus. 



      

Detaljplanen innebär att cirka 45-55 bostäder kan byggas.  

Detaljplanen genererar inte några nya arbetsplatser men  

planområdet är lokaliserat med gångavstånd till två stads-
busslinjer och centrala Borås kan nås på knappt 15 minuter  

med buss. Många större arbetsplatser exempelvis på Hulta  
kan nås till fots på cirka 15 minuter.  

service både på Trandared och Hulta.  

Planområdet har vissa höjdskillnader men de är relativt små  

och några problem att uppfylla krav gällande tillgängligheten  

Planförslaget bedöms inte innebära några betydande olägen-

heter gällande försämrade ljus- och skuggförhållanden för  
närliggande bostäder.  

Storegårdsgatan är fram till planområdet en gata med villa-

områdeskaraktär med trottoar. Området knyts också ihop  

med Trandared genom en smalare grusväg. Planområdets  

Området är tillgängligt för gående både från Hulta och Tran-

dared och binder samman dessa två stadsdelar. Storegårdsga-

cykelvägar från både Hulta och Trandared som knyter ihop  

området med Borås centrala delar. 

Två stadsbussar har sina ändhållplatser i närheten av plan-

området och stadens centrala delar nås på cirka 15 minuter,  

Södra Älvsborgs sjukhus 10 minuter, Södra torget 15 minuter  
och Borås central 20 minuter.  

Trandaredsgatan som är huvudledför både Hulta/Sörmarken  
och Trandared. Området angörs via Storegårdsgatan vilket  

är en drygt sex meter bred villagata med dubbelsidig trottoar.  

Busshållsplatser i närområdet. Cykelvägar markerat i rött. 



resor ske med andra färdmedel än bil, och påverkan på 

tt de boende ska välja andra färdmedel än bil vilket talar för 

tt det är positivt med komplettering av bostäder i aktuellt 
ge. Planområdets tillåtna användning och begränsade 

torlek innebär att statligt vägnät i stort inte bedöms påverkas 
egativt. 

-

ed m

s

åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Åtgärdsvals-

tudien Noden Borås tar hänsyn till stadens utveckling och 

äxande befolkning. 
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mband med åtgärdsvalsstudien har Borås Stad även 

rbetat med en utökad utredning av samtliga mot i syfte att 
tudera kapaciteten i dessa mer detaljerat. Borås Stad har för 

vsikt att fortsätta det fördjupade arbetet med Riksväg 40 

r eventuella åtgärder som kan komma att behövas på sikt. 

a

a
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s
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tillräckligt. 

av området planlagt till handelsträdgård vilket också gene-

inte i bruk längre men områdets användning skulle vid drift 

skulle således vara större om hela området som planlades 

i anslutning till planområdet bedöms ha tillräcklig kapacitet 

-
rera. 

För att ta sig med bil från planområdet och vidare mot Borås 

centrum eller i riktning mot Ulricehamn sker viss belastning 

på Hultamotet, Brämhultsmotet respektive väg 41 beroende 

ha sina målpunkter. Att antalet resor ökar behöver dock inte 

-

bindelser till målpunkter såsom livsmedelsbutik, arbetsplatser 





i nuläget, vissa kommer att ligga kvar på samma plats där 

För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet 

vid avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges 
Handbok för avfallsutrymmen” samt Boverkets väglednings-

handbok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk” 

följas. 

Planområdet har en marknivå som varierar mellan cirka 194 

och 200 m.ö.h. med de högsta nivåerna i den norra delen. 

Större delen av planområdet är en före detta handelsträdgård 
-

rade ytor som består av en skogsdunge och en grusad och 

tillhörande trädgård. 

-
pelvis björk, rönn och lind. Marken som tas i anspråk för 

bostadsbebyggelse har inga höga värden ur naturvärdes-

synpunkt. Viss mark har tidigare varit oexploaterad och de 
-

hanget handlar det varken om stora ytor eller stora värden. 
Större delen av planområdet är redan ianspråktagen och 

saknar i stort naturvärden. 

närheten vilket är ett av Borås största och mest välanvända 
-

backe, hinderbana, utegym, motionsspår och vandringsleder 
varav en är en kulturled som passerar planområdet. 

I arbetet med planområdets utformning har marken i 

området valts ut sett till det område som kan exploateras 
utan att störa områdets natur, kultur och friluftsvärden 

mer än nödvändigt. Grusvägen mellan Hulta Ängar och 

Trandared har setts som en naturlig gräns för exploatering 

Västergårdshagen och skogarna österut och därför blev den 
södra gränsdragning naturlig att behålla kring ungefär den 

yta som varit ianspråktagen av den tidigare Handelsträdgår-

den. I nordöst i planområdet tas viss naturmark i anspråk och 

Inspirationsbild 

Inspirationsbild 

Inspirationsbild 

Inspirationsbild 



 

den marken har bedömts ha ringa naturvärden. Området där  

Handelsträdgården behöver också saneras för att exploateras  

vilket är positivt ut miljösynpunkt. 

-

rådesplanen. Närheten till Kransmossens friluftsområde  

som är utpekat som klass I vilket är högsta värdet.  

Planområdet angränsar även till Västergårdshagen som är  

i grönområdesplanen som ”grönområde vid Storegårdsgatan”  

vilket innehar klass III. Den del av detta område som ingår i  

planområdet anses inte ha några påtagliga naturvärden. 

Kransmossens idrotts- och friluftsområde: Strövområde 

Kransmossen är ett stort, sammanhängande strövområde  

med omväxlande natur, öppna hagmarker och barrskog.  

-

raviner. Från Kransmossens friluftsgård går motionsspår,  

används av både rullskid- och inlineåkare. Vintertid görs  

-

plan, boule, grill- och sittmöjligheter, och två skolskogar. 

Kransmossen har mycket höga och höga naturvärden. Om-

rådet har höga frilufts- och rekreationsvärden, samt höga och  

mycket höga bevarandevärden. Delar av området har värden  

för lokal utveckling.  

Klass I 

Västergårdshagen: Stadsdelspark 

-

naturliga stigar och varierad natur. Terrängen är kuperad och  

naturen skiftar från hagmark till barrskog. Västergårdshagen  

har höga naturvärden och rekreationsvärden.  

Klass II Vid kullen 

Grönområde vid Storegårdsgatan: Träffpunkt 

I grönområdet vid Storegårdsgatan ligger lekplatsen Väster-

gårdshagen. Parken har besöks och stadsvärden.  

Utöver de utpekade områdena i grönområdesplanen så är  

området strax söder om området som en viktig grön kil in  

i staden från Kransmossen genom Västergårdshagen och  

vidare mot Ollonstupet. Detta är utpekat i Borås Stads  

översiktsplan som en koppling som ur natur- och rekrea-

tionsperspektiv är önskvärda att säkerställa eller vid behov  

utveckla för att upprätthålla en grön infrastruktur. Detta  

har tagits i beaktande vid utformningen av planområdet och  

planläggningen planeras att efterföljas av ett markbyte mellan  

kommunen och exploatören som äger det i översiktsplanen  

utpekade området. Genom att kommunen själva äger marken  

så kan denna viktiga gröna kil säkerställas för framtiden.  

WSP har upprättat ett tekniskt PM baserat på arkivstudier för  

att översiktligt redogöra de geotekniska förhållandena och ge  

rekommendationer fortsatta utredningar. Deras bedömning  

är att de marktekniska förhållandena inom området är relativt  

goda och att byggnader i en till två våningar troligen kan  

grundläggas med platta på mark.  

Skillnader kan dock förekomma gällande de geotekniska  

förutsättningarna i form av lösjord som är sättningsbenäget  

och kan kräva utschaktning beroende på djup, beskaffenhet  

samt ytligt berg som kan kräva sprängning. Vid uppfyllnad/ 

låglänt terräng bör hänsyn tas till eventuella sättningar samt  

eventuella stabilitetsproblem som sannolikt uppstår vid  

denna ytterligare belastning.  

Allmänna hårdgjorda ytor bedöms kunna grundläggas  

oförstärkt (normalt sätt) efter urschaktning av organisk jord.  

Aktuella grundvattennivåer och schaktförhållanden har inte  

besvarats. 

WSP:s PM rekommenderar att en översiktlig utredning utförs  

där syftet med undersökningen är att bestämma: 

- Bergfritt djup för att få ett bra projekteringsunderlag till  
Karta Grönområdesplan.. 

https://Kransmossenharmycketh�gaochh�ganaturv�rden.Om


grundplattor, VA-ledningar och massbalans på grund av 

eventuella nivådifferenser inom det berörda området. 

- Jordlagerföljd genom skruvprovtagning för att påvisa 

eventuella lösa jordlager. 

- Jordens fasthet genom geotekniska sonderingar och få 

parametrar på jorden samt påvisa berg. 

I området har det tidigare funnits en handelsträdgård och 

odling i växthus har bedrivits. 

och en kompletterande miljöteknisk markundersökning 

(WSP 2016) har utförts. Undersökningarna har funnit föro-

reningar som behöver saneras innan dess att bostäder kan 

byggas på platsen. Förhöjda halter av barium, bly, arsenik, 

Ytterligare komplettering av undersökningarna kommer att 

krävas och marken kommer att saneras för att uppnå Natur-

vårdsverkets riktvärden för bostäder. Vid komplettering av 

den kompletterade markundersökningen ska metallföro-

reningen kring provpunkt 1502 avgränsas horisontellt och 

undersöka huruvida det förekommer någon förorening i 

marken där det tidigare funnits en oljecistern i förrådets 

källare. Innan provtagning sker ska provtagningsplan skickas 

till kommunens miljöförvaltning. Mer information kring 

Planområdet berör inte strandskyddat område. 

Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt 

detaljerad översvämningskartering för Borås Stad, upprättad 

2010. 

Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet. 

Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och 

myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter 

har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa 

miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grund-

buller och luft. Miljökvalitetsnormerna bedöms inte överskri-

das genom exploateringen som medges i detaljplanen. 

efter den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörj-

ning idag eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp 

som används för att beskriva grundvatten är god kvantitativ 

status och god kemisk status. Planförslaget innebär att 

förorenad mark saneras vilket är positivt för grundvattnet 

och påverkar vattnets kemiska status positivt. 

Inget ytvatten bedöms påverkas negativt av detaljplanens 

genomförande. 

rör sig i området vilket kan bidra till ökad upplevd trygghet. 

Den i dagsläget ej verksamma handelsträdgården kan upple-

vas som övergiven och uppfattas som otrygg. 

Den nya bebyggelsen är belägen på gränsen mellan samman-

hållen bebyggelse och landsbygd, och tillkommande bebyg-

gelse kommer få en för platsen ny karaktär och identitet. Den 

nya bebyggelsen som får uppföras är såväl villabebyggelse, 

innebära nya vyer som förändrar boendemiljön för de som 

redan bor i området. 

Aktuellt avstånd till transportled för farligt gods är drygt 800 

meter. Det är långt till andra farliga verksamheter. Ytterligare 

utredningar bedöms inte som nödvändiga.   

Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsätt-

ningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska efter-

strävas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på 

människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika 

skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller. 

inklusive den ökning som planen innebär bedöms inte ge 

riktvärden för buller riskerar att överskridas. I kommunens 



  Översiktlig bullerkarta- ekvivalentvärden. 

översiktliga  bullerkartläggning  visar  att  buller  från  närlig-

gande  Trandaredsgatan  inte  riskerar  att  överskrida  några  

gränsvärden  för  planområdet.  

I  området  bedöms  inte  luftföroreningshalten  vara  hög.  

Därmed  behöver  åtgärder  inte  vidtas.  Normerna  överskrids  

inte  på  platsen  och  de k ommer  heller  inte  att  överskridas  på  

grund  av  den  nya  bebyggelse s om  tillåts  i  detaljplanen. 

Bestämmelsen  GATA
1 
 gäller  för  en  liten  del  av  planområdet  

och  innebär  att  den  delen  planläggs  som  kommunal  lokal-

gata. 

PARK  inom  område  där  denna  användning  gäller  får  det  

förallmänheten  och  syftar  till  att  knyta  ihop  olika  grönområ-

den  och  stråk  i  området.  

Detaljplanen  föreskriver  att  kommunen  är  huvudman  för  

allmänna  platser  inom  planområdet.  Det  innebär  att  det  är  

kommunen  som  ska  äga  och  ansvara  för  skötsel  av  platserna. 

Övrig  mark  i  området  är  kvartersmark  med  beteckningen  

1 1  
för  transformator-

station.  Bestämmelsen  innebär  att  inom  området  så  får  både  

bostäder  och  transformatorstation  byggas.  

Plankartan  innehåller  tre o lika  typer  av  bestämmelser  som  

reglerar  hur  stor  byggnadsarea  som  tillåts.  e
1  
innebär  att  inom  

område m ed  den  beteckningen  så  är  största  tillåtna  bygg-

nadsarea  130  m2 per  fastighet.  Denna  bestämmelse g äller  för  

den  del  av  området  där  par-/rad-/kedjehus  och  villor  tillåts.  

e
2 
innebär  att  största  byggnadsarea  är  200  m2 och  e

3 
 innebär  

att  största  byggnadsarean  är  40  %  av  fastighetsarean  inom  

egenskapsområdet.  

Punktprickad  mark  betyder  att  marken  inte f år  förses  med  

byggnad  och  där  även  n
1  

det  att  marken  inte  heller  får  hårdgöras  vilket  innebär  att  

någon  väg  inte f år  byggas  på  den  utpekade m arken.   

Höjd  på  byggnader  regleras  med  högsta  nockhöjd  vilket  

innebär  att  mindre a nläggningar  på  tak  såsom  skorsten  etc.  

bestämmelse o m  att  lägsta  takvinkel  får  vara  15  °. 

p
1  
reglerar  att  byggnadsverk  ska  placeras  minst  4  meter  från  

fastighetsgräns  eller  sammanbyggas  över  fastighetsgräns.  f
1  

betyder  att  endast  rad-,  par-,  kedje- eller  enbostadshus  får  

byggas.  f
2 
och  f

3 
är  utformningsbestämmelser  som  reglerar  att 

byggnaderna  får  vara  maximalt  två  respektive t re  våningar.  

b
1  

-

handlas  för  att  uppnå  riktvärden  för  känslig  markanväning.  

underjordiska  ledningar  som  betecknas  u
1  
och  en  bestäm-

melse  om  markreservat  för  gemensamhetsanläggning  för  gata  

betecknat  g
1. 

Borås  2025  är  visionen  om  hur  framtida  Borås  ska  se u t  2025. 

Visionen  antogs  år  2012  och  består  av  sju  strategiska  målom-

råden.  Detaljplanen  strider  inte m ot  Borås  stads  vision  utan  

bland  annat  följande: 

”Vi  utformar  socialt  hållbara  bostäder  över  generations- och  

kulturgränser  med  en  blandad  bebyggelse a v  gammalt  och  

nytt  och  med  olika  upplåtelseformer.” 



”Vi minimerar förekomsten av skadliga kemikalier i samhäl-

let”, detta genom att marken kring den nedlagda handelsträd-

gården saneras för att möjliggöra bostäder. 

Området är utpekat som övrig stadsbebyggelse i Översikts-

planen för Borås Stad (2018) som visar hur Borås Stad ska 

utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar kommun. 

till för att förverkliga översiktsplanens strategier och utgöra 

stöd vid bland annat detaljplanering. Bland planeringsprinci-

perna för bostadsbyggande och boendemiljöer står det bland 

annat att: 

» Planeringen av bostäder ska bidra till 

komplettering med varierade bostadstyper, storlekar 

och upplåtelseformer. 

» Ny bostadsbebyggelse ska lokaliseras på rimligt 

ett attraktivt alternativ i vardagen 

» Vid förtätning av boendemiljöer ska tillgången till 

offentliga mötesplatser och grönytor av hög kvalitet 

säkerställas. 

Detaljplanen bedöms följa riktlinjerna i kommunen över-

siktsplan. 

miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden, där målen 

inom området hållbar samhällsplanering framförallt syftar 

till att nå de nationella miljökvalitetsmålen avseende ”god 

bebyggd miljö” och ”begränsad klimatpåverkan”. 

Planen bedöms inte riskera att man inte kan uppnå 

miljömålen. Flertalet miljömål bedöms inte beröras av 

genomförandet av planförslaget eller medföra någon skillnad 

mot dagsläget. Sammanfattningsvis berörs målet Begränsad 

klimatpåverkan och Frisk luft genom att förslaget genererar 

gång- och cykel. 

Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 

rubrik. T.ex. under rubriker som bebyggelsestruktur, buller 

eller risk. 

gjorts. Omgivningsförutsättningarna och den påverkan 

detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen 

redovisas i denna planbeskrivning. Inom planområdet tillåts 

användning för bostäder, tekniska anläggningar, park, och 

gata. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvens-

-

gård tas i anspråk där marken behöver saneras för att tillåta 

bostäder. Planområdet har anpassats till sina omgivningar 

för att inte inkräkta på gröna stråk och kan ses som en 

förtätning där hushållningen med marken i närheten till 

Kransmossens rekreationsområde varit viktig. Viss natur tas i 

kompensationsåtgärder t.ex. för att förbättra tillgängligheten 

till rekreationsområdet kommer att utredas i planarbetet. 

Undersökningen av betydande miljöpåverkan har kommit 

fram till att det är viktigt att belysa följande frågor i detaljpla-

nen 

• Förorenad mark 

• Geoteknik 

• Tillgänglighet och hänsyn till rekreationsområdet 

Kransmossen. 

Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbe-

skrivning (MKB) inte behövs. 

Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap. Det innebär 

att Kommunen ansvarar för iordningställande och skötsel av 

för åtgärder och skötsel av kvartersmark på egen fastighet. 

I detaljplanens nordöstra del, som enligt tidigare detaljplan 

utgjordes av allmän platsmark men som nu kommer utgöras 

norra del som utgörs av allmän plats park. Flytten utförs av 

För iordningsställande av anläggningar på kvartersmark som 

vägar, anläggningar för sophantering med mera, ansvarar 

dessa anläggningar regleras i lantmäteriförrättning, se rubrik 



Fastighetsrättsliga frågor. 

-

ningar avseende vatten, spillvatten, dagvatten, fjärrvärme 

samt avfallshantering. 

bland annat reglera bildande av gemensamhetsanläggningar, 

-

ningar av mark. 

Ledningskoll utfördes i oktober 2019. Följande ledningsägare 

har ledningar inom eller i nära anslutning till planområdet: 

• Servicekontoret, Borås Stad 

• Splitvison 

ledningsägare. 

Föreslagen fastighetsbildning och beskrivna fastighetskon-

sekvenser är utformade i enlighet med detaljplanen och 

uttrycker ett alternativ till hur de fastighetsrättsliga frågorna 

kan lösas. Lantmäterimyndigheten prövar eventuella åtgärder 

enligt reglerna i gällande lag. 

Fastighetsägare 

Detaljplanen omfattar 7 fastigheter. Borås Hulta S:2 och 

Hulta S:3, vilka utgör samfälld väg, Borås Hulta 4:1 och 

Hulta 4:2, vilka ägs av Borås Stad, samt Borås Hulta 4:11, 

Hulta 4:38, Hulta 4:41, vilka är i privat ägo. 

Gemensamhetsanläggningar 

Inom delar av den mark som planläggs för Bostäder (B) samt 

innebär att marken inte får bebyggas eller disponeras på ett 

sådant sätt att lokaliseringen av en gemensamhetsanläggning 

inrättas av Lantmäterimyndigheten genom en lantmäteriför-

rättning. 

Ledningsrätt 

Ledningar som anläggs inom område markerade med u 

bör tryggas genom upprättande av avtalsservitut mellan 

ledningshavare och fastighetsägare. Rätten till området kan 

även säkerställas genom ledningsrätt. 

Fastighetsbildning 

De delar av Hulta 4:1 samt Hulta 4:2 som i detaljplanen 

ovan, bör genom fastighetsreglering tillföras Hulta 4:41. 

Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Borås Hulta 4:1 

- Avstår mark som i detaljplanen är utlagd som kvar 

Hulta 4:41. 

- Nya byggrätter för Bostäder (B) och Transformator 

- Mark utlagd som allmän plats, Park, minskar. 

Borås Hulta 4:2 

- Avstår mark som i detaljplanen är utlagd som 

sida 14, till Hulta 4:41. 

- Avstår mark som i detaljplanen är utlagd som 

sida 14, till Hulta 4:41. 

- Ny byggrätt för Bostäder (B) skapas. 

- Mark utlagd som allmän plats, Natur, minskar. 

1 
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Borås Hulta 4:11 

- Har fortsatt samma användning, Bostäder (B), som i 

tidigare detaljplan. 

rätt att använda ett område på Hulta 4:41 för väg, se 

- Detaljplanen möjliggör fastighetsreglering av mark 

upphävas.  

Borås Hulta 4:41 

- Tillförs mark som i detaljplanen är utlagd som 

sida 14, från Hulta 4:2. 

- Tillförs mark som i detaljplanen är utlagd som 

från Hulta 4:1. 

- Tillförs mark som i detaljplanen är utlagd som 

från Hulta 4:2. 

- Markens användning ändras från Handelsträdgård 

med tillhörande bostad (L1) till Bostäder (B) samt 

4:41 med en rätt för Hulta 4:11 att använda ett 

- Detaljplanen möjliggör fastighetsreglering av mark 

upphävas.  

Borås Hulta S:2 

- Två delar av samfälligheten planläggs som Bostäder 

- Mark utlagd som allmän plats, Natur, minskar. 

- Bildande av gemensamhetsanläggning för gata 

möjliggörs i de delar av samfälligheten som i 

detaljplanen markeras med g1. 

Borås Hulta S:3 

- Mark utlagd som allmän plats, Natur, minskar. 

- Bildande av gemensamhetsanläggning för gata 

möjliggörs i de delar av samfälligheten som i 

detaljplanen markeras med g1. 

betala för de åtgärder som uppkommer till följd av dennes 

exploatering. 

på sin fastighet som detaljplanen medför. 

Kommunen får intäkter i och med försäljning av mark. 

Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har fått laga 

kraft. 

Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden. 

Om du har standardförfarande: Detaljplanen handläggs med 

standardförfarande. Utökat förfarande är inte aktuellt för att 

detaljplanen: 

1. är förenlig med översiktsplanen, 

2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt 

av stor betydelse, eller 

3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift 

inte tas ut. 

Följande Utredningar utgör underlag för detaljplanen: 

Översiktlig miljöteknisk markundersökning 

(WSP, 2015-09-04). 

Kompletterande miljöteknisk markundersökning 

(WSP, 2016-05-17). 

Tekniskt PM, Geoteknik (WSP, 2019-09-20). 

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-

nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 

representanter från kommunala förvaltningar. 

Plan- och bygglovschef Planarkitekt 

Martina Johansson 

Mark- och exploateringsingenjör 



och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du 

och andra får och inte får göra inom planområdet. Det är 

plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå 

på och om byggnadens utformning är lämplig, och den ger 

fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid. 

Kommunen avgör när en detaljplan ska göras. Initiativet till 

att starta arbetet med en detaljplan kan komma från kommu-

nen själv, från markägare, enskilda personer eller företag. 

Detaljplan krävs generellt i stadsmiljö. Den som till exempel 

vill bygga något inom ett område där detaljplan krävs, 

kan ansöka om att ändra eller ta fram en ny detaljplan. 

bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars användning 

användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska 

värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs 

på boverket.se. 

Kommunen avgör var och hur en detaljplan ska göras. Vi gör 

den oftast i kommunens tätbebyggda delar. Planen kan till 

exempel omfatta en mindre del av tätorten, ett kvarter eller 

en enstaka fastighet. Under planarbetet gör vi en avvägning 

mellan allmänna och enskilda intressen, som kan påverka hur 

planen utformas. 

Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 år. 

Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer 

som står i planen – det är det som kallas byggrätt. När 

kommunen större möjlighet att ändra planen. Detaljplanen 

ligger till grund för framtida beslut om bygglov. 

Det är viktigt att alla personer som påverkas av detaljplanen 

år möjlighet att delta i planprocessen. Du kan delta på olika 

ätt: följa planarbetet i våra informationskanaler, komma till 

åra samrådsmöten och ge synpunkter. 

i tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden 

om kommer in. Både positiva och negativa synpunkter kan 

ara viktiga för planens utformning. Du kan bara påverka 

ådant som detaljplanen reglerar, till exempel bebyggelsens 

eglera i detaljplanen är hastighet på vägar och upplåtelseform 

å bostäder. Vi vill att du skickar in synpunkter skriftligt 

gärna digitalt) med dina kontaktuppgifter och din fastighets-

eteckning. 

u kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd och 

ranskning på vår webbsida: boras.se/detaljplan, i stadshuset 

å våning 6 eller få det skickat hem till dig. Om du vill träffa 

n handläggare kan du boka en tid. 

lankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande. 

lanbeskrivning, med texter och illustrationer, som 

edovisar planens syfte och förutsättningar och ett eller 

r färdig. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras 

ch redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 

astighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt 

indande. 

raft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument. 

et första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu-

en bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett 

mråde. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som 
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Planpr cessen. 

helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet 

till planuppdraget 

Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls-

byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan. I 

detta skede avgörs det om vi behöver göra ett planprogram 

innan vi påbörjar arbetet med en detaljplan. 

-

sättningar och mål som kommande detaljplaner ska uppnå. 

Planprogram innehåller ofta större områden än detaljplaner. 

Syftet är att redovisa principiella riktlinjer och visa alternativa 

i ett tidigt skede av planeringen. Dock ger ett planprogram 

inga byggrätter. När förslaget på ett planprogram är färdigt, 

skickas det ut på samråd till alla som påverkas av de 

planerade åtgärderna. Processen för planprogram är kortare 

än processen för detaljplan, och kan godkännas direkt efter 

samråd. När planprogrammet är godkänt, kan vi göra en 

detaljplan. 

När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan, 

skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som 

påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får 

möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta 

skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens 

innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi 

synpunkter i ett dokument som kallas samrådsredogörelse. 

Detta dokument är viktigt för att Samhällsbyggnadsnämn-

dens politiker ska kunna ta beslut. Synpunkter leder ofta till 

att planförslaget arbetas om och planen kan därför skilja sig 

åt mellan de olika skedena. 

nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk-

ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas 

av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång. 

Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna in dem 

granskningstiden sammanställer och redovisar vi synpunkt-

erna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem 

som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget 

ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att 

granskas igen. 

Om detaljplanen är av begränsad betydelse som en större 

allmänhet inte har ett intresse för, kan vi handlägga detaljpla-



nen  med  ett  så  kallat  begränsat  förfarande.  Våra  remiss-

instanser  och  de s om  påverkas  av  planförslaget  får  då  möjlig-

het  att  lämna  synpunkter.  Om  ingen  har  synpunkter  

skickar  vi  ut  information  till  en  samrådskrets.  Därefter  kan  

Samhällsbyggnadsnämnden  anta  detaljplanen. 

Samhällsbyggnadsnämnden  antar  (godkänner)  detaljplanen.  

När  det  gäller  planer  som  är  principiellt  viktiga,  ska  

Kommunfullmäktige a nta  detaljplanen.  I  det  här  skedet  får  

du,  som  vi  bedömer  inte h ar  fått  dina  synpunkter  tillgodo-

sedda,  ett  meddelande o m  att  planen  har  antagits.  Du  får  

även  en  så  kallad  besvärshänvisning,  som  ger  dig  information  

om  hur  du  kan  överklaga  planen  om  du  vill  det.  

Du  har  rätt  att  överklaga  kommunens  beslut  att  anta  detalj-

planen.  Det  kan  du  bara  göra  om  du  har  skickat  in  dina  

synpunkter  skriftligt  och  inte  har  fått  dem  tillgodosedda.  Om  

du  vill  överklaga  ska  du  skicka  överklagandet  till  kommunen  

inom  tre  veckor  från  den  dag  som  beslutet  publiceras  

på  kommunens  anslagstavla.  Kommunen  skickar  sedan  

överklagandet  till  Mark- och  miljödomstolen  som  prövar  

överklagandet  och  fattar  ett  nytt  beslut,  vilket  kan  ta  cirka  sex  

månader.  

Om  du  inte  är  nöjd  med  Mark- och  miljödomstolens  beslut  

kan  det  också  överklagas  till  Mark- och  miljööverdomsto-–  
len.  För  att  Mark- och  miljööverdomstolen  ska  ta  upp  ärendet  

behövs  först  ett  prövningstillstånd.  

Om  ingen  överklagar  kommunens  beslut  att  anta  

detaljplanen,  får  detaljplanen  laga  kraft  (börjar  gälla)  och  blir  

ett  juridiskt  dokument  efter  tre  veckor.  Då  kan  fastigheter  

bildas  som  överensstämmer  med  den  nya  planen.  De  som  vill  

bygga  kan  även  få  bygglov  i  det  nya  detaljplanerade o mrådet.  

Detaljplanen  får  även  laga  kraft,  om  ett  överklagande i nte g år  

igenom. 

Allmänna  intressen  =  intressen  hos  allmänheten,  exempel-

vis  bostadsbyggnation,  gator  och  allmänhetens  tillgång  till  

natur,  parker  och  andra  miljöer. 

Enskilda  intressen  =  intressen  hos  den  enskilda  personen  

eller  byggherren,  exempelvis  möjlighet  att  bygga  ut  på  en  

Remissinstanser  =  kommunnämnder,  bolag,  myndigheter  
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Grundkarta TIOÖ 
Mätklass II PLANBESTÄMMELSER 6
Koordinatsystem plan: SWEREF 99 13 30 

5 Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven Höjdsystem: RH 2000 3 
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom 

Grundkarta inom planområdet 
Upprättad 2019-12-30 4 
Fastighetsredovisning 
Upprättad 2019-12-30 
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N 4:1 JÄRNMYNTET MINNESSLANTEN 512 14 13 
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82 6 
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Grundkartans beteckningar 

Fastighetsgräns 

Servitutsgräns 

0:00 / 0:000 Fastighetsbeteckning 

Byggnader, fasadlinjer redovisade 

Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade 

Väg 

Rutnätspunkt s:2 
Slänt 

Stig 

Mur 

Staket 

Träd 

Belysningsstolpe 

hela planområdet. 

GRÄNSBETECKNINGAR 
Planområdesgräns 

Användningsgräns 

Egenskapsgräns 

Administrativ och egenskapsgräns 

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN 
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p. 

GATA1 Lokalgata 

PARK Park 

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p. 

B Bostäder 

E1 Transformatorstation 

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR 

KVARTERSMARK 
Bebyggandets omfattning 

e1 Största byggnadsarea är 130 m² per fastighet området får indelas i 
maximalt 35 fastigheter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p. 

e2 Största byggnadsarea är 200 m²,  4 kap. 11 § 1 st 1 p. 

e3 Största byggnadsarea är 40 % av fastighetsarean inom 
egenskapsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p. 

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p. 

Högsta nockhöjd är 209 meter över angivet nollplan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p. 
+209 

Högsta nockhöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p. 
0.0 

Minsta takvinkel i grader,  4 kap. 11 § 1 st 1 p. 00 

Placering 

p1 Byggnadsverk ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns eller 
sammanbyggas över fastighetsgräns,  4 kap. 16 § 1 st 1 p. 

Utformning 

f1 Endast radhus, parhus, kedjehus eller enbostadshus,  4 kap. 16 § 1 st 1 p. 

f2 Högst antal våningar 2,  4 kap. 16 § 1 st 1 p. 

f3 Högst antal våningar 3,  4 kap. 16 § 1 st 1 p. 

Markens anordnande och vegetation 

n1 Marken får inte hårdgöras,  4 kap. 10 § 

Skydd mot störningar 

m1 Startbesked för grundläggning av byggnad får inte ges förrän 
markens lämplighet avseende föroreningar har avhjälpts till 
Naturvårdsverkets riktvärden.,  4 kap. 12 § 1 st 1 p. 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 
Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år från dagen då detaljplanen fått laga kraft,  4 kap. 21 § 

Markreservat 

u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 5 § 1 st 2 

p. 

Gemensamhetsanläggning 

g1 Markreservat för gemensamhetsanläggning för gata,  4 kap. 18 § 1 st  p. 

Upplysningar 

Planavtal finns upprättat, ingen planavgift debiteras vid bygglov. 

Detaljplan för Hulta Samrådshandling 

Hulta 4:41 m.fl.- Samråd 
DEL. 

2020-01-20 Storegårdsgatan Granskning 

Antagande 
Upprättad 2020-01-20 Reviderad 

Laga kraft 

Michaela Kleman Robin Enqvist 
Plan- och bygglovschef Planarkitekt 

Skala 1:500 (A1) 

0 5 10 15 20 25 30 35 04 45 50 m 
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Dnr  
2019–003832  

Datum 
2020-02-04 

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

Miljö- och konsumentnämnden 

Detaljplan för Kristineberg, Gisseberget 1 m.fl,       Kristineberg  
centrum  
Yttrande till   Samhällsbyggnadsnämnden  (BN 2017 -862)  

Sammanfattning  
Planens  huvudsyfte  är  att  ge  möjlighet  att  förtäta och omvan  dla det   befintliga  
Kristineberg  centrum. Det ta sk a  göras  genom pla nläggning av fle  rbostadshus, 
centrumfunktioner,  förskola  och et t  vård- och omsor gsboende. Där utöver  ska  
detaljplanen ocks å möjliggör a pa rkmark ino m  planområdet.  Det är   positivt  att 
utveckla Krist ineberg  som omr åde.  Biotopskyddad allé behöver regle   ras i pla  nkartan  
och besk rivas  i pla nbeskrivningen. Ma rkundersökning behövs på den grusade      ytan 
och en bullerut  redning  behöver gör as.  
 

Förslag till   beslut  
Miljö- och konsume ntnämnden  tillstyrker pla nförslaget  under för utsättning att   
förvaltningens sy npunkter tas   hänsyn till.   
 

Ärendet  
Planens  huvudsyfte  är  att  ge  möjlighet  att  förtäta och omvan  dla det   befintliga 
Kristineberg  centrum. Det ta sk a  göras  genom pla nläggning av fle  rbostadshus,  
centrumfunktioner,  förskola  och et t  vård- och omsor gsboende. Där utöver  ska  
detaljplanen ocks å möjliggör a pa rkmark ino m  planområdet.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter   
Det är   positivt  att  utveckla Krist ineberg  som omr åde  och bå de  förskola,  bostäder och   
vård/omsorgsboende  är  välkomna inslag.   
 
Det är   också  positivt  att  utveckla den grö  na dele n och gör  a den lätt  are  att  utnyttja 
som st adsnära rekreation.   
 
Mobilitet  
Kollektivtrafik  är  lätt  tillgänglig  i omr ådet  vilket  ligger i linje me   d det   hållbara 
resandet.  
 
 

Miljöförvaltningen 
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Datum Dnr 
2020-02-04 2019–003832 

Biotopskydd 
Trädallén ut med pla nområdet vid Lars Kaggs   gatan omfatt as  av bio topskydd  och det   
behöver besk rivas  i pla nbeskrivningen. Det   behöver ocks å läggas till    en 
planbestämmelse i pla  nkartan. Allén an  sluter till   Grönområdesplan omr åde  klass  3.  
 
Förorenad mark   
Planen möjliggör för bo   ende och för  skola.  Det  har tidig are leg at  en bensinst ation 
inom  planområdet,  och pla tsen för den är     sedan  tidigare  översiktligt  undersökt  i  
samband me d att   bensinstationen avve cklades. Ytt erligare  provtagning  ska  göras  för 
att  undersöka rest föroreningar och ev  entuellt  saneringsbehov. P latsen där   förskolan  
planeras att   byggas  har se dan  70-talet varit avve  rkad och grusad. Tidigare var den      
skogbeklädd och det    finns uppgift er om att    det  kan ha leg  at  en fotbollsplan där  .  För  
att  utesluta att   fyllnadsmassor ha r an vänts för att    fylla upp omr  ådet elle r att   området 
har nyt tats  till sådan mar  kanvändning  som kan ha ge   nerat  föroreningar  i mar k  och  
grundvatten an ser Mil jöförvaltningen att   området  ska  undersökas m.a.p. för  oreningar.   
 
Buller  
Bullerkartläggningen som det    hänvisas  till  i pla nbeskrivningen är   från  2012 och en    
platsspecifik  bullerutredning behöver gör  as  för  området. Redakt ionellt  
ändringsförslag till   texten i pla  nbeskrivningen an gående hur   lägenheternas  
bostadsrum för delas sk ickas se parat.  
 

Agneta San der  Pia Aspegren   
Miljöchef  Handläggare  
 

Bilaga  
Handlingar som tillhör är   endet  
 

Beslut skicka s till   
Samhällsbyggnadsnämnden  
 
 



 
 

 Delegationsbeslut  
§ PL 2019-2452  
BN2017-862   

 
Inbjudan till samråd  för detaljplan för  Kristineberg, Gisseberget 
1 m.fl., Kristinebergs Centrum, Borås Stad   
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  i Borås Stad  gör  just nu en detaljplan, som finns ute  på samråd. Du får den här  
inbjudan  för  att vi vill veta  vad du tycker.  Samrådstiden  pågår 19 december–27 januari.  Med hänsyn till julen  
har  vi förlängt  samrådstiden  till fler veckor än vad  som annars är normalt.  
 
Syfte och område  
Syftet är att ge  möjlighet att förtäta och omvandla det befintliga Kristineberg  
centrum. Detta ska göras genom planläggning av flerbostadshus,  
centrumfunktioner, förskola och ett vård- och omsorgsboende. Därutöver ska  
detaljplanen också möjliggöra parkmark inom planområdet.   
 
Ta del av handlingarna 
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb:  
boras.se/detaljplan under ”Planer öppna för  synpunkter”,  och i  Stadshuset på 
våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan  du kommer  så att ansvarig  
handläggare kan ta emot dig.  Handlingarna finns även på Kristinebergs  
bibliotek.  Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb,  skickar  
vi handlingarna till dig  via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig!  
 
 
Samrådsmöte  
Vi kommer att ha ett samrådsmöte  i  form av öppet hus  på  Mötesplats Kristineberg, Kristinegränd  3, Borås,  14  
januari kl.  17.00–19.00. På  mötet kommer  representanter från kommunen att berätta om förslaget och svara på  
frågor.   
 
Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter/remissvar  senast den 27 januari  via e-post till detaljplanering@boras.se.  Ange   
planens  diarienummer (BN2017-862), din  fastighetsbeteckning eller adress och  ditt namn. Vi vill  
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.   
Det går även att  skicka synpunkter med  post till:  Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80   
Borås.  
 
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i  planen  är inbjudna till att lämna  
synpunkter.  Om du är  fastighetsägare eller kontaktperson för  samfällighet,  ber vi dig  att informera eventuella  
hyresgäster  och andra  ägare om denna information.  Om du inte  har skickat  dina synpunkter  skriftligt  innan  
granskningen är slut,  kan  du  förlora rätten att överklaga detaljplanen.   
  
Kontaktuppgifter för mer information  
Planarkitekt Jacob  Kastrup Haagensen,  tel:  033-35 84 98, e-post:  jacob.kastrup.haagensen@boras.se  
Plankonsult  Saeed Ebrahimabadi  , tel:  010 6153449, e-post:  saeed.ebrahimabadi@ramboll.se  
Plan- och bygglovschef  Michaela Kleman, tel:  033-35 85 72, e-post:  michaela.kleman@boras.se  
 
Hälsningar  från  
Samhällsbyggnadsnämnden,  2019-12-16   

SAMRÅD 

mailto:michaela.kleman@boras.se
mailto:saeed.ebrahimabadi@ramboll.se
mailto:jacob.kastrup.haagensen@boras.se
mailto:detaljplanering@boras.se
https://17.00�19.00
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Datum Dnr  
2020-119  2020-01-31 

Matilda Chocron 033- 35 30 13 
matilda.chocron@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond      
Sökande:    
Fastighet:   Ljushults-Backa 1: 9  

Sammanfattning  
 har sökt   bidrag ur na  turvårdsfonden för att    skapa hö gstubbe  av en ask    

på fast igheten Ljus hults-Backa 1: 9.   ansöker om et  t  bidrag på 2 500     
kronor.  
 

Förslag till   beslut  
Miljö- och konsume ntnämnden  beviljar   ansökan me d  2 500   kronor för   
att  skapa en hö  gstubbe  av en ask på fast    igheten Ljus hults-Backa 1:9 .  
 
Villkor  

  Åtgärden sk a  utföras av en ce   rtifierad ar borist.  
 
Projektet  ska  utföras i enlighe  t med   ansökan.  Åtgärden sk a  påbörjas  inom  två år   och  
avslutas ino m  fem år .  Högstubben sk a  stå kv ar i minst fe   m år   efter  avslutat pr ojekt.  
 
Bidraget  på  2 500   kronor bet alas ut   på an givet  konto ef ter  slutbesiktning av pr  ojektet. 
Anmäl projekt start och projekt  slut ti ll milj öförvaltningen.  
 

Ärendet  
 har lämn at  in en an  sökan om bidr  ag ur Borå  s  Stads na turvårdsfond för   

att  skapa en hö  gstubbe  av en ask på fast    igheten Ljus hults-Backa 1:9 .  
söker  om bidr ag på 2 500     kronor.   
 
Sökanden ha de  en ön skan om att besk   ära aske n men enligt    arboristen var det    för  
farligt att   beskära aske n  och att   skapa en hö  gstubbe  vore  lämpligare.  Asken är   gammal 
och ha r en omkrets    på cirka 20  0 cm.   Den är   till  viss del ihå  lig  och rö tterna visar   
tecken på att    lyfta ur mar  ken.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter   
Fastigheten ingår   i et t  område  utpekat  som klass   I i Borå  s  Stads  naturvårdsdatabas. 
Klassningen grundar   sig  i den bet  ade  ekskog med   inslag av alm, ask och lön     n som   

Miljöförvaltningen 
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Datum Dnr 
2020-01-31 2020-119 

finns i omr  ådet. Det   förekommer även sällsy  nta lavar   och sk yddsvärda träd i omr   ådet. 
Fastigheten grän sar även till    en nyc kelbiotop, nyc kelbiotopen besk riv  som bio toptyp  
ädellövskog  med  träd så som alm, ek    , ask och lön   n.  
 
Högstubben kommer ku  nna st å kv ar i mån  ga år   framöver och erbjuda mat-    och 
boplats  för bla nd an nat  insekter,  fåglar och fladdermöss.    
 
Naturvårdsfondens beredningsgrupp bedömer att     projektet uppfylle r sy ftet och   
kraven för an  vändning av mede  l ur na  turvårdsfonden.  Bidraget  går  till  enskild och   
omfattar na turvårdsåtgärder.  Projektet  bidrar även till    att  uppfylla det   nationella  
miljömålet  Ett  rikt växt-  och djurliv. Be  redningsgruppen för na  turvårdsfonden 
rekommenderar Mil jö- och konsume ntnämnden att   bevilja an sökan me d 2 500    
kronor.  Som eg en insats   står   för omh ändertagande  av ri s  och grenar .  

Agneta San der  Matilda Ch ocron  
Miljöchef  Kommunbiolog  
 

Bilaga  
1.  Översiktskarta  
2.  Detaljkarta  
3.  Fotobilaga  

 

Beslut skicka s till   
 

 



 

Bilaga 1. Översiktskarta 

Ljushults-Backa 1:9, dnr 2020-119 

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen Skala 1:10000 

0 100 200 300mrättsverkan 



 

Bilaga 2. Detaljkarta
Röd prick markerar aktuellt träd 

Ljushults-Backa 1:9, dnr 2020-119 

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen Skala 1:400 

0 5 10 15mrättsverkan 
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Fotobilaga 1(2) 
Datum Dnr 
2020-01-31 2020-119 

Handläggare Matilda Chocron 

Ärende Naturvård, ansökan om bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond 

Händelse Foton på aske  n inskic kade i samban  d me d an sökan.  

Miljöförvaltningen 
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Datum Dnr 
2020-02-12 

Johanna Bäckström 033-35 30 12 
johanna.backstrom@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Avtal om samverkan inom  miljö- och hälsoskyddsområdet  
och livsmedelsområdet mellan kommuner  inom Sjuhärad.  

Sammanfattning  
Miljöförvaltningarna  i Sjuhäradsområdet önskar ha ett kommunalt samverkansavtal  
enligt 9 kap 37 § kommunallagen  och därför har ett förslag till ett sådant tagits fram.  
Bedömning har gjorts att  det är kommunfullmäktige som är behörig part att  
godkänna avtalet.   
 

Förslag till  beslut  

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att tillstyrka förslaget om ”Avtal om 
samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet mellan  
kommuner inom Sjuhärad”  samt att överlämna avtalet till kommunfullmäktige för  
beslut om godkännande.  
 

Ärendet  
 
Enligt 9 kap 37  § kommunallagen får en kommun ingå avtal om  att någon av  dess  
uppgifter helt eller delvis ska utföras av en  annan kommun (avtalssamverkan).   SKR  
tog i september 2019 fram ett underlag  i syfte att underlätta för kommuner och 
regioner att nyttja möjligheterna till avtalssamverkan. Underlaget behandlar de  
vanligast förekommande rättsliga och praktiska frågeställningarna och ger exempel på 
hur de kan lösas i praktiken vid sådan samverkan. I underlaget redovisas också  
exempelklausuler för ett samverkansavtal.   
 
Det framtagna  avtalet om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och 
livsmedelsområdet mellan kommuner  inom Sjuhärad är baserat på SKR:s underlag.  
Chefer från de berörda förvaltningarna har sedan fått möjlighet att komma med 
synpunkter om vad avtalet måste innehålla för att det ska fungera i praktiken.   
 
Avtalet omfattar  miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet. Målet med  
avtalet är  att kunna  nyttja varandras personalresurser och därigenom öka kapaciteten,  
minska sårbarheten och öka  effektiviteten.  Vid behov ska kommuner som omfattas  
av avtalet kunna kontakta  någon av de  andra kommunerna för att be om hjälp. I  
avtalet benämns detta som att beställa uppdrag. Den tilltänkta uppdragstagaren har  

Miljöförvaltningen 
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alltid rätt att inte anta uppdraget.  Uppdragstagaren har rätt till ersättning från den  
andra kommunen för sitt  arbete.   
 
 
 

Miljöförvaltningens  synpunkter  
Miljöförvaltningen anser att det  vore  fördelaktigt att ha en god samverkan med de  
andra kommunerna inom Sjuhäradsområdet, både för att kunna ta del av deras  
kompetens men också för att kunna sprida den kunskap som  finns  på  
Miljöförvaltningen i Borås Stad. Att samordna denna samverkan genom ett  
samverkansavtal bedöms vara den bästa formen av  samverkan i dagsläget, även om  
andra typer av samverkan  också kan utredas parallellt. Miljöförvaltningen önskar  
därför att miljö- och konsumentnämnden ska fatta  beslut om att  överlämna förslag på 
samverkansavtal till kommunfullmäktige för godkännande.  
 
 
Agneta Sander   Johanna Bäckström  
Miljöchef   Förvaltningsjurist  
 

Bilaga  
- Förslag till avtal.  

 

Beslut skickas till  
- Kommunfullmäktige  

 



Avtal om samverkan inom  miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet  
mellan kommuner inom Sjuhärad.  
 

§  1 Parter  

Detta avtal reglerar samverkan mellan följande parter:  

Bollebygds kommun  org. nr. 212000-2973  

Ulricehamns  kommun org. nr.  212000-1579  

Svenljunga kommun  org. nr. 212000-1512  

Borås kommun  org.  nr. 212000-1561  

Tranemo kommun  org.  nr 212000-1462  

Herrljunga kommun org. nr.  212000-1520  

Vårgårda kommun org. nr.  212000-1454  

Marks kommun org.  nr.  212000-1504  

 

§ 2 Syfte   

Syftet med detta avtal är  att det ska utgöra  en grund  för samarbete  mellan parterna.  Samarbetet  
syftar till att kunna nyttja varandras personalresurser  och  kompetens samt därigenom  öka parternas  
kapacitet,  minska sårbarhet och bidra till ökad effektivitet inom  miljö- och hälsoskyddsområdet och  
livsmedelsområdet.  

 

§ 3 Omfattning och avgränsning   

Samverkan ska avse myndighetsutövning inom  miljö- och hälsoskyddsområdet samt  
livsmedelsområdet för att avtalet  ska aktualiseras.   

Uppdragsgivaren har ansvar för att uppdraget inte strider mot reglerna om  offentlig upphandling.   

 

§  4 Uppdragsbeskrivning  

Avtalet innebär sammanfattningsvis att varje uppdragstagare förbinder sig att utföra uppdrag för  
uppdragsgivarens räkning  med avtalets  villkor som grund. Uppdrag  som  omfattas av detta avtal är 
tillsyn, inspektion,  provtagning,  utredning, rådgivning,  beslutsfattande, upprättande av  yttranden och  
andra likvärdiga insatser.  Uppräkningen utgör exempel och ska inte ses som uteslutande.   

Det är uppdragsgivarens ansvar att säkerställa att uppdraget är ordentligt beskrivet för 
uppdragstagen och att uppdragstagaren förstår vad uppdraget innebär.  

 



§ 5  Beställning av uppdrag  

Beställning av uppdrag  från annan kommun  får ske  av chef med  personalansvar hos  den beställande  
parten  till chef med personalansvar hos  den andra  parten. Den tilltänkta uppdragstagaren har alltid  
rätt att inte anta uppdraget.  

Om någon av parterna begär det ska beställning av uppdrag och antagande  av uppdrag ske  
skriftligen.   

 

§ 6  Uppdragsgivarens åtaganden  

Uppdragsgivaren ska medverka till att uppdraget kan  utföras  enligt bestämmelserna i avtalet.  Detta 
innebär bland annat att uppdragsgivaren ska tillhandahålla information,  stöd,  underlag,  material och  
lokaler i den utsträckning  som krävs för uppdragets utförande.   

Uppdragsgivaren behåller  det politiska och rättsliga ansvaret för verksamheten.  

 

§ 7  Uppdragstagarens åtaganden  

Uppdragstagaren ska utföra uppdraget fackmässigt och med  omsorg. Uppdragstagaren ska se till att  
uppdraget  utförs i enlighet  med de  mål och riktlinjer som uppdragsgivaren har bestämt för 
verksamheten  samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för uppgifterna.    

 

§ 8  Delegering av ärenden   

Uppdragsgivarens delegeringsordning ska tillämpas vid  alla uppdrag.    

Det är alltid ansvarig nämnd hos uppdragsgivaren som bestämmer i vilken omfattning delegation ska 
ske  och  vad som i övrigt ska gälla i fråga om den delegerade beslutanderätten.   

Uppdragsgivaren ska informera uppdragstagaren  om  delegeringsordningen och om  huruvida  
uppdragstagaren får fatta beslut  på  uppdragsgivarens  vägnar.  

Vid delegation till en anställd i en annan kommun beslutar den anställde på den delegerande  
kommunens vägnar och beslutet är formellt sett fattat av den uppdragsgivande kommunen.  

Beslut som fattas  med stöd av delegation ska av uppdragstagaren anmälas till uppdragsgivaren på 
det sätt  och i den  tid som denne anvisar.  

 

§ 9  Hantering av handlingar, dokumentation och arkiv  

Uppgifter med anledning av uppdraget som kommer  uppdragstagaren till handa på något annat sätt  
än genom en handling ska  snarast dokumenteras,  om  de kan ha betydelse för  ett beslut i ett ärende 
som  omfattas  av uppdraget. Det ska framgå av dokumentationen när den har gjorts och av vem.   



Uppdragsgivaren är ansvarig för arkivbildningen avseende de allmänna handlingar som upprättas  
eller kommer in  till uppdragstagaren i anledning av uppdraget. Uppdragstagaren  ska se till att  
uppdragsgivaren tillställs sådana handlingar.  

 

§ 10  Personuppgifter och sekretess  

Varje part  ansvarar för att  säkerställa att partens behandling av personuppgifter sker i enlighet  med  
dataskyddsförordningens samtliga bestämmelser.  

Uppdragsgivaren är personuppgiftsansvarig.   

 

§ 11  Arbetsgivaransvar och arbetsmiljöansvar  

Uppdragstagaren är arbetsgivare för den personal som utför uppdrag som regleras i avtalet och är 
ytterst ansvarig för sin personals arbetsmiljö  och  arbetsvillkor. Samverkansavtalet påverkar inte  
respektive kommuns arbetsgivaransvar även  om personal utför verksamhet inom andra kommuner.    

Uppdragsgivaren ansvarar för att informera om  eventuella risker som kan finnas  i arbetet och om  
personlig skyddsutrustning ska  användas.    

Uppdragsgivaren har arbetsmiljöansvar för uppdragstagarens arbetstagare när de utför  arbete i 
uppdragsgivarens  verksamhet och i dennes lokaler i enlighet med arbetsmiljölagen 3  kap 12  §.   

 

§ 12  Försäkring  

Det är inte givet att en kommuns försäkring  omfattar verksamhet som bedrivs på  uppdrag åt andra 
kommuner. Det åligger uppdragstagaren att säkerställa att personalen är försäkrad under uppdraget  
för den andra  kommunen.   

 

§ 13  Ansvar  för skador  

Vem som  svarar för skador orsakade av uppdragstagande tjänsteman  bestäms  utifrån  
förutsättningarna i det  enskilda fallet  i  enlighet med  3 kap skadeståndslagen  (1972:207).   

 

§ 14  Ersättning  

Uppdragsgivaren ska till uppdragstagaren betala en ersättning som  är baserad på uppdragstagarens  
självkostnader  med anledning av uppdraget.   

Ersättningen baseras på uppdragstagarens timtaxa som är fastställd av kommunfullmäktige.  
Ersättningen fastställs på  grundval av faktiskt nedlagd  handläggartid för uppdraget som redovisas  
månadsvis.  

Ersättning ska även utgå för redovisade resekostnader som inte  omfattas av  timtaxan.  



Om uppdraget  kommer att innebära  andra kostnader  för uppdragstagaren än de  som  omfattas  av  
timtaxan  och eventuella resekostnader  ska dessa kostnader redovisas skriftligen  i förhand  av  
uppdragstagaren och godkännas skriftligen av ansvarig chef hos uppdragsgivaren för att  
uppdragstagaren ska ha rätt till sådan  ersättning.   

 

§ 15  Betalning och fakturering  

Uppdragstagaren  fakturerar uppdragsgivaren enligt de principer för bestämmandet av ersättningen  
som anges i punkt  14.   

Debitering ska ske månadsvis  i efterskott.  

Faktura ska i tillämpliga fall omfatta uppgift om antal debiterade  timmar uppdelade på  
objekt/ärende.   

Sista betalningsdag ska framgå av fakturan. Om detta inte framgår av fakturan ska betalning  erläggas  
senast  30 dagar efter fakturans ankomstdag.   

Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt  6 § räntelagen.    

Fakturerings-, påminnelse- eller faktureringsavgifter utgår inte.  

Ersättningen ska vara undantagen från  mervärdesskatt eftersom samverkan enligt detta avtal 
handlar om utförande av lagstadgade uppgifter som innefattar myndighetsutövning.  

 

§ 16  Uppföljning  

Bägge parter är skyldiga att medverka i uppföljning  och utvärdering av  uppdraget. Uppdragsgivaren  
har rätt  till löpande insyn i den verksamhet uppdragstagaren svarar för på uppdragsgivarens  vägnar.  

Uppföljning ska ske på uppdragsgivarens initiativ  och  vid de tidpunkter som parterna gemensamt  
bestämmer.  

 

 § 17  Omförhandling   

Parterna är överens  om att söka anpassa sig  till nya förhållanden som kan uppstå under 
avtalsperioden  och på bästa sätt försöka tillgodose varandras förutsättningar och behov.  

Parterna har rätt att begära omförhandling av detta avtal. Omförhandling ska begäras skriftligen av  
respektive kommun. Rätten till begäran  om omförhandling innebär inte någon rätt till ändring av  
avtalets innehåll.   

 

§ 18  Ändringar och tillägg   

Tillägg och  ändringar av avtalet ska ske skriftligen för att vara gällande  och undertecknas av behöriga 
företrädare för respektive  part.    



 

§ 19  Avtalstid och uppsägningsvillkor   

Avtalet gäller från och med  2020-05-01  och  löper tills vidare med tre månaders  uppsägningstid.  
Uppsägningstiden avser hela kalendermånader och börjar således löpa vid nästa kalendermånads  
start  vid en uppsägning. Uppsägning ska ske skriftligen och delges de andra parterna.   

Både uppdragsgivaren  och  uppdragstagaren kan säga  upp uppdrag som givits/åtagits genom detta  
avtal. Även då gäller samma uppsägningstid som för avtalet i övrigt  om inte någon av  
befrielsegrunderna är uppfyllda.  

Uppdrag  får avslutas utan  uppsägningstid  eller med kortare uppsägningstid  om  båda parterna är 
överens  om det vid  uppsägningen.   

 

§ 20  Befrielsegrunder   

Uppdragstagaren fritas  från skyldigheten att fullgöra sin del av avtalet och från att erlägga 
skadestånd  om hans åtaganden inte alls  eller endast  till onormalt hög  kostnad kan fullgöras på grund  
av krig  eller upplopp,  arbetsinställelse, blockad, eldsvåda,  sjukskrivning,  dödsfall,  ingrepp av  
myndighet eller annan därmed jämförlig händelse som uppdragstagaren inte råder över och inte  
heller kunnat förutse. Arbetskonflikt som har sin grund i kommunens brott mot kollektivavtal får inte  
åberopas som befrielsegrund.   

Skälig försening av färdigställande av  uppdrag ska anses godtagbar  om förseningen beror på sjukdom  
hos den uppdragstagande  parten  och  möjlighet inte  finns  att annan personal utför uppdraget.  
Parterna ska samarbeta för att sådana fall åsamkar så lite skada som möjligt  för båda parterna. 
Uppdragstagaren ansvarar för att  meddela uppdragsgivaren  om situationen  och hur lång förseningen  
bedöms bli.  Vid sjukskrivningar som  medför att uppdragstagaren inte kan utföra  uppdraget ska  
uppdragsgivaren meddelas direkt.    

Om uppdragstagaren inte fullgör sina skyldigheter vid  antagande av uppdrag har uppdragsgivaren  
rätt att häva uppdraget.   

 

§ 21  Tvistlösning  

Tvister med anledning av tolkning eller tillämpning av detta avtal ska i första hand lösas av parterna i 
godo  och i andra hand av  Tingsrätten  i Borås.    

Uppdragsgivaren har den huvudsakliga bevisbördan gällande vad uppdragen  omfattar och inom  
vilken tidsram de ska utföras. Uppdragstagaren har den huvudsakliga bevisbördan  gällande  
ersättning som  går utöver det som bestäms av avtalets villkor.  

 

§ 22  Godkännande av avtal   

Detta avtal träder i kraft  2020-05-01  under förutsättning att  kommunfullmäktige  hos respektive part 
godkänner avtalet senast 2020-04-30.   
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Datum Dnr  
2020-236  2020-02-07 

Andreas Zalewski, 033-35 32 29 
andreas.zalewski@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Uppföljning av intern kontroll  2019  

Förslag till  beslut  
Miljö- och konsumentnämnden godkänner  uppföljningen av  intern kontroll  2019.  
 

Ärendet  
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive  
verksamhetsområde. Varje nämnd har att se till att  en organisation upprättas för den 
interna kontrollen och att  regler  och anvisningar antas för denna.  
 
Miljöförvaltningen har genomfört intern kontroll för 2019  utifrån den  
plan som antogs av  Miljö- och konsumentnämnden  2019-08-27, § 235  för 2019  och 
redovisar resultat i medföljande uppföljningsrapport.  Sammanlagt har 15  riskbilder  
följts upp inom områdena styrning och ledning, personal, ekonomi och egen 
verksamhet. Granskningen har genomförts enligt plan.  
 
 

Agneta Sander  Niclas Björkström  
Miljöchef  Avdelningschef  
 

Bilaga  
Uppföljning av intern kontroll 2019   
 

Beslutet expedieras till  
1.  Kommunstyrelsen  
2.  Stadsrevisionen  

Miljöförvaltningen 
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Uppföljning intern kontrollplan - 2019 (Miljö- och konsumentnämnden) 

Kategori Verksamhet / Riskbild Riskbedömning Kontrollmoment Uppföljning Analys Status Rapportör Åtgärd Status 
Process 

Ekonomi Kundfakturor- Risk för att 4 Kontroll av Period Av 150 fakturor hittades en Troligtvis kommer fer 
avgiftsdebitering felaktiga kundfakturering 2019 felaktig. (faktura har gjorts fakturor i fortsättningen 

kundfakturor på 0kr istället för 2 312kr). skickas via fl med det nya 
skickas ut ärendehanteringssystemet 

Kontrollfrekvens vilket kommer innebära 
Varje år färre möjligheter till 

felskrivningar 

Ekonomi Upphandling Risk att Lagen 9 Kontroll att Borås Stads Period Från och med 2015 används Inga 
om offentlig direktupphandlingsregler 2019 en direktupphandlingsmodul 
upphandling efterlevs. från Visma som ger en bra 
(LOU) inte följs struktur och dokumentation 

Kontrollfrekvens av genomförda 
Varje år direktupphandlingar. Vid 

större upphandlingar tas 
hjälp av Koncerninköp. 

Risk att ramavtal 6 Kontroll att inköp följer Period Stickprov har tagits från 10 Förslag till åtgärder som 
inte följs ramavtal. 2019 olika konton och kontroll att ska vidtagas: Var 

de leverantörer som det står uppmärksam och 
att vi inte har avtal med. Av kontrollera om avtal fnns 

Kontrollfrekvens de 41 leverantörerna vi har innan inköp. 
Varje år använt under dessa konton 

har vi haft avtal med 11 
stycken. Det har inte funnits 
några andra alternativ till 
leverantörer som vi har avtal 
med. Se bilaga för specifka 
uppgifter kring leverantörer. 

Egen Posthantering/ Risk för att 6 Rätt datum, inlagt i Period Av 50 stickprov hittades Förslag till åtgärder: 
verksamhet Diarieföring verksamhet ej register, avslutade 2019 följande avvikelser: 

sköts på ett ärenden, arkiverat. -Viktigt att handläggare 
effektivt och • I fem ärenden kollar så att datum på 
ändamålsenligt Kontrollfrekvens stämmer inte skrivelsen är samma som 
sätt. Varje år händelsedatum på händelsen. 

med beslutsdatum -Allt som kommer in via 
• I fem ärenden pappersform måste 
saknas stämplas. Kommer 
datumstämpling ansökan in via mail är det 
på ansökan viktigt att även mailet 
• I två ärenden läggs in i Ecos då man där 
saknas anteckning kan se vilket datum mailet 
för expediering av med ansökan skickades. 
beslut -Expediering måste alltid
• I sex ärenden antecknas. Även vid 
fattas expediering via mail. 
intressentuppgifter -Vid lån av akter från 
på ärendet arkivet är det viktigt att 

man lämnar tillbaka dom 
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Kategori Verksamhet / Riskbild Riskbedömning Kontrollmoment Uppföljning Analys Status Rapportör Åtgärd Status 
Process 

snarast möjligt. Även 
• Fem ärenden är meddela respektive 
fortfarande administratör om man 
pågående (men de behöver låna akten en 
är aktiva längre tid. 
fortfarande) -Viktigt att alltid skicka 
• I två ärenden bekräftelse vid anmälan. I 
fattas ärendeakten vissa fall kan anmälan ha 
i arkivet mottagits direkt av 
• I sex ärenden är administratör eller 
inte bekräftelse handläggare och 
utskickat bekräftelse av mottagen 

anmälan har skett 
muntligt men då är det 
ändå bra att skicka ut en 
skriftlig bekräftelse då 
kontaktuppgifter till aktuell 
handläggare står med. 

Egen Delegationsbeslut Risk för att 6 Delegationsbeslut i Period 3 st ärenden hade längre Finns det lagkrav att det 
verksamhet verksamhet ej tillstånds- och 2019 handläggning än 20 inte får ta längre än 20 

sköts på ett anmälningsärenden arbetsdagar. arbetsdagar, eller är det 
effektivt och inom 20 dagar efter ett serviceåtagande? Om 
ändamålsenligt kompletta handlingar. Kontrollfrekvens inte, vartstår det skrivet att 
sätt. Varje år det inte får ta längre än 20 

dagar? 

Egen Besked om åtgärd Risk för att 8 Verksamhetsutövare Period Tydliggöra tidsgränsen 30 Förslag till åtgärder som 
verksamhet verksamhet ej som lämnar 2019 juni för mijörapportering på ska vidtagasPåminnelse i 

sköts på ett miljörapporter ska avdelningen. Det fnns en fera olika steg, tex. 
effektivt och senast den 30 juni få oklarhet på avdelningen om automatisk bevakning i 
ändamålsenligt besked om rapporten Kontrollfrekvens vem som satt datumet och ecos om möjligt 
sätt. kommer att medföra Varje år syftet med detta.Återkoppla 

någon åtgärd från resultatet av den interna 
nämndens sida. kontrollen till avdelningen så 

att förbättring kan ske till 
nästkommande år. 

Egen Dokumenthanteringsplan Risk för att 8 Kontroll att upprättad Period Arbetet pågår med en ny Inga 
verksamhet verksamhet ej dokumenthanteringsplan 2019 dokumenthanteringsplan för 

sköts på ett är aktuell och följs. hela förvaltningen. 
effektivt och 
ändamålsenligt Kontrollfrekvens 
sätt. Varje år 

Egen Kontroll att lokaler är Risk att service 12 Kontroll att lokaler är Period Förvaltningens behov fnns Inga 
verksamhet ändamålsenliga till kunder ändamålsenliga. 2019 beskrivet i 

försämras, lägre Lokalresursbehovsplan 
effektivitet samt 2020-2022. 
risk för Kontrollfrekvens 
arbetsmiljöstress. Varje år 

Personal Kompetens- och Risk att 12 Kontroll att förvaltningen Period Under 2019 har tjänsten HR Inga 
resursbrist förvaltningen inte har en fungerande 2019 tillsatts. 

klarar sitt personal-
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Kategori Verksamhet / Riskbild Riskbedömning Kontrollmoment Uppföljning Analys Status Rapportör Åtgärd Status 
Process 

uppdrag med rekryteringsprocess och 
avseende på kompetent personal är Kontrollfrekvens 
svårigheter att på plats. Varje år 
rekrytera på 
grund av låg lön, 
få utbildade med 
relevant 
utbildning, dåliga 
lokaler etc. 

Personal Kontroll SAM Risk att SAM- 6 Kontroll att SAM utförs Period Årshjulet med SAM följs i Inga 
hjulet inte följs. och följs upp månadsvis 2019 Stratsys med den 

i årsplaneringen. gemensamma SAM-
kalendern. 

Kontrollfrekvens 
Varje år 

Ekonomi Kontroll av avtal och Risk att avtal och 6 Kontroll att taxor är Period Under 2019 har extern Extern revision 
taxor taxor inte följs. korrekta, avtal följs och 2019 revision gjorts för kontroll av 

att rätt antal timmar taxor. 
debiteras. 

Kontrollfrekvens 
Varje år 

Styrning Förvaltningsövergripande Risk att den 9 Kontroll att Period Inga avvikelser hittades. Inga 
och ledning politiska beslutsformuleringar i 2019 

intentionen som protokoll ej kan 
föreligger ett misstolkas 
beslut faller bort/ Kontrollfrekvens 
misstolkas och Varje år 
beslutet får en 
annan innebörd 
än avsikten 

Risk att alla 6 Kontroll att utskick av Period Inga avvikelser hittades. Inga 
ledamöter/partier handlingar når fram till 2019 
ej får alla utskick alla mottagare 
från förvaltningen 

Kontrollfrekvens 
Varje år 

Egen Dataskyddsförordningen Risk att 12 Kontroll att innehåll i Period Under 2020 har Inga 
verksamhet (GDPR) personuppgifter verksamhetssystemen 2019 Miljöförvaltningen 

eller annan uppfyller de nya kraven implementerat ett nytt 
känslig ärendehanteringssystem. I 
information röjs. Kontrollfrekvens upphandlingsunderlag har 

Varje år funktioner 
behörighetsstyrning 
kravställts. 

Styrning Måluppfyllelse Risk att mål och 16 Kontroll att nämndens Period Kontinuerlig uppföljning görs Se analys. 
och ledning uppdrag mål uppfylls samt att 2019 genom 10-dagars, 

avseende uppdrag utförs inom de pluppsamtal samt 
ekonomi och ekonomiska ramarna budgetuppföljningar. 
verksamhet från Kontrollfrekvens Uppdrag och indikatorer 
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Kategori Verksamhet / Riskbild Riskbedömning Kontrollmoment Uppföljning Analys Status Rapportör Åtgärd Status 
Process 

nämnden inte Varje år kommenteras och 
uppfylls inom rapporteras med aktuell 
ekonomiska status i tertial- och 
ramar. bokslutsrapporterna. Under 

2019 har tjänsten 
förvaltningscontroller 
tillsatts. 
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Datum 
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Dnr  
2020-385  2019-02-14 

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

Miljö- och konsumentnämnden 

Inkomna synpunkter  2019  till  Miljö- och konsumentnämnden  
Redovisning till Kommunstyrelsen (Dnr 2020-00176)  

Sammanfattning  
Som medarbetare i Borås Stad ska vi kunna ta emot synpunkter från våra medborgare.  
Vi ska ta emot både positiva och negativa synpunkter med intresse och g ott bemötande.  
Under 2014 har ett för Borås Stad gemensamt system för synpunktshantering startats  
via ett formulär på webbplatsen boras.se. En sammanfattning av inkomna synpunkter  
ska redovisas till ansvarig nämnd.  
 
Det har under 2019  inkommit  25  synpunkter till Miljöförvaltningen. Av dessa  25 
synpunkter har  7  fördelats till annan organisation. Av de återstående  18  synpunkterna  
som fördelats inom förvaltningen avsåg  14  klagomål  och 4   förslag. De inkomna  
synpunkterna har diskuterats på respektive avdelning och där så varit möjligt  beaktats  
för framtiden.  
 

Förslag till  beslut  
Miljö- och konsumentnämnden antecknar informationen till protokollet.  
 

Ärendet  
Som medarbetare i Borås Stad ska vi kunna ta emot synpunkter från våra medborgare.  
Vi ska ta emot  både positiva och negativa synpunkter med intresse och gott bemötande.  
Ett för Borås Stad gemensamt system för synpunktshantering finns på webbplatsen 
boras.se. Alla synpunkter kan lämnas anonymt, men om man önskar återkoppling  
behöver kontaktuppgifter anges. Inom två arbetsdagar ska en bekräftelse lämnas på att  
synpunkten kommit in och vem som tar hand om den. I de fall återkoppling önskas ska  
detta ske inom tio arbetsdagar. Likaså ska ansvarig handläggare meddela när en eventuell  
åtgärd är gjord.  
 
En sammanfattning av inkomna synpunkter ska redovisas till ansvarig nämnd.  
 

Miljöförvaltningens  synpunkter  
Det har under 2019  inkommit  25  synpunkter till Miljöförvaltningen. Av dessa  25 
synpunkter har  7  fördelats till annan organisation. De återstående  18  synpunkterna har  
fördelats internt på Miljöförvaltningen.  Av dessa  18  synpunkter ville  10 a v 
synpunktslämnarna  ha återkoppling. Synpunkterna fördelades enligt följande:  

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON FAX 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 033-35 30 25 
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Datum Dnr 
2020-02-14 2020-385 

12 t ill Miljötillsyn  - Klagomål –  Fysisk miljö. Avsåg  3 st nedskräpningsärenden 
(miljöfarligt  avfall intill en  bäck, nedskräpning vid  en bilfirma, nedskräpning inomhus), 4 
st klagomål på fiskmåsar, 4 klagomål på buller  (3 st byggen, 1 st Borås lokaltrafik)  och 1  
klagomål på skabbräv.  
 
4 till Miljöstrategiska avdelningen  - Förslag  - Fysisk miljö. Alla 4 avsåg invasiva växter.  
 
2 till Livsmedelskontroll – Kl agomål  –  Fysisk miljö. Båda 2 avsåg nya rökförbudet.   
 
Till annan organisation:  
7  st till Borås Rent & Snyggt/Håll Sverige Rent  - samtliga avsåg nedskräpning i naturen.  
 
De inkomna synpunkterna har diskuterats på respektive avdelning och där så varit  
möjligt beaktats för framtiden.  

Agneta Sander  Niclas Björkström  
Miljöchef  Avdelningschef  
 

Bilaga  
Redovisning av inkomna synpunkter  2019.pdf  
 

Beslut skickas till  
Kommunstyrelsen  
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1  Inledning  

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för  
att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder.  

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik 
över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen 
kommer årligen att följa upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt.  

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter  för  
perioden 1 januari till 31 december 2019, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier.  

Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i.  

Som medarbetare i Borås Stad ska vi kunna ta emot synpunkter från våra medborgare. Vi ska ta emot  
både positiva och negativa synpunkter med intresse och gott bemötande. Alla  synpunkter kan lämnas 
anonymt, men om man önskar återkoppling behöver kontaktuppgifter anges. Inom två arbetsdagar ska  
en bekräftelse lämnas på  att synpunkten kommit in och vem som tar hand om den. I de fall 
återkoppling önskas ska detta ske inom tio arbetsdagar. Likaså ska ansvarig handläggare meddela när en 
eventuell åtgärd är gjord.  

2  Antal inkomna synpunkter januari –  
december 2019  

Verksamhetsområde  Antal  Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten  

Miljötillsyn  12  Klagomål  

Miljöstrategiska avdelningen  4  Förslag  

Livsmedelskontroll  2  Klagomål  

Totalt för förvaltningen  18   

Det har under 2019 inkommit 25 synpunkter till Miljöförvaltningen. Av dessa 25 synpunkter har 7 
fördelats till annan organisation. Av de återstående 18 synpunkterna som fördelats inom förvaltningen 
avsåg 14 klagomål och 4 förslag.  

3  Fördelning kommungemensamma kriterier  

3.1  Fördelning kommungemensamma kriterier  

Förslag  Klagomål 
Verksamhetsmått  Beröm 2019  Fråga 2019  Totalt 2019  

2019  2019  

Bemötande  0  0  0  0  0  

Fysisk  miljö  0  0  4  14  18  

Information  0  0  0  0  0  

Tjänster  0  0  0  0  0  
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Förslag  Klagomål 
Verksamhetsmått  Beröm 2019  Fråga 2019  Totalt 2019  

2019  2019  

Totalt  0  0  4  14  18  

Det har under 2019 inkommit 25 synpunkter till Miljöförvaltningen. Av dessa 25 synpunkter har 7 
fördelats till annan organisation. De återstående 18 synpunkterna har fördelats internt på  
Miljöförvaltningen. Av dessa 18 synpunkter ville 10 av synpunktslämnarna ha  återkoppling. 
Synpunkterna fördelades enligt följande:  

12 till  Miljötillsyn - Klagomål  –  Fysisk miljö. Avsåg 3 st nedskräpningsärenden (miljöfarligt avfall intill  
en bäck, nedskräpning vid en bilfirma, nedskräpning inomhus), 4 st klagomål på fiskmåsar, 4 st 
klagomål på buller (3 st byggen, 1 st Borås lokaltrafik) och 1 st klagomål på skabbräv.  

4 till Miljöstrategiska avdelningen - Förslag - Fysisk miljö. Alla 4 avsåg invasiva växter.  

2 till Livsmedelskontroll –  Klagomål –  Fysisk miljö. Båda 2 avsåg nya rökförbudet.  

Till annan organisation:  
7 st till Borås Rent & Snyggt/Håll Sverige Rent - samtliga avsåg nedskräpning i naturen.  

4  Ständiga förbättringar  

De inkomna synpunkterna har diskuterats på respektive avdelning och där så varit möjligt beaktats för  
framtiden.  

5  Avslutade synpunktsärenden  

Totalt antal synpunkter som 
Totalt antal ej avslutade 

Totalt antal avslutade ärenden  inkom under perioden januari –  
ärenden  

december 2019  

18  0  18  

6  Synpunktsrutinen  

  Status  Kommentar  

Förvaltningen har under året Till större delen  Dröjde med återkoppling  i ett par av  ärendena.  
följt synpunktsrutinen  

7  Vidarebefordrade ärenden  

Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar  
7  

eller bolag.  

Av de totalt 25 synpunkterna har 7 stycken fördelats till Borås Rent & Snyggt/Håll Sverige Rent.  
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Datum Dnr 
2020-02-17 2020-? 

Kristina Reinholdsson 
Kristina.reinholdsson@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Årsredovisning 2019  

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden godkänner för egen del  förvaltningens upprättade  
årsredovisning för 2019  och överlämnar  denna  till Kommunstyrelsen.   
 
Miljö- och konsumentnämnden begär att under 2020  disponera 2019  års överskott av 
tilldelad byggbonus motsvarande 1 238  tkr.  
 
Miljö- och konsumentnämnden begär att under 2020 disponera  2019  års överskott av 
klimatkompensationsmedel motsvarande  549  tkr.  
 

Ärendet  
Miljöförvaltningen har upprättat en årsredovisning  för 2019. Rapporten är framtagen i  
kommunens rapporteringssystem Stratsys  och följer den kommungemensamma  
strukturen.   

I Borås 2025 Vision och strategi  står bland annat att läsa:  ”i Borås lever människor  
tillsammans, och i harmoni  med naturen och omvärlden”  samt  ”vi arbetar för en hållbar utveckling  
där de ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna samverkar”. Miljö- och 
konsumentnämndens myndighetsutövning, strategiska arbete och 
rådgivningsverksamhet berör alla tre dimensionerna och syftar till att säkerställa 
boråsarnas hälsa och säkerhet, en effektiv och hållbar samhällsplaneringsprocess, lika  
och rättvisa regler för företag i Borås, motverkan av brottslighet och stöd 
till  boråsarna med både förbyggande och rådgivande insatser inom budget-, skuld- 
och konsumentområdena.  

Samhällets behov av miljö- och hälsoskyddskompetens har ökat markant de sista tio-
femton åren, i takt med insikten att arbete med hållbar utveckling  är nödvändig för  
mänsklighetens överlevnad på lång sikt. Alla nämndens verksamhetsområden har  
också ökat i omfattning och komplexitet liksom förväntningarna  på snabb 
handläggning och nära samverkan med verksamhetsutövare, privatpersoner,  
myndigheter med flera.  

Miljö- och konsumentnämnden redovisar 2019 ett överskott på 1 205 tkr efter hänsyn 
till jämförelsestörande poster och nämndens buffert. Resultatet i förhållande till 

Miljöförvaltningen 
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budget visar att nämndens verksamheter underskrider sin budget och uppvisar ett  
positivt resultat på 733 tkr. Nämndens buffert på 260 tkr har använts och har hjälpt  
till att öka resultatet.  

Miljö- och konsumentnämnden har sedan 2012 haft ekonomi och personalresurser i  
obalans jämfört med de uppdrag som nämnden ålagts. Hög personalomsättning och 
vakanta tjänster medför både minskad och mindre effektiv verksamhet samt ökad  
stress och ökad risk för  sjukskrivning. Alla nämndens uppdrag har inte kunnat  
genomföras 2019 på grund av vakanser, där  av det  positiva ekonomiska resultatet.  

Sammanfattningsvis beror nämndens budgetöverskott 2019 på:  

•  Lägre personalkostnader än budgeterat på grund av  senare tillsättning av  
personal på tjänsterna inom staben och  miljöstrategiska avdelningen.  

•  Lägre personalkostnader än budgeterat inom miljötillsyn utifrån att det har  
varit svårt att rekrytera personal med rätt kompetens.  

•  Det har blivit glapp mellan att personal (t.ex. jurist, chef miljöstrategiska, 
miljöutredare, konsumentrådgivare) har slutat och ny personal har börjat  
vilket också medfört lägre personalkostnader än budgeterat.  

•  Nämnden har inte varit på utbildning i den utsträckning som det budgeterats  
för.  

Överskottet har i sin tur ytterligare förstärkts av nämndens buffert och sjukfrånvaro.  

 

Agneta Sander  Kristina Reinholdsson   
Miljöchef  Förvaltningscontroller   
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1  Inledning  

I Borås 2025 Vision och strategi  står bland annat att läsa: ”i Borås lever människor tillsammans, och i harmoni med  
naturen och omvärlden”  samt  ”vi arbetar för en hållbar utveckling där de ekologiska, sociala och ekonomiska 
dimensionerna samverkar”. Miljö- och konsumentnämndens myndighetsutövning, strategiska arbete och 
rådgivningsverksamhet berör alla tre dimensionerna och syftar till att säkerställa boråsarnas hälsa och 
säkerhet, en effektiv och hållbar samhällsplaneringsprocess, lika och rättvisa regler för företag i Borås, 
motverkan av brottslighet och stöd till boråsarna med både förbyggande och rådgivande insatser inom 
budget-, skuld- och konsumentområdena.  

Samhällets behov av miljö- och hälsoskyddskompetens har ökat markant de sista tio-femton åren, i takt 
med insikten att arbete med hållbar utveckling är nödvändig för mänsklighetens överlevnad på lång sikt. 
Alla nämndens verksamhetsområden har också ökat i omfattning och komplexitet liksom  
förväntningarna på snabb handläggning och nära samverkan med verksamhetsutövare, privatpersoner, 
myndigheter med flera.  

Miljö- och konsumentnämnden redovisar 2019 ett överskott på 1  205  tkr efter hänsyn till 
jämförelsestörande poster och nämndens buffert. Resultatet i förhållande till  budget visar att nämndens  
verksamheter underskrider sin budget och uppvisar ett positivt resultat på 733  tkr. Nämndens buffert 
på 260  tkr har använts och har hjälpt till att öka resultatet.  

Miljö- och konsumentnämnden har sedan 2012 haft ekonomi och personalresurser i obalans jämfört  
med de uppdrag som nämnden ålagts. Hög personalomsättning och vakanta tjänster medför både 
minskad och mindre effektiv verksamhet samt ökad stress och ökad risk för  sjukskrivning. Alla  
nämndens uppdrag har inte kunnat genomföras 2019 på grund av vakanser, därav det positiva  
ekonomiska resultatet.  

Sammanfattningsvis beror nämndens budgetöverskott 2019 på:  

  Lägre personalkostnader än budgeterat på grund av senare tillsättning av personal på tjänsterna  
inom staben och miljöstrategiska avdelningen.  

  Lägre personalkostnader än budgeterat inom miljötillsyn utifrån att det har varit svårt att  
rekrytera personal med rätt kompetens.  

  Det har blivit glapp mellan att personal (t.ex. jurist, chef miljöstrategiska, miljöutredare, 
konsumentrådgivare) har slutat och ny personal har börjat vilket också medfört lägre 
personalkostnader än budgeterat.  

  Nämnden har inte varit på utbildning i den utsträckning som det budgeterats för.  

Överskottet har i sin tur ytterligare förstärkts av nämndens buffert och sjukfrånvaro.  

2  Viktiga händelser under året  

Miljöförvaltningen har en inrättat stab (förvaltningscontroller, HR-specialist, jurist och kommunikatör) 
från och med 15 augusti 2019, med syfte att hjälpa  Miljöförvaltningen att skapa en effektiv och hållbar 
verksamhet. Stabens funktion  är framförallt att stödja, men även styra genom råd, vägledning och 
analys för att öka ledningens och förvaltningens kapacitet och utveckla  verksamheten utifrån ett 
helhetsperspektiv.  

Nämnden har under 2019 investerat i ett nytt verksamhetssystem, Ecos2, för både Miljöbalks- och 
livsmedelsområdet och parallellt har ett e-arkiv upprättats. Dessa moderna system ger en mängd olika  
möjligheter för digitalisering och effektivisering. Full effekt tar något eller några år att nå.  

Konsumentrådgivning  

Konsumentrådgivningen har under året  flyttats  från Miljöstrategiska avdelningen till avdelningen för  
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budget- och skuldrådgivningen. De två verksamheterna har mycket gemensamt om genom att dra nytta 
av varandras kunskaper och kontaktnät kan det förebyggande arbetet förstärkas och effektiviseras. 2020 
byter återupptar verksamheterna avdelningsnamnet Konsument Borås. 

Budget- och skuldrådgivning 

Budget- och skuldrådgivningen genomförde en uppskattad samverkanshalvdag med temat "våga fråga 
hur mår din ekonomi" där olika aktörer som i sitt arbete möter personer som har problem med sin 
ekonomi och/eller lever i ekonomisk stress. Syftet var att berätta om verksamheten samt att hitta vägar 
för samverkan. Konsumentverket uppmärksammade satsningen och var även på plats för att ta del av 
hur man lokalt kan arbeta med samverkan. 

Tillstånd och Livsmedelskontroll 

Avdelningen för Tillstånd- och Livsmedelskontroll har fått bra resultat i NKI (Nöjd kundindex) även 
under 2019. Det bekräftar att verksamheten är stabil och våra interna rutiner fungerar bra. Hela 
avdelningen deltar aktivt i olika nätverk (interna och externa) för information/erfarenhetsutbyte samt 
utveckling av verksamheten. 

Sedan 1 juli 2019 gäller den nya tobakslagen. Det innebär att den som vill sälja tobak behöver ansöka 
om tillstånd för försäljning. Cirka 90 verksamheter har ansökt om tillståndet. 

Tillståndsenheten har som första tillsynsmyndighet inom serveringstillstånd i landet testat och utvecklat 
arbetet av det digitala projektet ”Kommun Kim”. Syftet är att öka möjligheten till information och 
vägledning för den enskilde företagaren och medborgaren. Ursprungligen kommer idén från Norge och 
Borås Stad är först ut i landet med att sjösätta projektet. 

Dricksvattenkontroller med fokus på hygien och faroanalys var en av de fokusområden som 
livsmedelsenheten arbetat särskilt med under 2019. Även spårbarhet (märkning osv.) inom grossistledet 
gällande svenskt kött har kontrollerats speciellt under året. 

Sedan 1 januari 2019 gäller en ny sanktionsmöjlighet om en livsmedelsföretagare har brustit i sin 
anmälningsskyldighet och ändå påbörjat sin verksamhet. Årsomsättning styr storleken på sanktionen 
(1% eller 0,5% av årsomsättning beroende på ärendets art). 

För att säkerställa att livsmedelskontroll har möjlighet att ta betalt för sitt arbete framöver har 
taxebestämmelserna och delegationsordning anpassats till den nya EU-förordningen om offentlig 
kontroll inom livsmedelskedjan. Nya bestämmelser trädde i kraft 14 december 2019. 

Miljötillsyn 

Länsstyrelsen genomförde en revision och uppföljning av miljöbalkstillsynen i Borås stad. De 
granskade våra lagstadgade handlingar såsom behovsutredning, tillsynsplan samt den tillsyn som bedrivs 
på årsbetalande verksamheter med högst risk ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Nämnden erhöll 
Länsstyrelsens revisionsprotokoll där både positiva synpunkter men också för hur brister inom tillsynen 
avses hanteras. 

Länsstyrelsenpåpekade bland annat att chefstiden per handläggare är så låg att den utgör en risk för 
arbetsmiljön, både för chef och medarbetare. Vidare påpekade länsstyrelsen att all obligatorisk tillsyn 
inte utförs i Borås. Miljöstillsynsavdelningen kommer därför att delas upp på två avdelningar där 
vardera avdelning får en chef. En ny chef kommer att rekryteras under 2020 och rekrytering av 
handläggare fortsätter. 

Nämnden har vidare påbörjat en översyn för att stärka och synliggöra resurskedjan: behovsutredning 
och finansieringsbehov - tillsynsplan, budget och taxa - tillsynsuppföljning - analys - nu 
behovsutredning. Under 2017 och 2018 låg fokus på att ta fram en komplett behovsutredning och 
tillsynsplan för första gången på flera år. Under 2019 går förvaltningen vidare med utveckling av 
tillsynsuppföljning. Under 2019 provades manuell tidrapportering under två månader. Erfarenheterna 
därifrån tillsammans med helt nytt verksamhetssystem (2019/2020) kommer under 2020 medföra 
förbättrade möjligheter för uppföljning. När uppföljningen har fått högre kvalitet kommer fokus gå 
över på att vidareutveckla analysarbetet. 

Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning 2019 4(26) 



 

   

Miljöstrategiska  

Borås Stads första koldioxidbudget har tagits fram under 2019, i nära samverkan med 
stadsledningskansliet. Arbetet med klimatanpassning inom Borås utvecklas succesivt.  

Projektet Invasiva arter har haft ett intensiv  år med mycket informationsspridning. En nyutvecklad app 
för inrapportering har fått stor användning och förvaltningen har fått in över 400 rapporter invasiva  
arter. Under nästa år fortsätter arbetet med att hitta  former för hur Borås ska implementera den nya  
lagstiftningen invasiva arter.  

På intitiativ av nämnden har Borås gjort ett strategiskt markinköp i del av fastigheten Gåshult. Området 
är klassat som riksintresse Naturvård och ansökan om bidrag och reservatsbildning har skickats in.  

3  Strategiska  målområden  - indikatorer och 

uppdrag  

3.1  Företagandet växer genom samverkan  

3.1.1  Kommunfullmäktige  

Uppdrag  Status År 2019  Kommentar  

Borås Stads riktlinjer för  Genomfört:  
alkoholservering ska revideras så Riktlinjer för alkoholservering har reviderats så 
att servering som längst medges till  att servering som längst medges till klockan  
klockan 02:30.  02:30.  

3.2  Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt  

3.2.1  Nämnd  

Uppdrag  Status År 2019  Kommentar  

Miljö- och konsumentnämnden ger   Delvis  Miljöförvaltningen har påbörjat dialog med  
miljöförvaltningen i  uppdrag att genomfört  Kvalitet  och Utveckling (Stadskansliet) och Folk- 
under  2018 initiera arbetet med  mål  och fritidsförvaltningen för att få ramarna till hur 
för Borås Stad inom  miljö- och Borås Stad kommer att jobba med Agenda 2030  
hälsoskyddsområdet efter 2020. (i förhållande till visionen) och de nationella 
Nationella miljö- och folkhälsomål  folkhälsomålen. Hur Borås  ska arbeta med de  
samt Agenda  2030 ska vägas in.  globala hållbarhetsmålen kommer att 

konkretiseras under  våren 2020.  
Omvärldsbevakning har gjorts, bland annat har 
Helsingborg presenterat sitt arbete med  
miljömål, folkhälsomål och Agenda 2030 på 
nämndens strategidag.  
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3.3  Ekonomi och egen organisation  

Målvärde  Utfall  År  
  Kommunfullmäktiges indikatorer  Utfall 2017  Utfall 2018  

2019  2019  

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie  5,3  6,1  4,5  5,7  
arbetstid,  %.  

 Arbetad tid för timavlönade  0,1  0,4  0  0,5  
omräknat till  årsarbeten.  

 Andel  anställda som nyttjar Borås   51  40  55  
Stads friskvårdsbidrag,  %  

Andel sjukfrånvaro av  ordinarie arbetstid,  %.  

Miljöförvaltningens sjukfrånvaro har sjunkit från 6,1%  2018 till 5,7% för 2019. Motsvarande perioder 
har sjukfrånvaron för Borås Stad minskat från 7,4% till 7,3%. I en relativt liten organisation som 
Miljöförvaltningen får några få långa sjukfall stort genomslag i statistiken, varför sjukfrånvaron kan 
variera kraftigt.  

Det ställs allt mer tydliga  och långtgående krav på arbetsgivaren när det gäller medarbetarnas sociala  
arbetsmiljö, vilket innebär att det främjande och förebyggande hälsoarbetet måste utvecklas för att  
snabbt fånga upp ohälsa. För att förebygga sjukfrånvaro, sänka personalomsättningen och öka  
attraktiviteten som arbetsgivare arbetar förvaltningen med regelbundna uppföljningssamtal, mätstickan, 
fysisk och psykosocial arbetsmiljörond samt regelbundna hälsoundersökningar på individnivå. 
Därutöver med ledarskap, medarbetarskap och grupputveckling och med resultaten från 
medarbetarenkäten. För att arbetsmiljöarbetet ska kunna genomföras effektivt har nämnden i flera år 
arbetat för att stödfunktionerna HR, ekonomi och administration ska dimensioneras korrekt i 
förhållande till förvaltningens storlek och nämndens alla ansvarsområden samt för att samla hela  
förvaltningen i gemensamma lokaler (istället för som idag i tre olika hus). Sedan andra halvåret 2019 har 
nämnden kunnat dimensionera med stödresurser motsvarande behoven.  

Förvaltningens aktivitetsgrupp och hälsogrupp ordnar hälsofrämjande aktiviteter vid varje 
förvaltningsmöte, aktiviteter på förvaltningsdagar mm.  

4  Nämndens verksamhet 1  

4.1  Resultat  

Ekonomiskt sammandrag  

Tkr  Bokslut 2017  Bokslut 2018  Budget 2019  Bokslut 2019  Avvikelse  

Statsbidrag  645  882  280  1  111  831  

Avgifter och övriga  
15  274  17  057  22  885  19  695  -3 190  

intäkter  

Summa intäkter  15  919  17  939  23  165  20  806  -2 359  

Personal  -30 898  -36 311  -41 499  -38 066  3  433  

Lokaler  -1 721  -2 161  -2 217  -2 002  215  

Material och tjänster  -6 429  -4 643  -4 984  -5 782  -798  

Kapitalkostnader  -346  -101  -80  -98  -18  
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Tkr  Bokslut 2017  Bokslut 2018  Budget 2019  Bokslut 2019  Avvikelse  

Summa kostnader  -39 394  -43 216  -48 780  -45 948  2  832  

Buffert (endast i  
  -260   260  

budget)  

Nettokostnad  -23 475  -25 277  -25 875  -25 142  733  

Kommunbidrag  22  950  22  800  25  875  25  875  0  

Resultat efter  
-525  -2 477  0  733  733  

kommunbidrag  

Godkänt  
ianspråktaget  760  460  460  0  
ackumulerat resultat  

Godkända 
 2  750  1  250  12  -1 238  

"öronmärkta"  projekt  

Resultat jfr  med  
-525  1  033  1  710  1  205  -505  

tillgängliga medel  

Ackumulerat resultat  -1 348  -594     

Resultatanalys  

 Resultat 2019  

Miljö- och konsumentnämnden redovisar ett överskott på 1  205  tkr efter hänsyn till jämförelsestörande  
poster och nämndens buffert. Resultatet i förhållande till budget visar ett överskott 733  tkr.  

  Nämnden har fått disponera 1  250  tkr (550  tkr MT  och 700  tkr MSA) av ackumulerat resultat 
där endast drygt 1,2  tkr har nyttjats inom MSA 2019.  
Nämnden önskar disponera dessa återstående 1  238  tkr under 2020.  

  Gällande Klimatkompensationsfonden så har 549  tkr fakturerats under 2019 men inga  
ansökningar om att få disponera dessa medel har inkommit från övriga förvaltningar.  
Nämnden önskar disponera  dessa medel under 2020 då det är medel som inte är tänkta att  
tillfalla nämnden utan komma hela staden till nytta.  
Klimatkompensationsfonden påverkar resultatet positivt med 89  tkr.  

Med hänsyn tas till ovanstående poster underskrider nämndens verksamheter  sin budget och uppvisar 
ett positivt resultat på 733  tkr. Nämndens buffert på 260  tkr har använts och har hjälpt till att öka  
resultatet.  

Nämndens taxeintäkter är en stor och viktig del av budgeten som succesivt behöver öka så att den 
bemanningsökning som  krävs för att klara uppdragen till största delen finansieras av intäkter och för att  
klara fullmäktigeuppdraget att kunderna så långt det är möjligt ska betala vad tjänsterna kostar.  

Under flera år har nämnden har haft svårt att klara sig inom tilldelad budgetram. Inför 2019 kunde  
nämnden budgetera för anställning av en ekonom/förvaltningscontroller och en HR specialist. 
Tjänsterna bemannades först i augusti. Flera avdelningar har haft en hög personalomsättning med 
tillfälliga vakanser som följd, vilket påverkat produktiviteten negativt och fått konsekvenser på både 
kostnads- och intäktssidan. Nämndens taxeintäkter är en stor och viktig del av budgeten som succesivt 
behöver öka så att den bemanningsökning som krävs för att klara uppdragen tillstörsta delen finansieras  
av intäkter och för att klara fullmäktigeuppdraget att kunderna så långt det är möjligt betalar vad 
tjänsterna kostar.  

För kommentarer kring budgetavvikelser per avdelning se avsnitt 4.3. Sammanfattningsvis beror  
nämndens budgetöverskott på:  

  Lägre personalkost
staben och MSA.  

nader än budgeterat p.g.a. senare tillsättning av personal på  tjänsterna inom 
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  Lägre personalkostnader än budgeterat på MT utfrån att det har varit svårt att rekrytera  
personal med rätt kompetens.  

  Det har blivit glapp mellan att personal (t.ex. jurist, chef MSA, konsumentrådgivare) har slutat 
och ny personal har börjat vilket också medfört lägre personalkostnader än budgeterat.  

  Nämnden har inte varit på utbildning i den utsträckning som det budgeterats för.  

Överskottet har i sin tur ytterligare förstärkts av nämndens buffert och sjukfrånvaro.  

  

  

4.1.1  Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av  

Kommunfullmäktige  

Totalt godkänt  Utfall tom Utfall 2019-12-
Projekt  Återstår  

belopp  2018-12-31  31  

Första beslut byggbonus  750  270  480  0  
2017  

Första beslut byggbonus  750   750  0  
2018  

Andra beslut byggbonus  2  000   750  1  250  
2018  

Medel av  byggbonus  att  1  250   12  1  238  
disponera 2020  

Summa  4  750  270  1  992  2  488  

4.2  Budgetavvikelse  

Verksamheternas nettokostnader  

Bokslut  Bokslut  Bokslut  
Tkr  Budget 2019  Avvikelse  

2017  2018  2019  

Miljö- och 
     

konsumentnämnden  

Intäkter  0  0  0  0  0  

Kostnader  -870  -853  -1 040  -918  122  

Resultat  -870  -853  -1 040  -918  122  

Förvaltningsledning       

Intäkter  107  150  0  30  30  

Kostnader  -7 328  -7 279  -1 862  -2 755  -893  

Resultat  -7 221  -7 129  -1 862  -2 725  -863  

Verksamhetsstöd       

Intäkter  7  009   100  57  -43  

Kostnader  -8 084   -6 725  -5 384  1  341  

Resultat  -1 075   -6 625  -5 327  1  298  
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Bokslut  Bokslut  Bokslut  
Tkr  Budget 2019  Avvikelse  

2017  2018  2019  

Livsmedelskontroll inkl.  
     

tillståndsenheten  

Intäkter  6  167  7  084  8  550  8  595  45  

Kostnader  -8 765  -8 897  -9 187  -9 334  -147  

Resultat  -2 598  -1 813  -637  -739  -102  

Miljötillsyn       

Intäkter  1  812  6  292  9  860  7  624  -2 236  

Kostnader  -9 013  -11 892  -13 431  -12 671  760  

Resultat  -7 201  -5 600  -3 571  -5 047  -1 476  

Miljöstrategiska inkl. 
energi- och      
konsumentrådgivning  

Intäkter  0  2  891  3  055  2  372  -683  

Kostnader  -1 321  -9 638  -11 547  -9 473  2  074  

Resultat  -1 321  -6 747  -8 492  -7 101  1  391  

Miljöstrategiska, 
     

Orangeriet (exkl. KLIV)  

Intäkter  0  0  0  0  0  

Kostnader  0  0  0  0  0  

Resultat  0  0  0  0  0  

Budget- och 
     

skuldrådgivning  

Intäkter  1  317  1  522  1  600  1  579  -21  

Kostnader  -4 506  -4 657  -4 988  -4 953  35  

Resultat  -3 189  -3 135  -3 388  -3 374  14  

Buffert       

Intäkter  0  0  0  0  0  

Kostnader  0  0  -260  0  260  

Resultat  0  0  -260  0  260  

Klimatfonden       

Intäkter    0  549  549  

Kostnader    0  -460  -460  

Resultat    0  89  89  

      

Intäkter       

Kostnader       

Resultat       

      

Intäkter       

Kostnader       

Resultat       
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Bokslut  Bokslut  Bokslut  
Tkr  Budget 2019  Avvikelse  

2017  2018  2019  

      

Intäkter       

Kostnader       

Resultat       

      

Intäkter       

Kostnader       

Resultat       

Totalt       

Intäkter  16  412  17  939  23  165  20  806  -2 359  

Kostnader  -39 887  -43 216  -49 040  -45 948  3  092  

Resultat  -23 475  -25 277  -25 875  -25 142  733  

4.3  Verksamhetsanalys  

4.3.1  Miljö- och konsumentnämnden  

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker  

Den politiska verksamheten redovisar en positiv avvikelse mot budget på 122  tkr. Det är framförallt 
beroende på lägre kostnader för kompetensutveckling som inte har genomförts i den utsträckning som 
planerats.  

  

4.3.2  Miljöförvaltningen gemensamt  

Miljö- och konsumentnämnden har sedan 2012 haft en ekonomi i obalans jämfört med de uppdrag 
som nämnden ålagts. Flera år i rad har vissa tjänster inte tillsatts utan hållits vakanta i perioder för att  
spara. Kostnaderna för miljöförvaltningens höga personalomsättning (sedan 2015 mellan 14-20 %) har 
av stadsrevisionen uppskattats till 3-4  mkr årligen. Oavsett det exakta beloppet medför hög 
personalomsättning och vakanta tjänster både minskad och mindre effektiv verksamhet samt ökad 
stress och ökad risk för  sjukskrivning.  

När 2020 börjar så finns en ny chef på miljöstrategiska avdelningen och den nyinrättade staben är 
fullbemannad. Det har även varit ett bättre rekryteringsunderlag gällande miljöinspektörer än tidigare. 
Sedan augusti har nämnden en egen HR-specialist som har medfört att förvaltningen nu kan arbeta  
systematiskt med bland annat sjukfrånvaron och rehabilitering.  

Nämndens ekonomiska resultat 2019 är positivt.  

Förvaltningen gemensamt (Förvaltningsledning och  verksamhetsstöd)  

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker  

Verksamhetsstöd inklusive den nyinrättade staben gör tillsammans ett överskott 694  tkr vilket främst 
beror på att de nya heltidstjänsterna HR och förvaltningscontroller, inte var på plats förrän efter 
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sommaren samt att det blivit ett glapp mellan det att förra juristen slutat och ny är på plats. Det har 
också varit en del sjukfrånvaro på Verksamhetsstöd.  

Åtgärder  

Överskottet är av engångskaraktär och bidrar till att  nämnden som helhet klarar sin budget.  

Analys av verksamheten  

Stab  

Staben har inrättats från och med 15 augusti 2019, för att för att hjälpa Miljöförvaltningen att skapa en 
effektiv och hållbar verksamhet. Stabens funktion (förvaltningscontroller, HR-specialist, jurist och 
kommunikatör) är framförallt att stödja, men även styra genom råd, vägledning och analys för att öka  
ledningens och förvaltningens kapacitet och utveckla verksamheten utifrån ett helhetsperspektiv. 
Staben styr indirekt genom sin expertis och säkerställer att lagar, avtal, rutiner och riktlinjer följs på  
Miljöförvaltningen.  

Verksamhetsstöd  

Avdelningen för verksamhetsstöd har som uppgift  att stödja, komplettera och förstärka  
kärnverksamheterna inom Miljöförvaltningen och utifrån förvaltningens behov tillhandahålla  
administration, personaladministration, ekonomi, juridikkompetens, IT och kvalitet.  

Under 2019 har tre medarbetare på Verksamhetsstöd valt att sluta sin anställning hos oss, varav en 
pensionsavgång. Att på kort tid rekrytera flera nya medarbetare medför att mycket tid har ägnats åt att 
bygga upp avdelningen på bästa sätt utifrån bemanning och kompetens.  

IT, kvalitet och uppföljning  

Avdelningen har under året lagt ner mycket tid på upphandling samt införande av det nya  
ärendehanteringssystemet Ecos2. Att införa ett nytt IT-system är ett omfattande och resurskrävande 
åtagande. Den gamla systemlösningen, Ecos1, innehöll en stor mängd data som lyfts ut (konverterats) 
för hantering av det nya IT-systemet. Driftsättning  av det nya  ärendehanteringssystemet skedde tidigt i 
januari 2020. Detta nya moderna system öppnar upp en mängd olika möjligheter bland annat inom 
digitaliseringsområdet, full effekt kommer inte erhållas redan under 2020.  

Parallellt med införandet av Ecos2 har även ett e-arkiv upprättats där all data  flyttats över från gamla  
Ecos1 vilket betyder att alla pappersarkiv inte längre är nödvändiga. Vidare har framtagning av olika e-
tjänster påbörjats, som inom kort kommer att kunna kopplas till det nya systemet.  

Under 2019 har avdelningen tillsammans med Stadsarkivet arbetat med framtagning av en ny  
informationshanteringsplan (dokumenthanteringsplan) enligt en ny processorienterad 
klassificeringsstruktur, vilken kommer vara grunden även i det nya ärendehanteringssystemet och 
kvalitetsledningssystemet. Avdelningen kommer tillsammans med övriga avdelningar på förvaltningen 
fortsätta detta arbete samt även arbetet med att tydliggöra, utveckla och säkerställa förvaltningens  
rutiner och ansvarsområden.  

Borås Stad-gemensamma program, planer och uppföljningar  

Avdelningen har under året arbetat med gemensamma program, planer och uppföljningar i staden vad 
gäller Lokalbehovsplan, Synpunktshantering, Intern kontroll, Program för ett  integrerat samhälle, Plan 
för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser, Personalekonomisk redovisning, 
Uppdrag som inte ingår i budget, Borås Stads ungdomspolitiska program samt Digital strategi.  

Bostad Borås  

Avdelningen har som uppgift att vara ett stöd till allmänheten kring hur och var man kan söka lägenhet 
i Borås. Inför terminsstarterna är studenterna vid Högskolan i Borås en särskilt viktig målgrupp. 
Verksamheten informerar nya och nuvarande kommuninvånare samt studenter via webbplatsen 
BoråsBo, besök, brev, e-post och telefon. En styrgrupp med representanter från fastighetsägarna, de  
kommunala fastighetsbolagen, högskolan samt Borås Stad träffas regelbundet under året.  
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4.3.3 Livsmedelskontroll 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Avdelningen redovisar totalt sett en negativ avvikelse mot årsbudget på -102 tkr. Tillståndsenheten 
redovisar underskott för verksamhetsåret 2019. 

Livsmedelskontroll har nått upp till sina budgeterande intäkter. Lägre personalkostnader, vilka beror på 
glapp mellan att medarbetare slutar sin tjänst fram tills ny personal börjar, medför att resultatet är 
positivt med 152 tkr. Enheten förstärktes med en vikarie under hösten 

Tillståndsenhetens resultat är -254 tkr, främst beroende av konsultkostnader. Detta har dock varit 
nödvändigt för att komma ikapp med den planerade tillsynen. 

I tidigare prognos för 2019 beräknades hela tillståndsenheten överskrida sin intäktsbudget med 
ca 500 tkr utifrån ytterligare intäkter för tobakstillsyn p.g.a. den nya tobakslagen som trädde i kraft 1 juli 
2019. En avgift tas ut vid beviljan för ansökan om tobaksförsäljningstillstånd, därefter kommer en årlig 
tillsynsavgift tas ut. Prognosen var mycket osäker, då hur många verksamheter som skulle ansöka om 
tillstånd var okänt. Varje tillstånd genererar en intäkt på 11,6 tkr enligt fastställd taxa. 
Handläggarresurserna utökades för att klara den ökade arbetsmängden. 

Drygt 80 ansökningar om tillstånd har inkommit under hösten, men dessvärre har endast ett fåtal av 
dessa kunnat färdigställas eftersom personalen har haft hög sjukfrånvaro och frånvaro p.g.a. vård av 
barn under hösten. Dessa förväntade extraintäkter 2019 blev därmed blygsamma. Intäkterna flyttas till 
2020 och då kommer också dessa ärenden att handläggas klart. 

Analys av verksamheten 

Livsmedelskontroll 

Enheten har gjort fler inspektioner och revisioner under 2019 jämfört med 2018. Det har kommit 
många fler klagomål till enheten än beräknat under 2019, vilket belastat hela enheten hårt eftersom 
enheten utreder alla klagomål. Antalet uppföljande kontroller på grund av klagomål eller brister som 
hittats i den ordinarie kontrollen har också ökat kraftigt. 

Antalet delegationsbeslut har också ökat kraftigt, vilket innebär en stor budgetavvikelse, som påverkar 
att kontrollen blir mer komplex och att det i sin tur fattas fler beslut om sanktioner, extra avgifter i 
samband med kontroller. Hela 19 beslut om förbud och 26 beslut om föreläggande har fattats under 
2019. 

Från och med 2019 har handläggning av livsmedelssanktionsavgifter tillkommit. Detta, tillsammans 
med fler klagomål och händelsestyrda kontroller samt vakanser och underbemanning (jämfört med 
behovsutredningen), har medfört att flera verksamheter fått mindre kontrolltid än vad som krävs. Ett 
40-tal verksamheter som skulle haft minst ett besök under året har inte fått något tillsynsbesök alls. 
Kontrollskulden de två senaste åren är ovanligt hög; 2018 års kontrollskuld var ca 800 timmar och för 
2019 ca 700 kontrolltimmar. Förvaltningen har uppmärksammat detta i behovsutredningar under flera 
år och nämnden har äskat medel vid flera tillfällen, utan resultat. 

Tillståndsenheten 

Under 2019 har enheten stöttat nämnden i framtagningen av olika underlag till ny taxa och avgifter för 
att ytterligare öka kostnadstäckningen. Ambitionen med den nya taxan och taxekonstruktionen för 
2019 var att komma närmare en hållbar finansiering. I slutet på 2019 var taxan fortfarande inte beslutat 
av Kommunfullmäktige. 

Under 2019 fortsatte enheten samarbetet med Näringslivsförvaltningen och tillsammans har vi tagit 
fram den digitala chatboten Kommun-Kim samt den digitala tjänsten Tillståndsguiden. Syftet är att öka 
möjligheten till information och vägledning för den enskilde företagaren och medborgaren. Även det 
yttre tillsynsarbetet sköts med digitala lösningar och snabb återkoppling till företagen. 

Enheten klarar av målen för att leverera tillstånden inom uppsatta tiden på tre veckor (oftast fattas 
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beslut inom en vecka). Samtliga verksamheter har fått minst ett tillsynsbesök. Utöver det har enheten 
arbetat med att utveckla information till företagen och erbjuder uppstartsmöten till alla som söker 
serveringstillstånd. Även dialogmöten med företagen vid tillsynsbrister erbjuds  av enheten.  

Under 2019 har handläggningstiderna på det stora hela kunnat hållas nere, trots att enheten har jobbat 
parallellt med introduktion inom tillståndsgivning av tre handläggare från tobaksenheten och att det 
fanns frånvaro på enheten på grund av sjukdomar och vård av barn. Enheten har med anledning  av att  
Verksamhetsstöd inte varit fullt bemannad, tagit en del av de  administrativa uppgifter själva under året.  

Tobak, e-cigaretter  m.fl. receptfria läkemedel och folköl  

Under 2019 har enheten stöttat nämnden i framtagningen av olika underlag till ny taxa och avgifter för  
att ytterligare öka kostnadstäckningen.  

Stora delar av året har gått till förberedelserna inför införandet av  nya tobakslagen som kom den 1 juli 
2019. Verksamheter som vill sälja tobaksprodukter var tvungna att ansöka om tillstånd. Enheten har 
tagit fram informationsmaterial kring ämnet. Vidare har enheten deltagit i informationsmöten till  
verksamhetsutövarna om vad som gäller med den nya lagstiftningen. Handläggningen gällande 
tobakstillstånden fortsätter även under 2020.  

Alkoholhandläggare har hjälpt till att introducera och utbilda sina kollegor på tobakstillsynen i hur man 
handlägger och fattar beslut inom tillståndsgivningen under 2019. Det har tagit mycket tid i anspråk 
från hela Tillståndsenheten. Detta kommer att pågå  även under 2020  

Försäljningsställen med tobak, folköl och receptfria läkemedel har fått tillsyn löpande 2019.  
Sammanfattningsvis är det lägre  siffror på nästan alla områden jämfört med 2018, eftersom det har varit 
mycket frånvaro på enheten på grund av sjukdom och vård av barn.  

4.3.4  Miljötillsyn  

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker  

Avdelningen redovisar en negativ avvikelse mot årsbudget på -1 476  tkr.  

Intäkterna för 2019 underskred budget med -2 236  tkr. Årets personalbudget förstärktes med 3  
årsarbetare för att öka tillsynen eftersom behovsutredningen visade på  att all tillsyn inte genomförts. 
Personalförstärkningen var tänkt att finansiera sig själv då den ökade timtillsynen skulle öka i 
omfattning. Avdelningen har dock inte klarat detta  p.g.a. arbete med omorganisering och 
personalomsättning. Det har medfört ett mindre överskott inom personalbudgeten och ett större 
underskott på intäktssidan. Intäkterna kommer huvudsakligen från årsdebitering och från timdebiterade  
händelser i samband med enstaka projekt som pågått under några år, inkommande ärenden, 
anmälningar och klagomål, så kallad händelsestyrd tillsyn, som måste prioriteras.  

Kostnaderna är  760  tkr lägre än budgeterat och det är framförallt utifrån lägre personalkostnader då de 
tre extra handläggarna inte kunnat rekryteras som tänkt.  

Avdelningen har inte nyttjat 550  tkr av byggbonusmedel för arbete med förorenade områden på grund 
av vakanser, och önskar att dessa medel flyttas över till 2020.  

Analys av verksamheten  

Personalomsättning och svårigheter att hitta tillräckligt med kompetent personal medför att arbete med  
rekrytering av handläggare fortsätter, liksom introduktion av nyanställda. Nya  medarbetare medför  
längre handläggningstider, mer inläsning och upplärning etc. vilket påverkar tillsynstakten negativt. 
Rekrytering har skett i två  omgångar under året för att ersätta sex miljöinspektörer, men fortsatta  
svårigheter att hitta kompetenta  inspektörer har medfört att det under hela 2019 funnits minst två  
vakanser inom miljötillsyn.  

Länsstyrelsens revision  

Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning 2019 13(26) 



 

   

 
 

 
 

 

 

       

 

 
 

  

 

 

 

 

   
 

 

 
  

 

 
 

  

 
 

 

  
  

 

 

Länsstyrelsen genomförde en revision och uppföljning av miljöbalkstillsynen i Borås stad. De 
granskade våra lagstadgade handlingar såsom behovsutredning, tillsynsplan samt den tillsyn som bedrivs 
på årsbetalande verksamheter med högst risk ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Nämnden erhöll 
Länsstyrelsens revisionsprotokoll där både positiva synpunkter men också för hur brister inom tillsynen 
avses hanteras. 

Länsstyrelsen påpekade bland annat att chefstiden per handläggare är så låg att den utgör en risk för 
arbetsmiljön, både för chef och medarbetare. Vidare påpekade länsstyrelsen att all obligatorisk tillsyn 
inte utförs i Borås. Miljöstillsynsavdelningen kommer därför att delas upp på två avdelningar där 
vardera avdelning får en chef. En ny chef kommer att rekryteras under 2020 och rekrytering av 
handläggare fortsätter. 

Nämnden har vidare påbörjat en översyn för att stärka och synliggöra resurskedjan: behovsutredning 
och finansieringsbehov - tillsynsplan, budget och taxa - tillsynsuppföljning - analys - nu 
behovsutredning. Under 2017 och 2018 låg fokus på att ta fram en komplett behovsutredning och 
tillsynsplan för första gången på flera år. Under 2019 går förvaltningen vidare med utveckling av 
tillsynsuppföljning. Under 2019 provades manuell tidrapportering under två månader. Erfarenheterna 
därifrån tillsammans med helt nytt verksamhetssystem (2019/2020) kommer under 2020 medföra 
förbättrade möjligheter för uppföljning. När uppföljningen har fått högre kvalitet kommer fokus gå 
över på att vidareutveckla analysarbetet. 

Tillsynsvägledning, Länsstyrelsen 

I början av året fick avdelningen tillsynsvägledning inom förorenade områden. Syftet var att ta upp 
prioriterade frågor och verksamheter diskutera det strategiska arbetet och tydliggöra tillsynsansvaret. 
Länsstyrelsen meddelar att kommunen har 530 registrerade verksamheter med potentiella föroreningar i 
länets databas. Vidare finns ett akut förorenat objekt, Viskan som ligger inom riskklass 1, med 
förorenade sediment och översvämningsproblematik. 

Föroreningar, MIFO 

Under året påbörjades MIFO inventering på kommunens förorenade områden. Syftet med MIFO 
(Metodik för Inventering av Förorenade Områden) är att kartlägga förorenade områden i landet för att 
sedan kunna prioritera insatser och sanera markområden. Drygt 116 verksamheter har inventerats 
genom kart- och arkivstudier, platsbesök och intervjuer. Samlat material ska branschklassas, 
sammanställas och kommuniceras till verksamhetsutövare och fastighetsägare. När hela projektet är 
klart ska resultaten återrapporteras till Länsstyrelsen, där informationen samlas i Länsstyrelsens databas 
som är samarbetsyta för länsstyrelserna, Naturvårdsverket, SGI och SGU. 

Timfinansierad tillsyn 

Under året har alla grafiker fått tillsyn på hanteringen av farligt avfall. Dels användes tematillsynens 
material för att genomföra tillsynen dels  för att undersöka verksamhetens omfattning. Totalt besöktes 
23 grafiker varav två var så stora att de kommer få årlig tillsyn. 

Frisörbranschen  omfattar ca 160 kända verksamheter. Inom tillsynen har avfallsrutiner, smitt-
/allergiskydd och märkning av hårfärgningsprodukter granskats. Målgruppen har tidvis varit svår att 
besöka då flertalet verksamheter avbokat tillsynsbesök strax innan tillsynsbesök och relativt mycket tid 
åtgått till att förklara tillsynsavgifter för myndighetsutövning. Under året har 21 stycken fått tillsyn och 
tillsynssatsningen kommer att pågå även nästa år. 

Under slutet av året planerades verksamheter som mellanlagrar farligt avfall att tillsynas. För besöken 
användes tematillsynens material som ändrats för att passa tillsynen bättre. Antal verksamheter bedöms 
uppgå till ca 20 stycken, av dem besöktes 8 verksamheter. 

Lantbruk 

Inom lantbruk har ett förarbete påbörjats inför en inventering av aktuella djurgårdar i kommunen. 
Tillsynen kommer att genomföras under nästa år. Tillstånd för att sprida bekämpningsmedel inom 
Öresjös vattenskyddsområde har handlagts under året. Under året kom klagomål in som rörde ett 
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utsläpp av betydande mängd flytgödsel som nådde stadens vattentäkt. Ärendet har tagit mycket tid i 
anspråk och har resulterat i en åtalsanmälan. 

En fjäderfäanläggning, som omfattas av ett EU-direktiv - ett så kallat industriutsläppsdirektiv (IED) 
samt BAT-slutsats, har fått tillsyn och blivit informerad om direktivet. I företagets miljörapport som 
årligen ska inlämnas till tillsynsmyndigheten ska de redogöra för hur direktivet avses följas. 

De verksamheter som hanterar biocider har inte lämnat in någon rapportering till avdelningen, därför 
har berörda aktörer inom branschen fått en skrivelse om gällande lagstiftning. 

Energi- och Miljöcenter på Sobacken, EMC 

Under verksamhetsåret 2019 har samtliga nya verksamheter på Sobacken/EMC som drivs av Borås 
Energi- och Miljö AB, BEMAB, med avloppsreningsverk, kraftvärmeverk med kompletterande 
biogasanläggning tagits i drift. Anläggningen har tillstånd från regeringen att driva dessa verksamheter. 
Miljöförvaltningen har sedan 90-talet bedrivit tillsynen. De senaste fyra åren har avdelningen 
effektiviserat tillsynen för att kunna möta företagets efterfrågan på rådgivning på olika 
anmälningsärenden och idrifttagande av alla verksamhetens nya delar. 

EMC fick ett övergripande tillsynsbesök på utsläpp till dagvatten som kommer att följas upp vid nästa 
kontroll. Ett tidigare föreläggande för fordonstvätt följdes upp genom tillsynsbesök och krav på 
kompletterande provtagning, rening och egenkontroll. Arbetet med IED och gällande BAT-slutsatser 
har också påbörjats. Flera diskussioner har förts med BEMAB om huvudindustriutsläppsverksamhet, i 
dialogen är vår förvaltningsjurist inkopplad då nationella riktlinjer saknas helt. Sverige är det enda 
landet inom EU som har eget förfaringssätt när det gäller tillämpningen av IED och BAT-slutsatser. 
Diskussion mellan EMC och avdelningen pågår. Avdelningen har medverkat vid två närboendemöten 
om gällande utökning av avfallsverksamheten samt lukt och bullerstörningar från anläggningen. 

Energi och Miljöcenter på Sobacken, EMC, Avlopp: 

BEMAB övertog driften av reningsverket. Diskussioner har inletts med anledning av tre allvarliga 
bräddhändelser på ledningsnätet de senaste två åren. EU-domstolen har inlett en process mot Sverige 
för överträdelser av avloppsdirektivet, vilket berör Gässlösa reningsverk (nedlagd 2018) och Bogryds 
reningsverk. Detta har medfört omfattande granskning av rapporterade värden. 

Energi och Miljöcenter på Sobacken, EMC, Avfall 

Under året har anmälan behandlats för byggande av ny sorteringshall. Två periodiska besiktningar för 
avfallsanläggningen och deponin har genomförts. Verksamheten har också klassats om enligt 
miljöprövningsförordningen. Under hösten har vi medverkat på samråd och närboendemöte. Under 
2020 kommer BEMAB göra omtag gällande utökning av avfallsverksamheten. 

Energi och Miljöcenter på Sobacken, EMC, Biogas 

Tillsynsbesök som kopplats till överskridande av villkor för metanslip vilket pågått sedan 
uppgraderingsanläggningen togs i drift 2012. Under året har verksamheten genomfört installationer för 
att minska utsläpp av metan. Men provdriften är ännu inte klar. Idrifttagande av 
slamrötningsanläggningen har inneburit driftstörningar vilka har orsakat utsläpp av rötrest och metan 
samt luktstörningar för närboende. BEMAB har tagit fram en handlingsplan på Miljöförvaltningens 
begäran, varvid situationen förbättrats. 

Energi och Miljöcenter på Sobacken, EMC, Kraftvärmeverk 

Kraftvärmeverket har tagits i drift under året men prestandaprovet görs först 2020. 
Förstagångsbesiktning gjordes på anläggningen den 10 december. 

Bilvårdsanläggningar 

Branschen genererar klagomål på både utsläpp och nedskräpning, och är eftersatt både vad gäller 
inventering och tillsyn. Viss tillsyn har dock genomförts, men långt ifrån heltäckande. Krav har ställts 
på en verksamhet att upphöra med utsläpp till Hultasjön. 
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Avdelningen har under året startat ett samarbete med BEMAB kring uppföljning av utsläpp från 
fordonstvättar, kemikaliehantering och samsyn i olika frågor. Under året har avdelningen samarbetat på 
översvämningsproblematiken som slår ut oljeavskiljare på grund av underdimensionerade 
dagvattensystem. Inom 7-häradskommunerna har fokus varit på branschens utsläpp för att uppnå 
samsyn. Inom detta nätverk har kommunerna tagit fram en gemensam oljeavskiljpolicy för att 
underlätta tillsyn. Från tidigare genomförd samordnad myndighetsinsats mellan Miljöförvaltning, polis 
och skattemyndigheten har vi följt upp kraven som ställdes på berörda verksamheter. Vissa av dem har 
så stora verksamheter att de faller inom ramen för årlig tillsyn. 

Bostadsklagomål 

Under året har ca 65 klagomålsärenden handlagts och stadigvarande har ca 17 ärenden varit pågående. 
Arbete med att förbättra information på hemsidan om inomhusmiljö har genomförts. Avdelningen har 
haft som mål att påbörja förebyggande bostadstillsyn men har beroende på personalomsättning fått 
skjuta fram denna tillsyn. 

För att bättre klara av att möta den komplexitet inom buller och ljudmätningar som 
myndighetsutövningen ställer har avdelningen kompetensutvecklat sig inom dessa frågor. 

Tematillsyn dagvatten 

84 stycken av alla miljöfarliga verksamheter med årlig tillsynsavgift har fått tillsyn under årets 
tematillsyn, dagvatten. Antalet miljöfarliga verksamheter är 181 st. Resultatet av tematillsynen visar att 
de allra flesta fått risknivå mindre risk, vilket innebär att krav på åtgärder kommer att följas upp 
nästkommande år. Endast fyra verksamheter fick betydande risk och 22 fick utan anmärkning. 

Tematillsyn undervisningsverksamheter 

Årets tematillsyn inom hälsoskydd har haft ventilation på förskolor som fokusområde. Huvudsyftet 
med tillsynen är att se till att personbelastningen inte överstiger mängden tillgänglig luft inomhus. Vid 
tillsynen har också uppföljning av städning gjorts dvs uppföljning av de krav som ställdes under förra 
årets tematillsyn. Resultaten kommer sammanställas och förmedlas till Förskolenämnden och 
Lokalförsörjningsförvaltningen under början av 2020. Beslut kommer att riktas mot Förskolenämnden 
gällande de förskolor med brister på ventilationen. Då brister inom städningen kvarstår efter 2 år av 
åtgärdandetid kommer ett beslut med vite fattas under 2020 och riktas mot Förskolenämnden. Beslutet 
gällande städning kommer inte att riktas mot enskilda förskolor då det är lokalvårdsavtalet som har 
brister, vilket påverkar städningen på alla förskolor. 

Undervisningsverksamheter 

Under året har avdelningen fått in 16 anmälningar av nya undervisningsverksamheter för såväl 
ändringar av befintliga undervisningsverksamheter som helt nya. De kompletteringar som ofta måste 
begäras in är kontroll av radon och ventilationens kapacitet. Av alla inkomna anmälningar har den 
största arbetsinsatsen lagts på den anmälan som rör undervisningsverksamhet i industriområdet 
Kyllared. Anmälan avsåg en gymnasieskola vid halvårsskiftet 2019, som återtogs senare av Gymnasie-
och vuxenutbildningsförvaltningen. Under senhösten lämnades en ny anmälan in av 
Grundskoleförvaltningen, nu för en grundskola F-3 (förskoleklass till och med årskurs tre) med 
avsevärt yngre barn än gymnasieelever. Arbete med anmälningsärendet pågår. 

Täkter 

Utöver ordinarie tillsyn av täkterna har avdelningen arbetat med revidering av kontrollprogram för den 
täkt som drivs av Borgstena dumpertransport. Arbete har även omfattat uppföljning av nya tillstånd, 
som Hedareds Sand & Betong har för sin täkt på Ramnaslätt, vilket pågår under nästa år. 

Under året har mycket arbete lagts ner på yttranden och flertalet möten angående tidiga samråd för 
planerad ny bergtäkt i Gingri samt planerad fortsatt verksamhet på Fristads Express täkt utanför 
Borgstena. 

Avfall och miljöskydd 
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Alla avfallsobjekt har fått tillsyn. Verksamheter med låg årsavgift har i regel fått sin tillsyn genom 
tematillsynen, medan de med högre avgift fått fler tillsynsinsatser. Ett exempel på tillsynsinsats är tillsyn 
av efterlevnaden av kontrollprogram. Denna form av tillsyn är något avdelningen fortsätter med nästa 
år. 

Avdelningen har fortsatt kompetensutveckling inom bland annat industriutsläpp, förorenad mark, 
schaktmassor etc. Avdelningen har även utbildat andra förvaltningar t.ex. mark- och exploatering samt 
bygglovsavdelningen. Fortsatt utbildning med Tekniska förvaltningen har varit pausad i väntan på ny 
vägledning inom avfallsområdet. 

Avdelningen har även arbetat med att inventera privata bolag och entreprenörer inom schaktnings- och 
grävningsbranschen. Det rör sig om ett 70-tal verksamheter som ska bli inbjudna till kommande 
utbildningar på avdelningen. 

Mycket tid har åtgått på verksamheten Viared Industrimark samt anmälningsärendet för 
terrängmoduleringen på Viared. Avdelningen har fått ta ett helhetsgrepp för ett anläggningsärende som 
gjorts utan anmälan, vilket inkluderat provtagningsplan, mark- och miljöundersökning, framtagande av 
kontrollprogram etc. 

Under hösten har avdelningen tagit fram informationsmaterial för återvinning av däck samt uppdaterat 
hemsida och facebook. Materialet kommer även att användas vid kommande tillsyn i fordonsgruppen. 

Objektslista och administration 

Avdelningen har utöver behovsutredning och tillsynsplan som kontinuerligt uppdateras, en objektslista 
med samtliga årsbetalande verksamheter. Listan fungerar som ett redskap för att följa upp tematillsyn 
och övrig tillsyn som görs av dessa verksamheter. Under året har objektslistan vidareutvecklats för att 
underlätta rapportering för tematillsynen men också för att kontrollera omfattning av tillsyn på 
respektive verksamhet över en treårsperiod. 

Drygt en heltidstjänst har lagts på registervård inför konverteringen av nytt verksamhetssystem. 

Miljötillsyns verksamhetsmått, kundkontakter, som visar på efterfrågan på vår rådgivning, redovisat 840 
registrerade händelser, för vilka 260 timmar åtgått. Avdelningen tillhandahåller provtagningsmaterial för 
vattenprovtagning i egen vattenbrunn. Drygt 100 fastighetsägare har använt sig av denna service. 

Enskilda avlopp 

Miljöförvaltningen bedriver aktiv tillsyn på enskilda avlopp i kommunen som omfattar rådgivning till 
privatpersoner och entreprenörer, tillsyn av nya och befintliga avlopp, ärendehandläggning, 
förelägganden eller förbud. Antalet ansökningar om nytt avlopp har legat mellan 135-165 ansökningar. 
Under året har vi mottagit 171 ansökningar, varav 43 % berodde på krav vid tillsyn på befintliga avlopp. 
Totalt finns ca 6000 enskilda avlopp i kommunen. 

Under året har 192 fastigheter inventerats runt om i hela kommunen. Mål enligt tillsynsplanen var att 
inventera 150 fastigheter. Endast de anläggningar som har utsläpp till mark från vattentoalett och är 
äldre än 10 år kontrolleras. Fokus har varit i området Tämta, men några fåtal avlopp i Rångedala, 
Boanäs, Bredared, Kinnarumma, Målsryd och Tosseryd har också inventerats. Av dessa fastigheter har 
52 fastigheter fått ett tillsynsbesök. Resterande fastigheter har antingen uppgett att de vill göra om sin 
anläggning eller utföra åtgärder innan kontroll, haft torrtoalett eller sluten tank. 83 % av de fastigheter 
som fått ett tillsynsbesök fick krav på att åtgärda sitt avlopp. Åtgärder kan vara att göra en helt ny 
anläggning eller rusta upp den befintliga med till exempel ventilationsrör och/eller grundvattennivårör. 

Samverkan och samordning 

Avdelningen har sedan några år tillbaka samarbetat med Borås Energi och Miljö gällande VA-
rådgivning för boråsare. Samarbetet har skett genom möten där man arbetat med att bättre kunna möta 
medborgarnas behov av stöd inför anslutning till kommunalt avloppsledningsnät. 

Under året har Näringslivsenheten på stadsledningskansliet och Miljöförvaltningen samverkat inom 
myndighetsområdena livsmedel, miljö- och hälsa samt alkoholservering. Målet är att höja NKI-värdet 
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för staden och miljö- och konsument nämnden står för drygt 50  % av kommunens resultat. 
Förbättringsarbete har skett inom vardera myndighetsområde.  

Bygglovsgranskningen som görs på samhällsbyggnad inkluderar numera även miljöinventeringar och 
rivningsplaner. Under året har 409 bygglov blivit granskade. Arbete har också lagts på att ta fram 
granskningsunderlag inför miljöinventering. Avdelningen deltar aktivt i stadens planarbete genom att  
bistå med kompetens om förorenade områden, miljöfarlig verksamhet, industribuller, utsläpp till luft  
etc. Arbetet finansieras helt av skattemedel. Avdelningen har valt att prioritera att lägga tid på  
deltagande i planarbetet för att få högre kvalitet på  detaljplanerna och att processen med byggloven i ett 
senare skede ska gå snabbare och att risken för oförutsedda händelser ska minska.  

4.3.5  Miljöstrategiska inkl. energi- och konsumentrådgivning  

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker  

Avdelningen redovisar sammantaget en positiv avvikelse mot budget på 1  391  tkr.  

Byggbonusmedel på 700  tkr har knappast nyttjats utifrån för låga personalresurser. Dessa medel flyttas  
därför över till 2020.  

Forskningsprojektet Sinfonia var för 2019 budgeterat att generera 200  tkr i intäkter, men på grund av 
personalomsättning och tid för introduktion av ny medarbetare har utfallet inte blivit mer än 51  tkr.  

De tre LONA-projekt har inte hunnits med i den utsträckning som planerats beroende på att det 
saknats personal. Handläggarna har varit tvungna  att prioritera andra arbetsuppgifter. Det har varit 
glapp i anställningar mellan de som slutat och de som har börjat samt en del sjukfrånvaro. 
Sammanfattningsvis har LONA-projekten genererat mer intäkter än vad som upparbetats under året 
men merparten av dessa har periodiserats till 2020 och ingår därför inte i resultatet för 2019. Intäkterna  
från strandskydd överskrider budget något, samtidigt som den tid som förvaltningen lägger på  
strandskyddsfrågor har ökat betydligt mer.  

Projektet Hållbar Landsbygd, som finansieras till 100  % av bidrag från Boråsregionen, genomförs med 
mer externa resurser än tidigare då den medarbetare som håller i projektet endast arbetar 20% åt 
Miljöförvaltningen till projektet är slutfört (juni 2020 enligt nuvarande plan). Det betyder att både 
intäkter och kostnader minskar.  

Konsumentrådgivningen redovisar ett budgetöverskott på 310  tkr då verksamheten under drygt ett  
halvår haft en vakant tjänst. Under året flyttade konsumentrådgivningen till  avdelningen för budget- 
och skuldrådgivning och kommer med start 2020 att återuppta  namnet Konsument Borås.  

Åtgärder  

Budgetavvikelserna är av engångskaraktär och bidrar till att nämnden som helhet håller budget.  

Rekrytering av ny avdelningschef blev klar i slutet av 2019.  

Analys av verksamheten  

Naturvård  

Inom stadens naturvårdsarbete har  projektet Invasiva arter i Borås haft ett intensivt år med 
informationsspridning internt i kommunen till olika arbetsgrupper och avdelningar samt externt till 
allmänheten via tidningar och TV. En app för inrapportering av invasiva arter har tagits fram och runt  
400 rapporter om invasiva arter har kommit in till miljöförvaltningen. Det interna arbetet med att hitta  
formerna för hur Borås Stad ska implementera den nya lagstiftningen om invasiva arter i sin 
verksamhet påbörjades genom arbete i projektstudio.  

En viktig och glad nyhet är att Borås Stad under hösten 2019 gjort ett strategiskt markinköp i del av 
fastigheten Gåshult på initiativ av kommunbiolog och Miljö-och konsumentnämnden. På marken finns  
slåtterängar med mycket höga biologiska värden knutna till floran. Områdets värden är väl  
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dokumenterade och utgör bland annat riksintresse Naturvård och har klass 1 i Borås stads naturdatabas. 
En ansökan om LONA-medel har skickats in för att få bidrag till restaurering och kommande 
reservatsbildning. 

Strandskyddsärenden 

Under 2019 ökade antalet handläggningar av strandskyddsdispensansökningar till 69 st. Det kan 
jämföras med 2018 då 58 st handläggningar skedde. 
Det har också inletts tre tillsynsärenden under året. 

Miljöstrategisk verksamhet 

Vårt miljöstrategiska arbete har under året fokuserat på att ta fram en koldioxidbudget enligt 
budgetuppdrag och i samverkan med stadsledningskansliet. Vi har även intensifierat arbetet med att 
kunna anpassa staden i ett förändrat klimat. Vi har också inom Urban Talks arrangerat flera event där 
barn och ungdomar fått möjlighet att stadsplanera, vilket är ett sätt att tidigt engagera kommande 
generationer. 

Fysisk planering 

För att ytterligare öka kompetensen angående Miljöbalken och Plan- och Bygglagen för de som arbetar i 
kommunen med fysisk planering, så arrangerade vi en förvaltningsövergripande utbildning, där ungefär 
60 personer deltog. 

Miljöövervakning 

Inom ramarna för miljöövervakningen har vi ansvarat för att en luftutredning upphandlades under 
hösten 2019 och förväntas leverera färdigt material till våren 2020. 

Energi- och klimatrådgivning 

I nära samarbete med flera kommuner i Sjuhärad har vi haft ett samverkansprojekt kring solceller. 
Närmare 1 000 personer deltog i föreläsningarna som erbjöds. 

Kunskapsförmedling 

På grund av en stor efterfrågan från några större förvaltningar genomförde vi miljöutbildning för 1 050 
personer - en dubblering av antalet jämfört med budget - inom Borås Stad vid 59 utbildningstillfällen. 
Av dessa 1 050 personer utgjorde 185 förtroendevalda från nämnder och bolag inom 
kommunkoncernen. 

På Vi håller rent-dagarna, som Miljöförvaltningen var medarrangör till, deltog ca 15 000 personer från 
Borås. Det höga deltagandet bidrog till att Borås för femte året i rad vann pris som årets Håll Sverig rent-
kommun. 

Vi driver projektet Hållbar Landsbygd Sjuhärad som har tre fokusområden, REKO-ring, Dela Mera 
(delningsekonomi) och Lokalturism. Under 2019 har bland annat den digitala plattformen för 
delningsinitativ Smarta Kartan Sjuhärad lanserats, se smartakartan7h.se. Projektet har fått stor medial 
uppmärksamhet. Deltagande parter är Vårgårda, Ulricehamn, Tranemo, Bollebygd och Svenljunga 
kommun samt Leader Sjuhärad och Navet Science Center. 

Kommunikation och utåtriktat arbete 

Vi ansvarade för ett 10-tal aktiviteter under Kretsloppsveckan 2019 som fick ett stort genomslag och var 
välbesökta. 

Avdelningen har även arbetat med kunskapsspridning i sociala medier genom delningar och över 100 
inlägg på förvaltningens Facebook-sida som har mer än 850 följare. 

Under 2019 flyttades den förvaltningsgemensamma kommunikatörstjänsten från MSA till Staben. 

Konsumentrådgivning 

De senaste åren har antalet konsumenträttsliga ärenden minskat. En av anledningarna är att fler 
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invånare  vänder sig till Konsumentverkets tjänst  Hallå Konsument. En förklaring till att ärendena minskat 
i Borås under 2019, är att under en stor del av första halvåret var enbart en rådgivare i tjänst och del av 
denna tid dessutom på deltid. Det betyder att möjligheterna att komma fram på telefon under 
telefonrådgivningen, har varit begränsade under en stor del av verksamhetsåret. Sedan mitten på  augusti 
är den vakanta tjänsten tillsatt.  

Inför 2020 har de fasta telefontiderna (2 tim 3 dagar i veckan) tagits bort  och ersatts med en 
telefonsvarare som är öppen dygnet runt. Förhoppningen är att på så vis öka tillgängligheten för  
invånarna samtidigt som arbetsmiljön för handläggarna förbättras.  

Fordonsrelaterade klagomål dominerar inom varor för Borås  (högre andel än riksgenomsnittet) och för  
tjänster så är det mest klagomål på hantverkare och på telekomtjänster (högre andel än 
riksgenomsnittet, men merparten av dessa ärenden hänvisas vidare till Telekområdgivarna).  

Även den utåtriktade verksamheten inom konsumenträtt  och hållbar konsumtion har påverkats negativt 
av att bemanningen inte varit optimal under året. Verksamheten har ett upparbetat samarbete med 
bland annat BREC (Boråsregionens etableringscentrum) och Hässlehuset. Under 2020 är ambitionen 
att utveckla det utåtriktade arbetet.  

4.3.6  Budget- och skuldrådgivning  

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker  

Avdelningens totala budgetavvikelse är marginell och uppgår till 14  tkr.  

Åtgärder  

Under 2019 har konsumentrådgivningen flyttat från Miljöstrategiska avdelningen till avdelningen för  
Budget- och skuldrådgivning, för att hitta synergieffekter inom verksamheterna och på så vis kunna nå  
ut till fler inom framförallt det förebyggande arbetet. Från och med 2020 byter avdelningen namn till 
Konsument Borås och då  kommer även verksamheterna ekonomiskt att redovisas tillsammans.  

Analys av verksamheten  

Efterfrågan på budget- och skuldrådgivning har ökat flera år i rad och så även under 2019. Trenden är i 
princip densamma i landets alla kommuner. För vår del har antalet inkomna ärenden ökat med drygt 
21  % jämfört med 2018.  

Det är fler män än kvinnor som söker rådgivning. De rådsökande är i alla åldrar, men merparten är 45 
år och äldre. 249 personer har fått hjälp med att skicka in sin skuldsaneringsansökan. I de fall där en 
skuldsanering inte är möjlig, har rådgivningen fokuserat på budgetrådgivning,  skuldkartläggning, 
avbetalningsplaner, ackordslösningar med mera - allt för att motivera och stärka den rådsökande att få 
en mer hållbar ekonomisk situation över tid. Ungefär 25 procent av alla  ärenden är rådsökande som  
haft ett ärende tidigare, vilket är i samma nivå som tidigare år.  

Under året har vi valt att avveckla den öppna mottagningen eftersom det var svårt att bemanna den på  
ett optimalt sätt. Under våren startades istället en e-tjänst för de som vill ta första kontakten på det 
viset. Vi har även möjliggjort för de som  ringer till oss att boka en tid för rådgivning direkt, där 
rådgivarna - istället för att först skicka hem en blankett - ställer kompletterande frågor vid första 
telefonsamtalet och även ger en del inledande råd. Vi skickar också en bekräftelse på sms med 
instruktioner på vad man ska ta med sig till sitt första besök. Denna förändring genomfördes 1 
september och sedan dess har antalet ärenden ökat markant (58  % perioden sep-dec). En förklaring till 
den stora ökningen är nog att vi tagit bort kravet på  en inskickad blankett. Andra förklaringar kan vara 
att fler är i behov av hjälp, att fler känner till möjligheten att få rådgivning samt att Kronofogden 
hänvisar fler rådsökande till verksamheten.  

Fram till oktober i år var det inga problem att klara målsättningen att den enskilde får ett  
rådgivningsbesök inom 4 veckor (enligt Konsumentverkets rekommendation), men i takt med att  
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antalet ärenden kraftigt ökade under hösten, blev det svårare och ett antal ärenden har därför fått vänta 
längre än så.  

Rådgivarna ska även ge stöd till de rådsökande under pågående skuldsanering. Detta stöd ges nu enbart  
till de klienter som hör av sig, och då är det oftast i ett akut skede med risk för  att skuldsaneringen 
upphävs om inte en omprövning skickas in.  

Verksamheten har för andra året i rad genomfört en brukarundersökning. Resultatet visade att de 
rådsökande var fortsatt mycket nöjda med verksamheten både vad gäller bemötande och den hjälp de  
får.  

Om fler vände sig till budget- och skuldrådgivningen i ett tidigare skede, innan skulderna är alltför stora  
skulle såväl den enskildes  situation som samhällsekonomin förbättras. Av dessa skäl är det viktigt att  
budget- och skuldrådgivningsarbetet inte bara fokuserar på arbete med enskilda ärenden utan även 
innehåller utåtriktat och förebyggande arbete, så att fler får kännedom om vår verksamhet och 
möjligheten att få hjälp.  

Antalet informationstillfällen/föreläsningar (där 965 personer deltagit)  är färre än föregående  år och 
beror på att avdelningen hanterat ett större antal rådgivningsärenden än tidigare. Vi satsade också på  att  
ha en samverkansdag med temat "Våga fråga hur mår din ekonomi?" där olika  aktörer, som i sitt arbete 
möter människor som har problem med sin ekonomi och/eller lever i ekonomisk stress, bjöds in för att 
presentera vår verksamhet och belysa vikten av att samverka. Det blev en lyckad satsning som även 
uppmärksammandes av Konsumentverket. Under 2020 kommer vi genomföra en liknande workshop.  

4.4  Verksamheten  2019  

Kommunfullmäktige fastslog i budget 2019 att de tre punkterna nedan ska gälla för Miljö- och 
konsumentnämndens verksamhet, utöver vad som följder av reglemente och andra bestämmelser och  
uppdrag.  

Taxorna inom nämndens ansvarsområde ska så långt som möjligt utformas så att kunderna betalar vad tjänsten kostar.  
Förvaltningen har för avsikt att under 2020 fortsätta arbetet med att se över och revidera taxorna inom 
nämndens ansvarsområden. Då intäkterna huvudsakligen utgörs av avgifter för tillsyn så är det oerhört 
viktigt att fortsätta arbetet med att försöka öka självfinansieringsgraden gällande de olika taxorna.  

Borås Stads konsumentvägledning ska även arbeta  med rådgivning om hållbar konsumtion.  Merparten av de  
föreläsningar  och informationsinsatser som konsumentrådgivarna genomför innehåller utöver 
konsumenträtt även fakta  och råd kring hållbar konsumtion. Under 2019 har färre informationstillfällen 
genomförts än föregående år på grund av personalsituationen.  

Anställda  i upphandlade verksamheter ska ha  arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås stad  

  

4.5  Jämställdhetsperspektivet  

Miljö- och konsumentnämndens verksamhet styrs  av lagar och förordningar som i grunden är neutrala i 
förhållande till kön, ålder och andra egenskaper hos invånare och verksamhetsutövare. Nämnden har 
fördelat budgetmedel till respektive avdelning utifrån verksamheternas behov.  

Miljöförvaltningen arbetar för att ha en jämställd förvaltning. Avdelningarna belyser frågan om lika  
rättigheter och möjligheter inom ramen för APT utifrån stadens arbete med SAM-hjulet.  

Vid rekrytering anställs personal efter kompetens. Jämställda löner sätts utifrån ålder, 
arbetslivserfarenhet samt  utbildning.  

Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning 2019 21(26) 



 

   

5  Verksamhetsmått  

5.1  Miljöförvaltningen gemensamt  

5.1.1  Mått som följs upp av  Kommunfullmäktige  

Verksamhetsmått  Årsutfall  2017  Årsutfall  2018  Budget 2019  Årsutfall  2019  

Antal ärenden  3  315  3  746  3  833  

Antal händelser 15  332  16  934  18  487  
(Ecos)  

Antal  907  924  1  207  
delegationsbeslut.  

5.2  Livsmedelskontroll  

5.2.1  Livsmedelskontroll  

5.2.1.1  Mått som följs upp  av Kommunfullmäktige  

Verksamhetsmått  Årsutfall  2017  Årsutfall  2018  Budget 2019  Årsutfall  2019  

Antal  790  790  790  790  
livsmedelsverksamheter  

Antal  inspektioner  930  763  800  863  

Antal revisioner  72  66  100  88  

Antal delegationsbeslut  337  278  200  322  

Klagomål  63  70  60  98  

Registrering  97  105  100  109  

5.2.1.2  Mått som följs upp  av Nämnden  

Verksamhetsmått  Årsutfall  2017  Årsutfall  2018  Budget 2019  Årsutfall  2019  

Antal ärenden  25  21  
RASFF  och 
iRASFF  
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5.2.2  Alkoholtillsyn  

5.2.2.1  Mått som följs upp  av Nämnden  

Verksamhetsmått  Årsutfall  2017  Årsutfall  2018  Budget 2019  Årsutfall  2019  

Antal  0  0  
beslut/besked som  
inte getts inom 3 
veckor efter att 
ansökan är 
komplett  

Antal ärenden  inre 10  11  
tillsyn  

Antal  0  0  
serveringsställen  
som inte fått ett 
tillsynsbesök  under  
året  

5.2.3  Tobakstillsyn m.fl.  

5.2.3.1  Mått som följs upp  av Nämnden  

Verksamhetsmått  Årsutfall  2017  Årsutfall  2018  Budget 2019  Årsutfall  2019  

Antal  50  20  
delegationsbeslut  

Antal  inspektioner 50  8  
tobak och e-
cigaretter  

Antal  inspektioner 40  14  
folköl  

Antal  inspektioner 30  12  
receptfria 
läkemedel  

Antal kontrollköp  60  0  
av tobaksprodukter  

5.3  Miljötillsyn  

5.3.1  Mått som följs upp av Kommunfullmäktige  

Verksamhetsmått  Årsutfall  2017  Årsutfall  2018  Budget 2019  Årsutfall  2019  

Antal  527  607  700  834  
delegationsbeslut  
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Verksamhetsmått  Årsutfall  2017  Årsutfall  2018  Budget 2019  Årsutfall  2019  

Antal  inspektioner 131  271  200  217  
och personliga  
möten miljötillsyn  

Antal  inspektioner 184  209  200  220  
och personliga  
möten enskilda  
avlopp  

Antal  inspektioner 186  254  200  185  
och personliga  
möten hälsoskydd  

Antal  4  417  4  973  5  000  5  806  
kundkontakter 
miljötillsyn  

Antal  2  055  2  475  2  500  2  609  
kundkontakter 
enskilda avlopp  

Antal  1  797  2  368  2  000  2  203  
kundkontakter 
hälsoskydd  

5.4  Miljöstrategiska  

5.4.1  Konsumenträttslig rådgivning  

5.4.1.1  Mått som följs upp  av Kommunfullmäktige  

Verksamhetsmått  Årsutfall  2017  Årsutfall  2018  Budget 2019  Årsutfall  2019  

Konsumentkontakter  3  135  3  131  0  0  

Informationsaktiviteter.  65  99  0  0  

Rådgivningsärenden, 1  200  7  904  
konsumentsrättslig  

Föreläsningar och 50  61  
informationstillfällen  

5.4.2  Miljöstrategisk  verksamhet  

5.4.2.1  Mått som följs upp  av Kommunfullmäktige  

Verksamhetsmått  Årsutfall  2017  Årsutfall  2018  Budget 2019  Årsutfall  2019  

Naturvårds- och  5  55  
hållbarhetsprojekt  
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Verksamhetsmått  Årsutfall  2017  Årsutfall  2018  Budget 2019  Årsutfall  2019  

Antal deltagande  4  900  13  874  
timmar i stadens  
planering  

Strandskyddsärenden   40  472  

Deltagare i   500  5  018  
miljöutbildning  

5.4.2.2  Mått som följs upp  av Nämnden  

Verksamhetsmått  Årsutfall  2017  Årsutfall  2018  Budget 2019  Årsutfall  2019  

Beviljade ärenden 10  107  
Naturvårdsfonden  

Aktiviteter  i media  30  281  

5.4.3  Energi- och klimatrådgivning  

5.4.3.1  Mått som följs upp  av Kommunfullmäktige  

Verksamhetsmått  Årsutfall  2017  Årsutfall  2018  Budget 2019  Årsutfall  2019  

Rådgivningsärenden, 77  119  135  134  
energi- och 
klimatrådgivning  

Evenemang  5  65  

5.5  Budget- och skuldrådgivning  

5.5.1  Mått som följs upp av Kommunfullmäktige  

Verksamhetsmått  Årsutfall  2017  Årsutfall  2018  Budget 2019  Årsutfall  2019  

Klientkontakter  2  143  2  657  

Rådgivningsärenden  463  523  500  634  

Föreläsningar och 49  52  50  37  
informationstillfällen  
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6   Investeringar  

6.1  Investeringar, årliga anslag  

Tkr  Budget 2019  Utgift 2019  Avvikelse 2019  

Verksamhetssystemet Ecos2  2  000  613  1  387  

Summa  2  000  613  1  387  

Analys  

Det nya verksamhetssystemet Ecos2 kommer inte att vara färdigtinstallerat innan 2020. Det medför att  
nämnden kommer att behöva börja betala  kapitalkostnader först 2021.  

6.2  Investeringar som löper över flera år  

Total 
Godkänd  Utgift  

Tkr  budget Avvik.  Omdisp  Prognos  Status  
utgift  2019  

2019  

        

Summa         

 

Förklaring projektstatus  

0: Ej påbörjat projekt  

1: Förstudie  

2: Pågår  

3: Klart  

Analys  
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Hem Anmälan Kontakt Program Studiebesök Boende Hitta hit 

Program 

Onsdag  13  maj  2020 

09:30  Workshop  för  dig  som  kommer  tidigare  till  Sundsvall:  Vad  kan  vi  lära  av  varandra? 

Workshop  (på  engelska)  mellan  svenska  och  etiopiska  ekokommuner  kring  likheter  och  skillnader  i  ekokommunarbetet  i  Sverige  och  Etiopien
Workshopen  leds  av  Torbjörn  Lahti  från  Sustainable  Sweden  Association.  Sekoms  årsmöte  gästas  av  en  delegation  från  10  ekokommuner  och
regioner  i  Etiopien. 

11:30 Registrering  och  lunch  

12:20 Öppnande  av  SEKOM  2020 

Ellinor  Avsan,  Ordförande  SEKOM 

12:30 Välkommen  till  Sundsvall! 
Peder  Björk,  kommunstyrelsens  ordförande 

12:45 Bråttom  men  inte  kört!  - Frågor  och  svar  om  klimatet 
Stefan  Edman,  författare  

Stefans  besök  är  ett  kärt  återseende  för  SEKOM,  eftersom  han  föreläste  på   första  årsmötet  1995  i  Värnamo. 

13:30 Sundsvalls  arbete  för  rent  vatten  –  möjligheter  och  utmaningar  
En  presentation  av  förutsättningarna  i  Sundsvall  av  Kristin  Eriksson,  miljödirektör 

Hur  påverkar  läkemedel  Sundsvallskusten? 

Behovet  av  läkemedelsrening  är  en  viktig  fråga  ur  ett  hållbarhetsperspektiv.  Läkemedelsrester  påverkar  våra  vattenmiljöer  negativt,  samtidigt  som  införande  av  ren 
energiförbrukningen.  MittSverige  Vatten  &  Avfall  presenterar  preliminära  resultat  efter  provtagning  på  inkommande  och  utgående  vatten  från  sina  tre  största  
avloppsreningsverk,  och  i  havsvikarna.  Projektet  finansieras  av  Naturvårdsverket.  Jessica  Schröder,  miljöingenjör  MittSverige  Vatten  &  Avfall 

14:30 Eftermiddagskaffe  samt  möjlighet  till  incheckning 

15:00 Studiebesök  
Läs  mer  under  fliken  "studiebesök" 

18:00 Egen  tid 

19:00 Middag  på  Sundsvalls  gamla  Stadshus 

Torsdag  14  maj  2020 

08:00 SEKOMs  årsmöte 

09:30 Dålig  torsk  och  försvunnen  ejder  –  vad  händer  med  Östersjön? 

Professor  Lennart  Balk,  Stockholms  universitet  

10:30 Kaffepaus 

11:00 ”Vattnet  som  resurs  –  Anpassningar  och  utmaningar  i  ett  förändrat  klimat.  Vilka  krav  ställs  framåt? 

Pär  Dalhielm,  VD  Svenskt  Vatten 

11:45 Sveriges  arbete  med  hav  och  sötvatten 
Isabella  Lövin,  miljöminister  (TBC) 

12:30   Avslutande  lunch 
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Delegationsbeslut   Ecos2  Januari 2020 
Nummer Datum Handling Anteckning Part Ärenderubrik Ärendenummer Anläggningstyp 

1 2020-01-02 Konverterad Delgivningsblankett Köldmediarapport 2019-2556 Köldmedieanläggning 
2 2020-01-02 Konverterad Beslut  om  miljösanktionsavgift Köldmediarapport 2019-2556 Köldmedieanläggning 
3 2020-01-03 Konverterad Delgivningsblankett Köldmediarapport 2019-6 Köldmedieanläggning 
4 2020-01-03 Konverterad Beslut  om  miljösanktionsavgift Köldmediarapport 2019-6 Köldmedieanläggning 
5 2020-01-07 Konverterad Inklassning  av  verksamhet Planerad tillsyn 2020-16 Miljöfarlig  verksamhet 
6 2020-01-07 Konverterad Tillstånd för  WC till  infiltration Ansökan om  tillstånd för  enskilt  avlopp 2019-3170 
7 2020-01-07 Konverterad Tillstånd för   WC ll sluten tank Ansökan om  tillstånd för  enskilt  avlopp 2019-3646 
8 2020-01-08 Konverterad Beslut  om  att  vidta  åtgärder Klagomål på  inomhusmiljö 2019-3316 
9 2020-01-08 Konverterad Delgivning Klagomål  på  inomhusmiljö 2019-3316 

10 2020-01-08 Konverterad Fastställande  av  årsavgift Planerad tillsyn 2020-34 Miljöfarlig  verksamhet 
11 2020-01-10 Konverterad Beslut  om  miljösanktionsavgift  Köldmediarapport 2018-3672 Köldmedieanläggning 
12 2020-01-10 Konverterad Delgivningsblankett Köldmediarapport 2018-3672 Köldmedieanläggning 
13 2020-01-10 Konverterad Föreläggande  om skyddsåtgärder Planerad tillsyn 2019-3813 Miljöfarlig  verksamhet 
14 2020-01-10 Konverterad Föreläggande Planerad tillsyn 2019-3605 
15 2020-01-10 Konverterad Information om  utskick Köldmediarapport 2018-3672 Köldmedieanläggning 
16 2020-01-24 Dispensbeslut Strandskyddsdispens Ansökan om  strandskyddsdispens 2019-3775 
17 2020-01-24 Beslut Anmälan av  miljöfarlig  verksamhet 2020-145 Miljöfarlig  verksamhet 
18 2020-01-24 Beslut  om  avgift Avgift  för  handläggning/tillsyn 2020-149 Miljöfarlig  verksamhet 
19 2020-01-24 Beslut Ansökan om  strandskyddsdispens 2019-3808 
20 2020-01-27 Beslut  om  klassning Klassning  av  anläggning/verksamhet 2020-158 Öltillverkning 
21 2020-01-28 Beslut Ansökan om  längre  tömningsintervall  för  slamavskiljare  2020-164 
22 2020-01-28 Yttrande Synpunkter ang  serveringstillstånd Remiss  alkoholservering 2020-140 
23 2020-01-29 Tillståndsbeslut Förbränningstoalett Ansökan om  tillstånd för  enskilt  avlopp 2020-160 
24 2020-01-29 Tillståndsbeslut Ansökan om  tillstånd  för  enskilt  avlopp 2020-25 Enskilt  avlopp 



 

Delegationslista JANUARI 
Dnr Datum Beslut Ärende Sökande/objekt Fastighet Handläggare 

2019-003776 20200102 Tillstånd till annan  toalett än vattentoalett Avlopp, anmälan om  torrtoalett Torpa-Sjöbo 2:5 Jennie Schürer von Waldheim 

2019-002556 20200102 Beslut  om miljösanktionsavgift Köldmedia, årsrapport 2018  Heimdal 9 Alexander Thorén 

2020-000005 20200102 Omklassning av verksamhet Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Lundby  1:1 Eva Gustafsson 

2019-003760 20200102 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Bredareds-Fagerhult  Jennie Schürer von Waldheim 
1:59 

2019-002536 20200103 Beslut  om miljösanktionsavgift Köldmedia, årsrapport 2018 Idun  1 Sofia Törnqvist 

2019-000006 20200103 Beslut  om miljösanktionsavgift Köldmedia, anmälan om installation av  Hultamad 1 Alexander Thorén 
CFC 

2019-003850 20200103 Fastställande av  årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift  Vale  1 Eva Gustafsson 

2020-000013 20200103 Inklassning av verksamhet Hälsoskydd,  beslut om inklassning av  Antares 2 Jennie Schürer von Waldheim 
verksamhet 

2020-000007 20200103 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Lövås 1:4 Jennie Schürer von Waldheim 

2019-003140 20200107 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Tämta-Skogen 1:3 Karin Görjevik 

2018-000287 20200107 Beslut  om miljösanktionsavgift Köldmedia, årsrapport 2017 Holmens Gård 1 Sofia Törnqvist 

2018-003756 20200107 Beslut  om miljösanktionsavgift Köldmedia, årsrapport 2017 Getängen 22 Sofia Törnqvist 

2019-003608 20200107 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Tämta 3:3 Sofia Törnqvist 

2015-002168 20200107 Beslut  om att upphäva avloppsförbud Avlopp, tillsyn uppföljning av  tillstånd Vatunga 3:8 Karin Görjevik 

2019-003623 20200107 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Längjum 3:8 Karin Görjevik 

2019-003668 20200107 Föreläggande  om miljöfarlig verksamhet Miljötillsyn,  anmälan om  mellanlagring av  Gässlösa 5:1 Lisa Bindgård 
betong 

2020-000024 20200108 Fastställande av  årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Partituret 1 Thomas Vidholm 

2019-003434 20200108 Tillstånd för W C till markbädd Avlopp, ansökan WC Vatunga 3:8 Karin Görjevik 

2019-003316 20200108 Beslut  om att vidta åtgärder Hälsoskydd,  klagomål på fukt, ventilation,  Ringskivlingen 4 Sevil Selimov 
mögel 

2020-000026 20200108 Fastställande av  årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Sandared 1:436 Thomas Vidholm 

2018-003713 20200108 Beslut  om miljösanktionsavgift Köldmedia, årsrapport 2017  Sälgered 2:9 Sofia Törnqvist 

2018-003727 20200108 Beslut  om miljösanktionsavgift Köldmedia, årsrapport 2017 Sleipner 4 Sofia Törnqvist 

Sida 1 av 3 



 

Dnr Datum Beslut Ärende Sökande/objekt Fastighet Handläggare 

2018-001683 20200108 Beslut  om miljösanktionsavgift Köldmedia, årsrapport 2017  Hästhoven 1 Sofia Törnqvist 

2019-003750 20200108 Fastställande av  årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Getängen 23 Thomas Vidholm 

2019-003743 20200108 Fastställande av  årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Pilspetsen 1 Thomas Vidholm 

2019-003745 20200108 Fastställande av  årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Halleberg 13 Thomas Vidholm 

2019-003748 20200108 Fastställande av  årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift  Skruven 3 Thomas Vidholm 

2019-003738 20200108 Fastställande av  årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Lundby  1:1 Thomas Vidholm 

2019-003733 20200108 Fastställande av  årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Partituret 1 Thomas Vidholm 

2019-003732 20200108 Fastställande av  årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Rydboholm  1:303 Thomas Vidholm 

2020-000058 20200109 Fastställande av  årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Semele  5 Linda Karlsson 

2020-000036 20200109 Fastställande av  årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Munin  7 Linda Karlsson 

2020-000038 20200109 Fastställande av  årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Flundran 4 Linda Karlsson 

2020-000059 20200109 Fastställande av  årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Karon 7 Linda Karlsson 

2020-000063 20200109 Fastställande av  årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Bogryd 1:110 Linda Karlsson 

2020-000055 20200109 Fastställande av  årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Norrmalm 1:4 Linda Karlsson 

2020-000054 20200109 Fastställande av  årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Morfeus 4 Linda Karlsson 

2020-000060 20200109 Fastställande av  årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Galatea 11 Linda Karlsson 

2019-003839 20200109 Beslut  om att lämna  anmälan utan  åtgärd Värmepump,  installation Byttorpsbacke  7 Roger Johansson 

2019-003744 20200109 Fastställande av  årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Spinnaren 10 Christina  Källberg 

2019-003746 20200109 Fastställande av  årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Hjulet 3 Christina  Källberg 

2020-000053 20200109 Fastställande av  årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Målsryd 1:82 Linda Karlsson 

2019-003742 20200109 Fastställande av  årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Garvaren 15 Christina  Källberg 

2019-003747 20200109 Fastställande av  årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Sik 1:163 Christina  Källberg 

2020-000071 20200109 Fastställande av  årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Hässlehus 2 Christina  Källberg 

2019-003855 20200109 Beslut  om att lämna  anmälan utan  åtgärd Värmepump,  installation Hjortsberg 1:24 Roger Johansson 

2019-003739 20200109 Fastställande av  årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Morfeus 4 Christina  Källberg 

2019-003802 20200109 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Tämta-Farstorp  1:16 Jennie Schürer von Waldheim 
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Dnr Datum Beslut Ärende Sökande/objekt Fastighet Handläggare 

2019-003868 20200109 Fastställande av  årsavgift Livsmedelskontroll, ändring  av  verksamhet  Kyllared 1:101 Annelie  Gustafsson 

2020-000072 20200109 Fastställande av  årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Örtugen 2 Christina  Källberg 

2020-000073 20200109 Fastställande av  årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Hultahus  5 Christina  Källberg 

2020-000074 20200109 Fastställande av  årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Mallen 1 Christina  Källberg 

2020-000009 20200109 Beslut  om att lämna  anmälan utan  åtgärd Värmepump,  installation  Hassmundshult 1:15 Roger Johansson 

2019-003740 20200109 Fastställande av  årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Gässlösa 5:12 Linda Karlsson 

2020-000064 20200109 Fastställande av  årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Lundby  1:11 Thomas Vidholm 

2019-003737 20200109 Fastställande av  årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Remus 5 Linda Karlsson 

2020-000056 20200109 Fastställande av  årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Sik 1:163 Christina  Källberg 

2020-000047 20200110 Fastställande av  årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Bellona  5 Henrik Nygren 

2020-000049 20200110 Fastställande av  årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Karon 1 Henrik Nygren 

2020-000048 20200110 Fastställande av  årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Morfeus 4 Henrik Nygren 

2019-003825 20200110 Fastställande av  årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Luna 7 Henrik Nygren 

2020-000051 20200110 Fastställande av  årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Orion 8 Henrik Nygren 

2020-000050 20200110 Fastställande av  årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift  Minerva 1 Henrik Nygren 

2019-003826 20200110 Fastställande av  årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Filtret 6 Henrik Nygren 

2020-000057 20200110 Fastställande av  årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Filtret 6 Henrik Nygren 

2019-003824 20200110 Fastställande av  årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Ryda 4:1 Henrik Nygren 
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Beslutstyp Datum Objekt Ärendetyp Diarienr 
Återkallelse 9 kap. 18 § p. 1 2020-01-09 Anmälan om upphörande av servering 38-2019-00762 
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap, bifall 2020-01-14 Tillfälligt tillstånd slutet sällskap - e-tjänst 53-2019-00801 
Stadigvarande tillst allmänheten, bifall m villkor 2020-01-27 Nytt tillstånd - e-tjänst 50-2019-00718 



Beslutstyp Datum Objekt Diarienr Ärendetyp 
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2020-01-09 01-2019-00048 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel 
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2020-01-09  01-2019-00054 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel 
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2020-01-22 01-2019-00064 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  
 

 
 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

Sida 
PM 1(1) 
Datum 
2020-02-12 

Carl Morberg, 033 - 35 84 29 
carl.morberg@boras.se 

Ersättning för omkostnader  
Skatteverket införde  nya regler from 190101 som innebär att arbetsgivaren varje  
månad skickar in uppgifter till Skatteverket gällande  lön, förmåner och 
skatteavdrag, så kallad Arbetsgivardeklaration på individnivå.  

I ”Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2019-2022”  
finns kompletta regler för  Resekostnadsersättning och traktamente, Barntillsyn,  
Särskilda kostnader.  

För att få ersättning för omkostnader i samband med utbetalning av  arvode  
eller förlorad arbetsinkomst ska detta styrkas med kvitto.  

Om man  exempelvis  ansöker om resekostnadsersättning och yrkar på en  erlagd  
parkeringsavgift eller bussbiljett ska detta styrkas med kvitto för att en  
utbetalning ska kunna göras.  

Kvitton lämnas  för varje tillfälle till nämndens sekreterare eller direkt till Borås  
Stads  Löneservice.  

Kvitto  bör  lämnas in i samband med yrkande om ersättning för arvode  
och/eller förlorad arbetsinkomst eller så snart som  möjligt i tid.  

Detta innebär att det är allt viktigare att lämna in  kvitton  utan fördröjning och 
inte samla på sig kvitton  och lämna in i klump.  

Notering: Parkeringsavgift utbetalas ej om den förtroendevaldes resväg ligger  
inom 5 km från sammanträdes-/förrättningsplatsen.  

 

Carl Morberg    
Kommunsekreterare  

Postadress Besöksadress Hemsida E-post Telefon 
Borås Stad Stadshuset boras.se boras.stad@boras.se 033-35 70 00 vx 
501 80 Borås Kungsgatan 55 

mailto:carl.morberg@boras.se
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