










T JÄNSTESKRIVELSE 1 (12) 

fl BORÅS STAD 
Sida 

Datum 

2022-08-24 

Dnr 

2022-449 Miljö- och konsumentnämnden 

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

Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens för pumphus, 
dagvattendamm och ledningsdragning på fastigheten 
Bosnäs 3:1, Borås 

Förslag till beslut 

Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för; 
pumphus med måtten 6 x 4 meter, vändplan, dagvattendamm samt nedtagning av 
träd inom arbetsområdet enligt ritning bilaga 2 och förtydligande av villkor bilaga 3, 
på fastigheten Bosnäs 3:1 vid Bosjön, Borås. 

Endast det område som markerats med röd linje på bifogad karta (bilaga 2) får 
användas som arbetsområde där grävning får ske, träd avverkas och massor hanteras. 
Endast den yta som pumphuset och vändplanen upptar får användas för ändamålet. 

Miljö- och konsumentnämnden nekar dispens för arbetsområde enligt markerat yta i 
bilaga 5. 

Villkor 

1. Arbetsområdet (röd linje), inom det vitmarkerade området i beslutskartan, 
bilaga 2, ska tydligt markeras ut i terrängen. 

2. De tre stora asparna vid dammen, på foto i bilaga 3 och markerade med gröna 
prickar i karta bilaga 2 ska skyddas och bevaras vid grävning av 
dagvattendammen och ledningsarbete. 

3. Den stora lönnen foto i bilaga 3 och markerad på karta bilaga 2 på fastighet 
Bo snäs 11 :2 ska skyddas och det ska vara en skyddszon på minst 10 meter för 
grävning och upplag utanför vägytan. 

4. Från grusvägen till dammen ska ledningarna tryckas för att göra så liten skada 
som möjligt på naturmiljön, stig, gammalt odlingsröse samt träd. Se gult streck 
bilaga 2. 

5. Ingen körning med maskiner får göras på stigen mellan grusvägen och 
dammen. Se gult streck bilaga 2. 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
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Copyright Borås Stad 
Kartredovisningen har ingen 
rättsverkan 
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fl"m BORÅS STAD Bilaga 2 beslutskarta 

Vit linje är ytan inom vilken åtgärder för VA- har prövats. Röd yta är arbetsområde där maskiner 

och material får hanteras. Grön ring ärskyddsvärt träd. Gröna prickar är aspar, röda prickar är 

odlingsröse inom arbetsområde som inte får skadas. 

Copyright Borås Stad 
Kartredovisningen har ingen Skala 1 :2000 I I I I 

0 20 40 60mrättsverkan 
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Sida

fl BORÅS STAD 1(9)
Miljö- och konsumentnämnden Datum Dnr 

2022-08-24 2022-449 

Bilaga 3 Förtydligande av strandskyddsdispens 
(de färgade pinnar som syns på fotona är gamla pinnar som inte längre har något syfte) 

Dagvattendammen 

Stigen som går mellan grusvägen och stranden/kommande dagvattendamm ska 
skyddas genom att tryckning/borrning görs mellan grusväg och dagvattendamm. 

Miljöförvaltningen 
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Teckenförklaring 

- Planerade VA-ledningar 
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• Planerad väg till pumpstation 
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fynd 

0 Åkergroda 

Vanlig groda 

0 Vanlig padda 

D Lekmiljö Åkergroda 

D Lekmiljö Vanlig groda 

Värdeelement (lakobi 2021) 

• Bollvitmossa 

Ekorrbär0
• Strutbräken 

Vanlig groda 

• Vattenmåra 
.-

..:::. Mindre vattendrag 

• Invasiv art 

Naturvärdesobjekt (lakobi 2021) 

Klass 2 

D Klass 3 

D Klass4 

Värdeelement (Geosigma 2022) Naturvärdesobjekt (Geosigma 2022)

0 Äldre björk O Klass 2 
• Högstubbe Klass 3 

.... 

.... ....
.... .... ....

0 

/ 
/ 

/ 

• 

• 

• 

0 Hålträd Klass 4 
Mindre skogsbäck Klass 3 

• I 
IJ 

I

' 
' 
'I 



GEOSIGMA 
PART OF REJLERS 

Kompletterande naturvärdesinventering 

Inför anläggning av VA-ledningar, dagvattendamm och pumpstation vid Västra 

Älmevägen i Bosnäs, Borås Stad 

Grap 22182 

Geosigma AB 

2022-08-10 
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T JÄNSTESKRIVELSE 1(3)fl BORÅS STAD 
Miljö- och konsumentnämnden Datum 

2022-08-18 
Dnr 

2022-1183 

Christian Sandahl, 033-35 31 88 
christian.sandahl@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Yttrande på remiss, ansökan om mindre förändring inom 
nuvarande tillstånd - Hedared Vindkraftpark 
LST dnr: 504 21117-2022 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att tillstyrka remissen och anta bilaga A 
"Yttrande till mindre förändring inom nuvarande tillstånd" med förbehåll enligt 
punkter som angivits och översänder det till Länsstyrelsen. 

Lagstöd 

Miljöbalken: 2 kapitlet, 2, 6, 7 §§ 

Sammanfattning 
BayWa r.e. Nordic 1 AB (hädanefter kallad "BayWa") har skickat ansökan om mindre 
ändring inom nuvarande tillstånd till Miljöprövningsdelegationen (Länsstyrelsen) och 
har till sin ansökan specificerat verkens storlek, tagit fram material som visat hur 
verken kommer påverka sin omgivning och vilka ytor de behöver använda. 
Borås stad har av Länsstyrelsen tillfrågats att yttra sig över ansökan. 

Ändringar som BayWa ansöker om är att sänka antalet planerade verk till fyra istället 
för fem. BayWa anger att planerade verk har en totalhöjd på 191m, navhöjd på 
113,Sm och en rotordiameter på 155m. I BayWas nuvarande tillstånd finns ett 
önskemål om verkens maximala storlek. Totalhöjd och navhöjd som BayWa nu 
föreslår förhåller sig till önskade maxvärden 192m totalhöjd och 120m navhöjd. 
Undantaget är rotordiametern på 155m som är 11m större än önskat maxvärde. 

Ytor som förväntas tas i anspråk har uppskattats till ca 2700m2. 

Miljöförvaltningen har inga synpunkter på de tekniska specifikationer som BayWa 
föreslår, då de maxvärden som angivits inte är en del av nuvarande tillståndets villkor. 
BayWas utredning av påverkan visar att verken håller sig inom de villkor som angivits. 

Miljöförvaltningen har däremot synpunkter på hur BayWas utredning av verkens 
påverkan på området och deras fågelinventeringar utförts. (se nedan bedömning) 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 

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

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




Sida 

3(3) 

Datum Dnr 

2022-08-18 2022-1183 

Konsekvensbedömning 

Social dimension 
Det nationella utbyggandet av vindkraft sammanfaller med samhällets ökande behov 
av energi och det faktum att Sveriges kärnkraft ligger för avveckling. Vindkraft ses 
både som positivt och negativt, då det representerar ett steg mot renare energi för 
samhället men också att de kan vara ett störande inslag i närmiljön. 

Ekologisk dimension 
Sverige har höga klimatambitioner och riksdagsbundet mål att nå 100% förnybar 
elproduktion till år 2040. Vindkraft kan påverka flygande djur negativt men det 
forskas i hur detta kan minimeras. Det är oklart hur vindkraft påverkar andra 
marklevande djur 

Ekonomisk dimension 
Vindkraft har idag en kraftigt växande etablering runtom i Sverige samt förespråkas 
av både Energimyndigheten och Naturvårdsverket. Vindkraft genererar arbete vid 
etablering, underhåll och avveckling samt betalar en återkommande bygdepeng till 
berörda parter. 

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Mirjam Keskifrantti 
Avdelningschef 

Bilagor 

Bilaga A, "Yttrande till mindre ändring inom nuvarande tillstånd" 
Bilaga B, "Ansökan om mindre ändring inom nuvarande tillstånd" 
Bilaga C, "Predesignrapport" 
Bilaga D, "Situationsplan" 
Bilaga E, "Ljudimissionsberäkning" 
Bilaga F, "Skuggberäkning'' 

Beslutet expedieras till 

Länsstyrelsen, vastragotaland@lansstyrelsen.se 
(ange dnr: 504 21117-2022 i ämnesraden på e-postmeddelandet) 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se












































































 

 

   
 

  
 

  
 

  

  
 

 

 

  

  
 

Sida 

TJÄNSTESKRIVELSE  1(3) 

Datum  

2022-08-22  
Dnr  

11-2022-00136 

Eva Forsgren, 033-35 81 30 
eva.forsgren@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Yttrande till Förvaltningsrätten i mål nr 3149-22  

Förslag till beslut 
- Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande 
och översänder det såsom sitt yttrande till Förvaltningsrätten i Jönköping i mål nr 
3149-22. 

Sammanfattning 

Den 21 juni 2022 beslutade Miljö- och konsumentnämnden att återkalla 
försäljningstillståndet av tobak för försäljningsstället samt införa ett förbud att 
sälja e-cigaretter under 3 månader. Detta efter att brister avseende märkning av 
tobaksprodukter upptäckts vid tillsyn samt att bristande ålderskontroll uppdagats. 
Beslutet överklagades i rätt tid och inhibition begärdes. Förvaltningsrätten i 
Jönköping biföll inhibition avseende beslutet om återkallelse av tobakstillståndet men 
avslog yrkandet om inhibition gällande försäljningsförbudet av e-cigaretter och 
påfyllningsbehållare. 

Förvaltningsrätten i Jönköping har gett Miljö- och konsumentnämnden anstånd att 
inkomma med yttrande senast den 31 augusti 2022. I yttrandet vidhåller nämnden 
tidigare lämnade yrkanden och grunder och hänvisar till tidigare inskickade handlingar 
i målet. 

Miljöförvaltningen 
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3(3) 

Datum Dnr 

2022-08-22 11-2022-00136 

Agneta Sander  
Förvaltningschef  

Johanna Bäckström 
Avdelningschef 

Yttrandet skickas till  

Förvaltningsrätten i Jönköping (forvaltningsrattenijonkoping@dom.se) 

mailto:forvaltningsrattenijonkoping@dom.se








 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 
 

 
 

 
  
   
  
  
  
  

 
 

  
  

 
 

 

  
  

Gunnel Petersson, 033-35 31 60 
gunnel.petersson@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Sida 

TJÄNSTESKRIVELSE  1(2) 

Datum  

2022-08-18  
Dnr  

2022-3286  

Intern kontrollplan 2023  

Förslag till beslut  

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att godkänna intern kontrollplan för 2023. 

Sammanfattning  

Miljö- och konsumentnämnden genomförde riskanalys för år 2023 vid gruppmöten 
inför nämndmötet 2022-06-20. Miljö- och konsumentnämndens plan för intern 
kontroll 2023 innehåller fyra riskbilder med tillhörande kontrollmoment inom 
områdena Styrning och ledning, Personal, Ekonomi och Egen verksamhet. 
Identifierade risker kommer att följas upp under 2023. 

Ärendebeskrivning  

Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl den politiska 
som den professionella ledningen och övrig personal samverkar. Arbete med 
riskanalysen resulterar i en intern kontrollplan för nämnden. 

Kommunfullmäktige har fastställt regler för intern kontroll. Reglerna definierar 
organisationen och ansvaret för den interna kontrollen. Med intern kontroll menas 
kommunens organisation, rutiner och system som bl. a. syftar till att: 

• Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs 
• Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut 
• Minimera risker, säkra system och rutiner 
• Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster 
• Säkra en rättvisande redovisning 
• Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar 

I tillämpningsanvisningarna som är knutna till Borås Stads regler för intern kontroll 
(KF 2017-10-19) anges att nämnderna och bolagen har det yttersta ansvaret för den 
interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Vidare sägs att varje nämnd 
och bolag ska upprätta en organisation för sin interna kontroll, och anta regler och 
anvisningar för denna. 

Nämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan som syftar till att följa upp att 
det interna kontrollsystemet fungerar tillfredsställande inom nämndens 
verksamhetsområde. Utifrån en väsentlighets- och riskanalys ska nämnden välja ut 
processer, områden och/eller rutiner att särskilt granska under verksamhetsåret. 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 

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

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


 
 

 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

   
 

 
 

  

 
 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Sida 

2(2) 

Datum Dnr 

2022-08-18 2022-3286 

Granskningen ska verifiera att verksamheterna når sina mål, samt att riktlinjer följs 
och kontroller genomförs. Olika kontroller i verksamheterna kan ingå i 
kontrollplanen. Nämnden ska försäkra sig om att granskningarna enligt intern 
kontrollplan görs, och vid behov vidta åtgärder som säkerställer att den interna 
kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke om brott ska nämnden utan dröjsmål vidta 
åtgärder. Uppföljning av den interna kontrollplanen görs i samband med att 
årsredovisning behandlas i början av nästkommande år. 

Miljöförvaltningens bedömning  

Konsekvensbedömning 

Social dimension  
De planerade kontrollmomenten i kontrollplanen ger goda förutsättningar för att 
kommuninvånare och verksamhetsutövare ska få sina behov tillgodosedda på ett 
rättssäkert sätt i olika kontrollmoment. En viktig aspekt är likabehandling och hög 
rättssäkerhet. Det förutsätter tydliga och väl kända rutiner samt att arbetssätt efterlevs 
i verksamheten. Intern kontroll syftar till att kontrollera efterlevnaden av att dessa 
följs. 

Ekologisk dimension  
Kontroll att stadens styrdokument är kända och följs finns med som kontrollmoment. 
Det innefattar bland annat miljömål samt miljöhandbok. 

Ekonomisk dimension 
Kontroll att mål och uppdrag avseende ekonomi och verksamhet från nämnden 
uppfylls inom ekonomiska ramar finns med som kontrollmoment. 

Agneta Sander  
Förvaltningschef  

Gunnel Petersson 
Vikarierande förvaltningscontroller 

Bilagor  

Intern kontrollplan 2023 Miljö- och konsumentnämnden 
Riskanalys 2023 Miljö- och konsumentnämnden 
Regler och anvisningar för intern kontroll Miljö- och konsumentnämnden 2020 

Beslutet expedieras till  

Kommunstyrelsen 
Stadsrevisionen 
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1(1) TJÄNSTESKRIVELSE  

Datum  

2022-08-18  
Dnr  

2022-258  

Gunnel Petersson, 033-35 31 60 
gunnel.petersson@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Uppföljning ekonomi  juli 2022  

Förslag till beslut   

Miljö- och konsumentnämnden godkänner miljöförvaltningens 10-dagars uppföljning 
juli 2022. 

Ärendebeskrivning  

Miljöförvaltningen har gjort en 10-dagars uppföljning på sitt verksamhetsområde  
t.o.m. juli 2022, inklusive  en helårsprognos.  

Agneta Sander  
Förvaltningschef  
 

Gunnel Petersson 
Vikarierande förvaltningscontroller 

Bilagor  

10-dagars juli 2022 

Miljöförvaltningen 
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TJÄNSTESKRIVELSE  

Datum  

2022-08-24  
Dnr  

2022-3285  

Gunnel Petersson, 033-35 31 60 
gunnel.petersson@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

1(2) 

Budget 2023  - planeringsunderlag  

Förslag till beslut   

Miljö- och konsumentnämnden godkänner för egen del förvaltningens förslag till 
budget 2023 inklusive äskande om ytterligare kommunbidrag för verksamhetsåret 
2023 och överlämnar budget 2023 - planeringsunderlag  till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning  

Miljö- och konsumentnämnden har tilldelats ett preliminärt kommunbidrag om
36 650 tkr för 2023. Ökning av kommunbidrag från budget 2022 görs med 2,8 
procent för löner och med 2,5 procent för övriga kostnader. 

Nämndens taxor räknas årligen upp med PKV (prisindex för kommunal verksamhet) 
för oktober månad det år beslut fattas, inför nästkommande års avgifter. Nämndens 
intäkter har därför i detta förslag till budget 2023 räknats upp med 2,5 procent och de 
ändringar av taxekonstruktioner som Miljö- och konsumentnämnden kommer föreslå 
under hösten inför 2023. 

För att säkerställa nämndens uppdrag, vara en attraktiv arbetsgivare och för att på ett 
bra sätt arbeta med lagstiftning, ökande uppdrag och ökade behov begär Miljö-och 
konsumentnämnden utökning av budgetramen för verksamhetsåret 2023. 

Nämnden har flera gånger lyft behov av en  gemensam lokal för alla förvaltningens  
avdelningar för att öka effektiviteten, utbytet och samhörigheten på förvaltningen.  
Miljöförvaltningen behöver vara centralt placerad  nära de allmänna 
kommunikationerna, både på grund av alla besökande, närhet till tillsyns- och 
kontrollobjekt samt för att kunna behålla och attrahera pendlande medarbetare.  

Ärendebeskrivning  

Borås Stad är en del av en omvärld som förändras snabbt. De nationella miljömålen 
och de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030 utgör en viktig utgångspunkt och Borås 
Stad ska bidra till att de uppnås. Klimatstrategiskt arbete för att minska 
klimatpåverkan, klimatanpassning av hela samhället samt biologisk mångfald inklusive 
arbete med invasiva arter är högaktuella och nödvändiga delar av Borås arbete för 
hållbar utveckling och som måste intensifieras. Miljö- och konsumentnämnden har en 
viktig roll i arbetet och bidrar genom sin tillsyn, kontroll, miljöövervakning, 
miljöstrategiskt arbete och rådgivning. Dessa ansvarsområden behöver prioriteras och 
utvecklas i syfte att säkerställa boråsarnas hälsa och säkerhet, en effektiv och hållbar 
samhällsplaneringsprocess, lika och rättvisa regler för företag i Borås samt för att 

Miljöförvaltningen 
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Sida 

2(3) 

Datum Dnr 

2022-08-24 2022-3285 

motverka brottslighet. 

Nämnden har i många år haft både en ansträngd ekonomi och en hög 
personalomsättning, vilket gjort att flera av förvaltningens avdelningar inte klarat av 
att genomföra all den verksamhet som de är ålagda. Samtidigt ökar behoven och 
förväntningarna från omvärlden på rådgivning och stöd. 

Miljö- och konsumentnämnden har tilldelats ett preliminärt kommunbidrag om
36 650 tkr för 2023. Ökning av kommunbidrag från budget 2022 görs med 2,8 
procent för löner och med 2,5 procent för övriga kostnader. I budget 2022 var PO-
pålägget 40,15 procent mot att det beräknas till 42,75 procent i budget 2023, det är en 
ökning om 2,5 procent som nämnden har fått kompensera för i sin budget. Dessa 2,5 
procent blir 982 tkr som nämnden får härbärgera inom befintligt kommunbidrag om 
man jämför PO-påläggen med löneunderlaget i budget för 2022 som 
beräkningsgrund. 

Nämndens taxor räknas årligen upp med PKV (prisindex för kommunal verksamhet) 
för oktober månad det år beslut fattas, inför nästkommande års avgifter. Nämndens 
intäkter har därför i detta förslag till budget 2023 räknats upp med 2,5 procent och de 
ändringar av taxekonstruktioner som Miljö- och konsumentnämnden kommer föreslå 
under hösten inför 2023. 

Nämndens intäkter är till dominerande del olika typer av tillsynsintäkter från de 
verksamheter som bedrivs, i budget för 2023 räknas med 27 mkr i tillsynsintäkter. Att 
förutsättningarna för taxeintäkterna ska hålla enligt budget förutsätter full bemanning 
hela 2023. Nämnden säljer verksamhet till andra kommuner med 2,4 mkr för 2023, 
andra kommuner köper verksamhet inom budget- och skuldrådgivning, 
konsumentrådgivning, energirådgivning, tillståndskontroll och kommunikatörstjänst. 
Energirådgivningen får 0,8 mkr i statsbidrag från Energimyndigheten. Intern 
försäljning inom Borås Stad uppgår till 223 tkr. 

Kostnader för löner inklusive personalomkostnader (PO) och löneadministration är 
budgeterat till 58,9 mkr, vilket är 84,8 procent av nämndens totalkostnader. 

Behov av utökning av ram 

För att säkerställa nämndens uppdrag, vara en attraktiv arbetsgivare och för att på ett 
bra sätt arbeta med lagstiftning, ökande uppdrag och ökade behov begär Miljö-och 
konsumentnämnden utökning av budgetramen för verksamhetsåret 2023. 

+ 600 tkr i extra löneutrymme för att kunna behålla och nyrekrytera personal, 
främst inom miljöområdet 

+ 1 600 tkr i ökat rambehov inom nämndens myndighets- och 
rådgivningsfunktioner: 

• 900 tkr konsumentvägledare 
• 400 tkr för tjänst inom administrationen (delvis taxefinansierad) 
• 300 tkr konsulttjänster inom MIFO (förorenade områden) 

+ 250 tkr för tillfälliga behov 2023 för omklassning av alla 
livsmedelsverksamheter inom nämndens myndighets- och 
rådgivningsområden 

Förklaringar till de ökande inom nämndens myndighets- och rådgivningsområden 
behoven finns i kapitel 3.2. 
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Datum Dnr 

2022-08-24 2022-3285 

+ 3  700  tkr i ökat rambehov på grund av att Borås Stad växer och ökande  
komplexitet inom fysisk planering,  miljö, klimat, natur, strandskydd:  

• 1 200 tkr ledningsfunktion 
• 1 000 tkr biologkompetens miljöledning 
• 1 000 tkr biologkompetens fysisk planering 
• 500 tkr tillsyn strandskydd (delvis taxefinansierad) 

+ 2  400  tkr tillfälliga  behov 2023 för inköp av specialistkompetens/konsult  
skyfall (klimatanpassning,  fördjupad översvämningsutredning)  inom fysisk 
planering, miljö, klimat, natur, strandskydd  

Förklaringar till de ökande behoven inom fysisk planering, miljö, klimat, natur, 
strandskydd finns i kapitel 3.2, i viss mån i kapitel 3.4 samt i kapitel 4.3 under
GEMENSAM SAMHÄLLSBYGGNADSPROCESS. 

Nämnden har flera gånger lyft behov av en gemensam lokal för alla förvaltningens  
avdelningar för att öka effektiviteten, utbytet och samhörigheten på förvaltningen.  
Miljöförvaltningen behöver vara  centralt placerad  nära de allmänna 
kommunikationerna, både på grund av alla besökande, närhet till  tillsyns- och 
kontrollobjekt samt för att kunna behålla och attrahera pendlande medarbetare.  

Agneta Sander  
Förvaltningschef  
 

Gunnel Petersson  
Vikarierande förvaltningscontroller 

Bilagor  
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1 Inledning 

Borås Stad är en del av en omvärld som förändras snabbt. De nationella miljömålen och de globala 
hållbarhetsmålen Agenda 2030 utgör en viktig utgångspunkt som Borås Stad ska bidra till att de uppnås. 
Stadens arbete behöver intensifieras kring följande högaktuella och nödvändiga områden för att Borås 
samhällsutveckling och Borås Stads del i arbetet för hållbar utveckling och tillväxt ska fungera: 

• Klimatstrategiskt arbete (för att minska klimatpåverkan) 
• Klimatanpassning av hela samhället 
• Biologisk mångfald inklusive arbete med invasiva arter 

Miljö- och konsumentnämnden har en viktig roll i detta arbete och bidrar genom sin tillsyn, kontroll, 
miljöövervakning, miljö- och klimatstrategiskt arbete och rådgivning. Dessa ansvarsområden behöver 
prioriteras och utvecklas i syfte att säkerställa boråsarnas hälsa och säkerhet, en effektiv och hållbar 
samhällsplaneringsprocess, lika och rättvisa regler för företag i Borås samt för att motverka brottslighet. 

Nämnden har i många år haft både en ansträngd ekonomi och en hög personalomsättning, vilket gjort 
att flera av förvaltningens avdelningar inte klarat av att genomföra all den verksamhet som de är ålagda. 
Samtidigt ökar behoven och förväntningarna från omvärlden på rådgivning och stöd. 

Miljö- och konsumentnämnden har tilldelats ett preliminärt kommunbidrag på 36 650 tkr för 2023. 
Ökning av kommunbidrag från budget 2022 görs med 2,8 procent för löner och med 2,5 procent för 
övriga kostnader. PO-pålägget (arbetsgivaravgift, avgifter för försäkringar och avtalspension) beräknas 
till 42,75 procent i budget 2023, det är en ökning på 2,6 procentenheter (jämfört med 40,15 procent i 
budget 2022) som nämnden har fått kompensera för i sin budget. Dessa 2,6 procentenheter blir 982 tkr 
som nämnden får ta hand om inom befintligt kommunbidrag. 

Nämndens intäkter består till största del av olika typer av tillsynsintäkter från de verksamheter som 
bedrivs. I budget för 2023 räknas med 27 mkr i tillsynsintäkter. Dessa intäkter kräver dock full 
bemanning under hela 2023. Nämnden säljer verksamhet (inom budget- och skuldrådgivning, 
konsumentrådgivning, energirådgivning, tillståndskontroll samt kommunikatörstjänst) till andra 
kommuner för 2,4 mkr under 2023. Energirådgivningen får 0,8 mkr i statsbidrag från 
Energimyndigheten. Intern försäljning inom Borås Stad uppgår till 223 tkr. 

Nämndens taxor räknas årligen upp med PKV (prisindex för kommunal verksamhet) för oktober 
månad det år beslut fattas, inför nästkommande års avgifter. Nämndens intäkter har därför i detta 
förslag till budget 2023 räknats upp med 2,5 % och de ändringar av taxekonstruktioner som Miljö- och 
konsumentnämnden kommer föreslå under hösten inför 2023. 

Kostnader för löner inklusive personalomkostnader (PO) och löneadministration är budgeterat till 
58,9 mkr, vilket är 84,8 procent av nämndens totalkostnader. När PKV ligger lägre än uppräkningen 
från Borås centralt, vilket preliminärt blir fallet 2023, uppstår ökade behov för att klara löneökningarna. 

Behov (äskande) av utökning av ram och tillfälliga medel 2023 

För att säkerställa nämndens uppdrag, vara en attraktiv arbetsgivare och för att på ett bra sätt arbeta 
med lagstiftning, ökande uppdrag och ökade behov begär Miljö-och konsumentnämnden utökning av 
budgetramen för verksamhetsåret 2023, 

+ 600 tkr i extra löneutrymme för att kunna behålla och nyrekrytera personal, främst inom 
miljöområdet 

+ 1 600 tkr i ökat rambehov inom nämndens myndighets- och rådgivningsfunktioner: 

• 900 tkr konsumentvägledare 
• 400 tkr för tjänst inom administrationen (delvis taxefinansierad) 
• 300 tkr konsulttjänster inom MIFO (förorenade områden) 
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+ 250 tkr för tillfälliga behov 2023 för omklassning av alla livsmedelsverksamheter inom 
nämndens myndighets- och rådgivningsområden 

Förklaringar till de ökande inom nämndens myndighets- och rådgivningsområden behoven finns i 
kapitel 3.2. 

+ 3 700 tkr i ökat rambehov på grund av att Borås Stad växer och ökande komplexitet inom 
fysisk planering, miljö, klimat, natur, strandskydd: 

• 1 200 tkr ledningsfunktion 
• 1 000 tkr biologkompetens miljöledning 
• 1 000 tkr biologkompetens fysisk planering 
• 500 tkr tillsyn strandskydd (delvis taxefinansierad) 

+ 2 400 tkr tillfälliga behov 2023 för inköp av specialistkompetens/konsult skyfall 
(klimatanpassning, fördjupad översvämningsutredning) inom fysisk planering, miljö, klimat, natur, 
strandskydd 

Förklaringar till de ökande behoven inom fysisk planering, miljö, klimat, natur, strandskydd finns i 
kapitel 3.2, i viss mån i kapitel 3.4 samt i kapitel 4.3 under GEMENSAM
SAMHÄLLSBYGGNADSPROCESS. 

Nämnden har flera gånger lyft behov av en gemensam lokal för alla förvaltningens avdelningar för att 
öka effektiviteten, utbytet och samhörigheten på förvaltningen. Miljöförvaltningen behöver vara 
centralt placerad nära de allmänna kommunikationerna, både på grund av alla besökande, närhet till 
tillsyns- och kontrollobjekt samt för att kunna behålla och attrahera pendlande medarbetare. 

2 Utmaningar, risker och möjligheter 

- Omvärldsanalys 

Livsmedelskontroll 

I december 2019 trädde en ny kontrollförordning i kraft, vilket medför att flera betydande förändringar 
för avdelningen. 

Från 1 april 2022 är efterhandsdebitering norm för hur livsmedelskontrollen. Det innebär att 
livsmedelsföretagen får betala sin kontrollavgift efter genomförda kontrollbesök istället för i början av 
varje kalenderår. Borås har beslutat använda möjligheten till omställningsperiod och kommer därför 
även under 2023 ta ut årlig kontrollavgift för verksamheter som startat 2021 eller tidigare. 

Förändringarna innebär att rutiner och arbetssätt behöver ses över och justeras. Verksamhetsutövarna 
behöver informeras och medarbetarna bli trygga i att debitera rätt tid för utfört arbete. Genom att göra 
detta säkerställs livsmedelskontrollens intäkter och respektive företag betalar för arbetet utfört vid 
kontroll av deras verksamhet. 

En ny obligatorisk riskklassningsmodell för hur mycket kontroll ett livsmedelsföretag ska få kommer att 
gälla från och med 2023. Syftet med den nya modellen är att skapa en mer enhetlig riskklassning och att 
styra kontrollen dit den är mest effektiv. Grundstrukturen för modellen beslutades av Livsmedelsverket 
under våren 2022 och beslut om föreskrifter kommer att fattas under hösten 2022. I nuläget är det 
därför oklart hur mycket kontrolltiden för livsmedelsverksamheterna i Borås Stad kommer att 
förändras. 

Den nationella kontrollplanen för livsmedelskontroll styr och samordnar livsmedelskontrollen i hela 
livsmedelskedjan. För att bidra till att övergripande mål och effektmål uppfylls tas operativa mål för 3-
årsperoíoder fram och för perioden 2023-2025 finns 20 nya beslutade mål. Att ta om hand och införa 
nya mål medför initialt visst extra arbete men ger därefter en verkningsfull och ändamålsenlig kontroll. 
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I januari 2023 träder EU:s dricksvattendirektiv i kraft vilket medför att nya föreskrifter på området 
krävs. Vårt kontrollansvar berör den del av den riskbaserade metoden som gäller försörjningssystemet. 

Sedan juli 2021 har nämnden ansvar för kontroll utifrån lagstiftningen om material i kontakt med 
livsmedel. Lagstiftningen om kontaktmaterial riktar sig huvudsakligen till de företag som tillverkar eller 
släpper ut dessa material/produkter på marknaden, och inte till livsmedelsföretagare som använder 
kontaktmaterialen. Detta är ett helt nytt område och att införa och genomföra kontroll inom nya 
områden är alltid tidskrävande. 

Alkohol- och tobakstillsyn 

Användningen av lustgas som berusningsmedel har ökat kraftigt, särskilt bland barn och unga. 
Regeringen har därför utsett en särskild utredare som ska se över vissa frågor inom alkohol- och 
tobaksområdet, bland annat regleringen av lustgas i berusningssyfte. Utredaren ska även analysera hur 
en effektiv och enhetlig tillsyn av alkohol och tobak kan uppnås. Utredningen ska redovisas senast den 
31 oktober 2023 och därefter kan ny reglering arbetas fram, vilket kommer att påverka 
tillståndsenhetens tillsyn. 

Myndighetssamverkan mot fusk, osund konkurrens och organiserad brottslighet 

Myndighetssamverkan mot fusk, osund konkurrens och organiserad brottslighet är ett projekt som 
löper under tidsperioden år 2021-2023. För att göra långsiktig skillnad är det dock viktigt att projektet 
bevaras och inte upphör vid utgången av 2023. Malmö, Göteborg och Helsingborg har liknande 
samverkan och har sett goda resultat av detta arbetssätt. Borås har haft en dragning för nio andra 
kommuner och berättat om projektet. Flera av de kommunerna funderar också på att starta liknande 
verksamhet. Den här typen samverkan kommer bli allt viktigare och allt vanligare i framtiden. 

SOU 2021:49 föreslår en ny lag om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete. Lagen föreslås 
träda i kraft den 1 januari 2023 och hanterar vad kommuner kan och bör åläggas att göra för att 
förebygga brott. Lagförslaget syftar till att säkerställa att kommunerna tar ställning till behovet av 
brottsförebyggande åtgärder och skapar förutsättningar för samordning av det brottsförebyggande 
arbetet inom kommunen. Den utökade myndighetssamverkan som Miljöförvaltningen samordnar 
bedöms kunna vara en del av kommunens arbete att uppfylla den nya lagen. Redan nu kan konstateras 
att denna typ myndighetssamverkan gör skillnad. Både Miljöförvaltningen och de andra aktörerna som 
deltar i projektet uppvisar goda resultat. 

Miljö- och hälsoskyddstillsyn 

Regeringsbeslut om skärpta regler för miljötillsyn för att främja en mer enhetlig och effektiv miljö- och 
hälsoskyddstillsyn i hela landet har resulterat i en nationell tillsynsstrategi. Strategin gäller 2022-2024 
och syftar till att göra det enklare att säkerställa att hållbar utveckling främjas. Krav ställs också på att 
utförd tillsyn följs upp i förhållande till den nationella strategin. 

Svårighet att rekrytera personal är fortsatt en stor utmaning. Erfarna miljöinspektörer är eftertraktade 
av andra kommuner och privat sektor som både erbjuder högre lön samt kortare pendlingsavstånd. Att 
ha tillräckliga resurser och stabilitet i arbetsgrupperna är avgörande för att möjliggöra god hälsa för 
boråsare och miljömässigt hållbar utveckling i Borås Stad. Bemanningen inom nämndens 
tillsynsuppdrag har det senaste året haft en fördubblad personalomsättning, vilket haft stor påverkan på 
tillsynsuppdraget. 

Förändringar i taxan - för att säkerställa att kunderna betalar för vad tjänsterna kostar - inbegriper flera 
olika moment och är en flerårig process som kräver resurser, tid och kompetens. Detta kräver ett 
grundligt genomarbetat behovsutredningsmaterial. 

Förändringstakten i samhället samt nämndens ansvar för miljötillsyn och den lagstiftning som styr 
tillsynen är hög. Miljöbalken är en ramlag och dess tillämpning utvecklas i linje med samhällets 
utveckling. Då tillsynsvägledningen aldrig sträcker sig till att göra bedömningar i enskilda ärenden är 
tillsynsmyndigheternas kompetens och förmåga att göra väl avvägda bedömningar mycket viktig. 
Därför är kraven på de enskilda miljöinspektörernas kompetens hög. Kompetensutveckling är extra 
viktigt i arbetsgrupper med hög personalomsättning. Detta kräver satsningar på kompetensutveckling 
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av miljöinspektörer för att ge förutsättningar att utföra effektiv, nationellt enhetlig och kvalitativ tillsyn. 

För att klara de nationella krav på saneringsarbetet av förorenad mark i kommunen krävs stöd i de 
ökande antal ansvarsutredning som miljötillsyn genomför. Detta är en förutsättning för att möjliggöra 
Borås Stads fortsatta utbyggnad och tillväxt. Ett växande behov inom samhällsbyggnadsprocessen har 
även en direkt påverkan på andelen resurser med miljötillsynskompetens som nämnden behöver avsätta 
när miljötillsynskompetens efterfrågas internt i olika plan-, bygg- och remissammanhang. En effektiv 
samhällsbyggnadsprocess med tydliga kommunikationsvägar och ansvarsfördelning för alla parter är en 
förutsättning för att miljötillsyn ska kunna utföra hela sitt uppdrag, både internt och externt. 

Miljöstrategiskt arbete 

Miljöstrategiska avdelningen behöver hantera följderna av att vi överskrider de planetära gränserna. I år 
inföll den dagen - då vi förbrukat de resurser jorden ger - redan i juli. Klimatförändringarna och 
minskad biologisk mångfald är exempel på konsekvenser av detta. Borås Stad har förstärkt resurserna 
avseende klimatanpassning, inför det arbete som behöver formas och byggas upp. När det gäller 
naturvård kvarstår att stärka Borås Stad med ytterligare resurser inom såväl det strategiska som 
operativa naturvårdsarbetet. Inom arbetet med cirkulär ekonomi har medel beviljats, men arbetet 
behöver formas under kommande år. Borås Stad har beslutat att vi ska utgå ifrån de globala 
hållbarhetsmålen i alla beslut. Det är viktigt att fokus ligger på att nå dessa mål, samt att stärka och 
intensifiera åtgärdsarbetet från tidiga till sena skeden, vilket förslaget om en eventuell omorganisation 
inom samhällsbyggnadsprocessen har som syfte att leda till. I behovsutredning 2022 identifierar vi ett 
personellt resursunderskott såväl på tjänstepersonssidan, ledningssidan och resurser för 
planeringsunderlag. Detta behöver åtgärdas. 

Pandemin har inneburit ett förändringsfönster som vi kunnat nyttja för kunskapsökning kring digitala 
arbetsformer, människor har blivit mer benägna till att förändra beteenden när de fått pröva detta 
under en period. Kriget i Ukraina har inneburit att både energifrågor men också livsmedelsförsörjning 
seglat upp på agendan som viktiga frågor att hantera. Detta speglar sig inte minst i den ökade 
belastningen på energi- och klimatrådgivningen, men också att frågan om skydd av jordbruksmark 
inom arbetet med fysisk planering blir viktig. 

Konsument Borås 

Tre av fyra svenska konsumenter får årligen problem med något de köpt. Antalet ärenden är relativt 
stabilt, men har på senare år blivit mer komplicerade och de som söker stöd behöver mer stöttning. 
Denna utveckling kommer troligtvis hålla i sig framöver då de digitala marknaderna har gjort det 
enklare att handla samtidigt som köpprocessen blivit mer komplex. Aggressiv telefonförsäljning och 
situationer där konsumenter fastnar i felaktiga avtal är ett ökande bekymmer, där särskilt utsatta 
grupper såsom äldre och språksvaga oftare blir utsatta. Det är viktigt att ge skyndsam rådgivning till de 
som behöver. Målsättningen är att återkomma inom 2-3 dagar, men i långa perioder har det visat sig 
vara svårt och det är även troligt att det kommer fortsätta under 2023. Med långa svarstider riskerar 
konsumenterna att hamn i kläm samtidigt som det riskerar att urholka förtroendet för den kommunala 
servicen. Redan idag har vi konsumenter som hör av sig och är missnöjda med svarstiderna. 

Många hushåll lever idag på marginalen och få har ett buffertsparande. Oron över privatekonomin är 
stor och många har idag svårt att klara månadens alla räkningar. Det gäller hushåll med små- såväl som 
höga inkomster. Med dagens bekymmersamma samhällsekonomiska läge med stigande inflation, ökade 
bolånekostnader och energipriser är det därför troligt att det kommer vara fler personer som kommer 
vara i behov av rådgivning nu och längre fram då vi redan nu ser tecken på detta. Att få råd och stöd i 
ett tidigt skede - innan problemen växer sig för stora - är av central vikt, liksom att få råd och stöd när 
situationen är som allra svårast. Om ärendena ökar jämfört med idag finns det en risk för att det under 
perioder kommer vara svårt att hantera utan att lägga nya ärenden på kö. 

Digitalisering 

Inom samtliga av nämndens ansvarsområden pågår ett omfattande digitaliseringsarbete från de centrala 
myndigheterna och EU. För att följa med i utvecklingen kommer det krävas ett alltmer aktivt 
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deltagande med hög kompetens från kommunens sida för att säkerställa att de nationella systemen även 
tar hänsyn till lokala förutsättningar och behov. Användningen av olika digitala verktyg såsom t ex GIS 
krävs för att effektivisera och förbättra kommunernas arbete både inom fysisk planering, 
miljöövervakning samt vid inventeringar, tillsyn och kontroll. Digitaliseringskompetens-stöd är en 
stödfunktion som blivit helt nödvändig för många nämnder att ha tillgång till. 

3 Grunduppdraget 

3.1 Nämndens grunduppdrag 

Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för Borås Stads myndighetsansvar inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet. Myndighetsutövning och tillsynsarbete syftar till att skydda boråsarnas miljö, 
säkerställa boråsarnas hälsa och säkerhet, en effektiv och hållbar samhällsplaneringsprocess, lika och 
rättvisa regler för företag samt för att motverka brottslighet. Nämndens myndighetsutövning är en del 
av Sveriges myndigheter - regeringen, de statliga domstolarna samt de statliga och kommunala 
förvaltningsmyndigheterna. 

Nämnden har speciella myndighetsuppgifter inom följande områden: 

• miljöbalken med tillhörande lagstiftning som tillsynsmyndighet och prövningsmyndighet 
• livsmedelslagstiftningen och foderlagstiftningen 
• förordningen om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel 
• lagen om animaliska biprodukter 
• alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter, lagen om handel med vissa receptfria 

läkemedel 
• strålskyddslagen, lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel och lagen om 

sprängämnesprekursorer 
• lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa 
• delansvar för den kommunala renhållningsordningen 
• lag om tobaksfria nikotinprodukter (under förutsättning att reglementet uppdateras i enlighet 

med nämndens förslag). 

Nämnden ansvarar även för kommunens budget- och skuldrådgivning, konsumentrådgivning samt 
energi- och klimatrådgivning. 

Miljö- och konsumentnämnden ska svara för miljövården och naturvårdsfrågorna i kommunen i den 
mån det inte ankommer på annan. Nämnden ska också medverka i arbetet där miljöstrategiska frågor 
berörs. 

Nämnden ska följa utvecklingen i kommunen vad det gäller miljö- och hälsoskydd, utarbeta förslag, 
bereda ärenden samt medverka i planering där frågor inom nämndens ansvarsområde berörs. 

Nämnden ska genom kontakter och samarbete med organisationer, nämnder, skolor och genom allmän 
information skapa ett ökat medvetande om och kunnande i vardagsekonomi och konsumentfrågor 
inom kommunen. 

Uppdrag till nämnden från Kommunfullmäktige (via budgetuppdrag): 

• inrätta och förvalta Borås Naturvårdsfond 
• arbeta med miljömål för Borås Stad och implementering av Borås Stads nya miljömål 
• arbeta med energi- och klimatrådgivning (förutsätter finansiering av Energimyndigheten) 
• förmedling av studentboende hos privata uthyrare 
• tillhandahålla miljöinformation, miljöutbildning samt stöd till Borås Stads verksamheter i deras 
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miljöarbete 
• arbete med hållbar utveckling inklusive 

o leda och samordna arbetet med miljömål och miljöprogram 
o samordna arbetet i den ekologiska dimensionen 
o samordna luftvårdsarbetet och representera Borås Stad gentemot luftvårdsförbundet 
o samordna vattenvårdsarbetet och representera Borås Stad gentemot vattenråden 

• taxorna inom nämndens område ska så långt som möjligt utformas så att kunderna betalar vad 
tjänsterna kostar. Det utökade utrymmet ska bland annat användas för att förstärka nämndens 
allmänna miljöarbete. 

• medverka i all planering inklusive fysisk planering där frågor inom nämndens ansvarsområden 
berörs 

• rådgivning om hållbar konsumtion 
• inventering av förorenad mark (d v s skattefinansiering av MB-tillsyn) 
• klimatanpassning 
• i alla beslut och i allt arbete utgå från att hållbarhetsmålen i Agenda 2030 ska uppfyllas 
• medverka i klimatarbetet när det gäller koldioxidbudget och insatser som följer av den, 

klimatanpassning och framtagande av energi- och klimatplan 
• myndighetssamverkan med utökad tillsyn för att motverka organiserad brottslighet under 2021-

2023. 
• arbete med strategiska åtgärder kring klimatförändringar med fokus på vatten, utifrån ökade 

behov i samhällsbyggnadssektorn 
• arbete med inriktning cirkulär ekonomi 
• utreda ett biotopskydd på Häljared 3:15 

Nämndens ansvarsområden styrs av lagar där EU-rätten gäller före nationell rätt och cirka 80 procent 
av svensk lagstiftning inom områdena har sitt ursprung i EU-lagar. Den påtagliga globala dimensionen i 
miljöarbetet, hälsoarbetet, klimatfrågan, de allt mer utsatta ekosystemen, befolkningsfrågan och de 
utmaningar som energiförsörjning ställer, gör att det behövs nya arbetssätt och nya sätt att organisera 
verksamhet. 

KF-beslutade styrdokument där Miljö- och konsumentnämnden är eller föreslås bli ansvariga 
eller delansvariga för: 

• Remissversion Miljöprogram Borås Stad 2023-2026 (MKN ansvarar för revidering och stöd, 
remiss under 2022) 

• Borås Stads Energi- och klimatstrategi 2020-2024 ((MKN ansvarar för revidering och stöd) 
• Borås Stads Riktlinjer för resor 2020-2023 (MKN ansvarar för revidering) 
• Renhållningsordning (Avfallsplan och Avfallsföreskrifter, mars 2021- tills vidare). Mot 

en cirkulär och hållbar framtid – Gemensam avfallsplan 2021-2030 
För Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda med 
tillhörande arbetsfördelning inom koncernen, PM Ansvarsfördelning, KF nov 2021. 

o Matsvinnet ska minska med 50 % per invånare jämfört med 2021 (BEMAB, MKN) 
o Konsumtionen av engångsartiklar i kommunens verksamheter ska minska jämfört med 

år 2022 (MKN, BEMAB, KS). 
o Invånarnas förståelse om kopplingen mellan konsumtionsbeteende, avfallsmängder och 

miljöpåverkan ska öka jämfört med 2023 (MKN, BEMAB, KS). 
o Invånarna ska ha en enkel och tillgänglig återanvändning av produkter (BEMAB, 

MKN). 
• Grönområdesplan 2017-2022 (håller på att revideras) 

o Utreda den biologiska infrastrukturen inom och mellan grönområden. 
o Utreda intressekonflikter och föreslå avgränsningar för grönstråk med högsta 

naturvärde. 
o Införliva resultat från arbetet med grön infrastruktur i digitala skikt på Intramap. 
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o Utföra GIS-analys av naturmiljöer och de viktigaste spridningsstråken. 
• Stadsbyggnadsprogram för Borås – Staden vid parken 

o Delta i politisk referensgrupp – presidiet MKN 
o Delta i styrgrupp- förvaltningschef 
o Delta i projektgrupp förvaltningsövergripande – deltagare utses och beslutas av 

styrgrupp – MSA/Miljötillsyn 
o Delta i delprojektgrupper – ansvarar för olika delprojekt och rapporterar till 

projektgruppen – MSA/Miljötillsyn 
• Borås Stads Plan för laddinfrastruktur för elfordon 2018-2022 (Dokumentet gäller för 

MKN; KS ansvarar för revidering) 
o Inventera eget behov av laddinfrastruktur vid de anläggningar som förvaltningen nyttjar 

• Borås Stads Riktlinjer för trädvårdsarbetet 2020-2023 (Dokumentet gäller för MKN; 
Tekniska ansvarar för revidering) 

• Borås Stads Vatten- och avlopps - försörjningsplan (VA-plan), 2022-2024 
Nämnden har ansvar enligt VA-planen för: 

o Struktureraarbetssätt inom vattenskyddsområden. 

• Nämnden har delansvar enligt VA-planen för: 
o Ta fram en modell för den enskilda dricksvattensituationen. 
o Tydliggöra brand- och släckvattenhantering för att minimera risken för miljöskador. 
o Förbättra befintlig dagvattenhantering och hantera dagvatten som resurs. 
o Utreda och planera för en klimatanpassad dricksvattenförsörjning. 
o Klargöra ansvar mellan VA-huvudman och andra utsläppare i ett uppströmsarbete. 
o Utreda möjligheten till separat omhändertagande avloppsslam samt möjligheten av 

användande av renat avloppsvatten. 

Nämndens egna antagna styrande dokument 

• Naturvårdsprogram för Borås (behöver aktualiseras och antas för hela staden) 
• Miljö- och konsumentnämndens handlingsplan kopplad till Borås Stads Energi- och 

klimatstrategi 

Klimatåtaganden 

Energi- och klimatsamordningen behöver också kommunicera de åtaganden och vad staden förbundit 
sig till genom att Borås Stad antagit/anslutit sig till: 

• Klimatlöftet Klimat 2030 
• Regeringens initiativ Fossilfritt Sverige 
• Klimatkommunerna. Miljö-och konsumentnämnden representerar Borås Stad i föreningen. 
• Sveriges Ekokommuner (Sekom). Miljö- och konsumentnämnd representerar Borås Stad i 

föreningen inklusive att stå för avgiften för medlemskap. 
• Viable Cities 

3.2 Så här genomför nämnden sitt grunduppdrag under 

kommande år 

Livsmedelskontroll 

Livsmedelskontrollen ska säkerställa att syftet med livsmedelslagstiftningen nås. Genom en 
verkningsfull kontroll på livsmedelsanläggningarna inom Borås Stad skapas förutsättningar för att 
konsumenterna får säkra livsmedel samt att informationen om livsmedlen är enkel och korrekt. Det är 
dock alltid verksamhetsutövarnas ansvar att följa gällande lagstiftning. 
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Merparten av kontrollen är planerad. Vid en del av kontrollerna upptäcks brister som ger upphov till 
uppföljande kontroller och ibland beslut. Händelsestyrda kontroller genomförs vid misstanke om 
matförgiftning, klagomål, larm enligt RASFF och iRASFF eller andra tips. 

Kontrollen planeras utifrån den nationella kontrollplanen, Livsmedelsverkets vägledning om 
riskklassning, erfarenheter från de lokala förutsättningarna samt de tillgängliga resurserna. 

Förutsättningarna för livmedelselskontrollen är under förändring och omfattade ändringar av rutiner 
och arbetssätt krävs. En ny obligatorisk riskklassningsmodell för hur mycket kontroll ett 
livsmedelsföretag ska få kommer att gälla från och med 2024, vilket kommer att förändra hur mycket 
kontrolltiden och vilken kontrollfrekvens livsmedelsverksamheterna i Borås Stad ska ha. Nya 
riskklassningsbeslut måste fattas för alla verksamheter under 2023. För detta arbete behövs en extra 
tillfällig resurs under året. Modellen för debitering av kontrolltid ändras från årsavgifter till 
efterhandsdebitering av faktisk nedlagd tid. Denna övergång ska göras senast 1 januari 2024. 

Den nya föreskriften om avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet medför att även 
tiden för att formulera beslut i samband med brister numer faktureras verksamhetsutövaren. I och med 
dessa förändringar testas, utvärderas och utvecklas nya rutiner för tidsredovisning och efterföljande 
fakturering. 

Kontroll av material i kontakt med livsmedel är ett helt nytt område där extra tid för inläsning, samsyn 
och framtagande av rutiner behövs för att säkerställa en verkningsfull och rättssäker kontroll. 

Vid Länsstyrelsens revision av livsmedelskontrollen hösten 2021 konstaterades en rad brister som 
behöver tas omhand. För att skapa bättre förutsättningar att genomföra uppdraget inom 
livsmedelskontrollen har nämnden beslutat om en ny avdelning där samtliga medarbetare arbetar med 
livsmedelskontroll. Arbetet med att ta hand om bristerna som konstaterades 2021 kommer att fortgå 
under 2023. 

Tillstånd och Juridik 

Tillståndsenheten arbetar främst med av att handlägga ansökningar om serveringstillstånd och 
tobakstillstånd samt utföra tillsyn avseende försäljning av folköl, e-cigaretter, receptfria läkemedel, 
tobak och försäljning av alkohol på serveringsställen. Borås har ca 70 försäljningsställen av folköl, 80 st. 
av tobak, 25 st. av e-cigaretter, 50 st av receptfria läkemedel och 110 st serveringsställen av alkohol. 
Målet under 2023 är att alla verksamhetsutövare med stadigvarande serveringstillstånd och 
försäljningsställen av ovanstående produkter ska få minst ett tillsynsbesök under året. 

En ny lag som reglerar tobaksfria nikotinprodukter trädde i kraft den 1 augusti 2022. Lagen ställer krav 
på produkternas innehåll samt krav avseende marknadsföring och märkning av produkterna. Därutöver 
infördes en 18-årsgräns för att köpa dessa produkter och en anmälningsplikt för att få sälja. 
Kommunen fick tillsynsansvaret och möjligheten att göra kontrollköp för att säkerställa att produkterna 
inte säljs till minderåriga. För att kunna utöva tillsyn och ta ut en avgift för denna tillsyn krävs ändring i 
taxa och reglemente. Detta innebär ett nytt tillsynsområde för inspektörerna att lära sig. I Borås 
kommer troligtvis 80-100 butiker sälja dessa produkter och därmed kommer avdelningens tillsynsansvar 
öka med 80 – 100 inspektioner per år då varje försäljningsställe ska ha minst ett besök. Tillsynsbesöken 
kommer att finansieras med årsavgifter under förutsättning att den förslagna taxan antas. 

Under 2023 kommer avdelningen också fortsätta med att göra kontrollköp. Detta är en viktig del av 
avdelningens arbete för att motverka att minderåriga får tillgång till dessa produkter. 

Avdelningen utför också granskningar i form av inre tillsyner. Den inre tillsynen är ett viktigt redskap i 
arbetet med att upprätthålla konkurrensneutrala villkor och motverka att organiserad brottslighet tar sig 
in i branschen. Under 2022 har den inre tillsynen systematiserats och en form av tematillsyn har börjat 
användas. Avdelningen kommer att fortsätta med denna även under 2023. Målet med detta upplägg är 
att ha en mer effektiv och riktad inre tillsyn. 

Juristen ska vara ett stöd för hela förvaltningen i juridiska frågor, göra rättsutredningar och driva 
processer i domstol. För juridikfunktionen kommer fokus under 2023 också behöva vara att utbilda en 
nytillsatt nämnd både vad avser kommunallag och förvaltningslag, men också inom de 
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myndighetsområden som Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för. 

Projektet för utökad Myndighetssamverkan kommer under 2023 fortsätta samarbeta och samverka 
med flera andra myndigheter och förvaltningar för att uppnå goda resultat. Genom projektet ska 
Miljöförvaltningen motverka organiserad brottslighet, fusk och oegentligheter samt säkerställa en 
konkurrens på lika villkor mellan företag. Genom tillsyn och kontroll av olika branscher motverkas att 
kommunen blir möjliggörare för osund konkurrens, fusk, människohandel, prostitution och även 
organiserad brottslighet. Kommunen är inte en brottsbekämpande myndighet, men tillsammans har 
Miljöförvaltningen och de andra aktörerna många verktyg som kan göra det besvärligt för nätverken 
och oseriösa verksamhetsutövare att verka i staden. 

Medel kommer att behövas för att fortsätta denna typ av myndighetssamverkan år 2024 och framåt. 
Ska projektet få långsiktiga effekter räcker inte ett kortsiktigt projekt. 

Miljö- och hälsoskyddstillsyn 

Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som tillförsäkrar nuvarande och kommande 
generationer en hälsosam och god miljö. Kontroll av efterlevnad av denna lagstiftning är ett av 
miljötillsynavdelningarnas huvudansvar. Tillsynsansvaret innebär att arbeta för att miljölagstiftningens 
syften uppfylls och omfattar miljöfarliga verksamheter, förorenade områden, kemiska produkter, avfall, 
hälsoskydd, vattenskyddsområden, strålskydd, smittskydd, klagomål och tobakstillsyn i offentliga 
miljöer etc. I uppdraget ingår även att arbeta med myndighetssamverkan. Lite mer än hälften av 
tillsynsuppdraget består av planerad tillsyn och den resterande utgörs av arbete med händelsestyrd 
tillsyn. 

För att uppnå kraven i den nationella tillsynsstrategin krävs fokuserat arbete med att utveckla och 
förbättra planering- och uppföljningsprocessen, att aktivt förbättra arbetsmiljön för miljöinspektörerna, 
höja kompetensutvecklingsgraden samt arbeta med att ta fram rutiner för utförandet av effektiv tillsyn 
med högre grad av debitering enligt en genomarbetad taxa. Detta arbete kräver system som stödjer 
dessa moment. 

Bemanningen inom nämndens tillsynsuppdrag har det senaste året haft en fördubblad 
personalomsättning, vilket haft stor påverkan på tillsynsuppdraget. Svårighet att rekrytera personal 
inom nämndens ansvar för miljötillsyn är samtidigt en stor utmaning. Utmaningen kräver ett bredare 
angreppssätt för arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare. Det krävs långsiktiga handlingsplaner 
som hanterar både hur personal kan behållas samt hur nya medarbetare attraheras. Erfarna 
miljöinspektörer är eftertraktade av andra kommuner och privat sektor som både erbjuder högre lön 
samt kortare pendlingsavstånd. För att bedriva effektiv, enhetlig och kvalitativ tillsyn måste 
personalomsättningen minska vilket kräver att arbetet som miljöinspektör måste bli mer attraktivt. 
Miljöinspektörernas löneläge hos Borås Stad måste därmed höjas för att arbetet som miljöinspektör i 
Borås Stad blir mer attraktivt. 

Hög personalomsättning skapar ryckighet i tillsynsverksamheten och medför svårighet att utföra den 
mängd tillsyn med den kunskapsnivå som krävs. Om åtgärder för att vara en attraktiv arbetsgivare inte 
realiseras påverkar det möjligheten att nyanställa samt behålla befintlig personal och i förlängningen 
effektiviteten och kvaliteten på tillsynen som bedrivs. 

Miljöskydd 

Förändringstakten inom området är hög inom områden som bland annat avfall, cirkulär ekonomi, 
dagvatten, fordon och är även utpekade områden i den nationella tillsynstrategin. Andelen resurser med 
miljötillsynskompetens som nämnden behöver avsätta när miljötillsynskompetens efterfrågas internt i 
olika plan-, bygg- och remissammanhang ökar i takt med att staden växer. Tillsyn inom ramen för 
myndighetssamverkan kommer fortsatt prioriteras. För att kunna utföra behovsprioriterad tillsyn inom 
miljöskyddsområdet krävs att resurser avsätts för inventeringsarbete. 

Förorenade områden 

Borås Stad har på grund av sin historia som fabriksstad och med nuvarande högt exploateringstryck 
stort behov av att undersöka och åtgärda förorenade områden. Tillsynen omfattar potentiella och 
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konstaterade föroreningsskador i mark, grundvatten, ytvatten, sediment och byggnader. Att identifiera, 
undersöka och åtgärda områden som förorenats är ett viktigt led i att minska riskerna för att människor 
och miljö utsätts för farliga ämnen samt möjliggöra Stadens utbyggnad och tillväxt. I den nationella 
tillsynsstrategin föreslås förorenade områden få hög prioritet. Detta förutsätter stöd i form av juridisk 
expertkompetens inom ansvarsutredningar i föroreningsärenden. 

Små avlopp 

För att möjliggöra stadens arbete med VA-planen behövs en tydlig samordning mellan uppdrag och 
roller mellan ansvariga nämnder. I Miljö- och konsumentnämndens tillsynsansvar ingår flera delansvar 
inom till exempel dagvattenhantering, släckvattenhantering, dricksvatten- och avloppsförsörjning 
utanför verksamhetsområde, uppströmsarbete. Resurser måste fortsatt avsättas för att klara den 
nationella riktlinjer för inventering av små avlopp. 

Hälsoskydd 

Myndighetsutövningen inom området bostadsklagomål är påfrestande utifrån arbetsmiljösynpunkt. För 
att bedriva effektiv tillsyn i linje med tillsynstrategin krävs stöd för metodutveckling och handledning. 
Tillsyn inom ramen för myndighetssamverkan kommer fortsatt prioriteras och för att utföra 
behovsprioriterad tillsyn måste resurser avsättas för inventeringsarbete. 

Miljöstrategiska 

Ledning 
I behovsutredning 2022 identifierades ett personellt resursunderskott inom nämndens snabbt växande 
uppdrag placerade på den miljöstrategiska avdelningen. Den ökande personalstyrkan och den stora 
bredden av kompetenser som krävs för att genomföra nämndens uppdrag medför ett personellt 
resursunderskott på ledningssidan. Detta behöver åtgärdas och medel äskas motsvarande 1 
årsarbetare. 
Naturvård och skyddade områden 
Området omfattar kommunens ansvar inom naturvård och biologisk mångfald, vattensamordning, 
strandskyddstillsyn och tillsyn över naturreservat. En miljöutredare tillsätts från och med hösten 2022, 
vars arbetsuppgifter bl.a. blir att forma och implementera arbetet med vattensamordning från 2023 och 
framåt. 

Med rådande resurser klarar inte nämnden sitt ansvar för tillsyn av strandskydd och det är omöjligt att 
uppfylla kraven på likabehandling och därmed svårt att upprätthålla legalitet för lagstiftningen. Vid 
handläggning av inkomna strandskyddsansökningar är det idag många som framhäver orättvisor. 
Konsekvensen av brist på kontinuerlig och planerad strandskyddstillsyn blir att de som inte söker 
dispens kan bygga "fritt", medan de som söker riskerar att få inskränkande villkor eller avslag. Utan 
ytterligare resurser kan nämnden inte vidta den strandskyddstillsyn som är nödvändig för att förhindra 
att detta sker. Då uppfyller nämnden inte heller sitt uppdrag enligt miljöbalken. För 
strandskyddstillsynen behöver fortsatt äskas medel, med 1 årsarbetare. 
Tillsynsarbetet av vattenskyddsområden innefattar arbete med metod- och handläggarstöd samt 
identifiera aktörer inom skyddsområdet, vilket även går i linje med VA-planens syften. 

Miljöledning 
Området omfattar revidering, implementering, uppföljning och analys, och framtagande av 
styrdokument. Arbetet omfattar också samordning av miljölednings- och miljömålsarbete inklusive 
grupper och nätverk. Utöver detta inkluderas deltagande i grupper, nätverk och klimatråd med 
miljöstrategisk/miljöbalks- och eller klimatanpassningskompetens samt projektstudioarbete som inte 
rör fysisk planering. 

Under området miljöledning kommer under kommande år ett stort fokus ligga på att stötta andra 
förvaltningar i deras arbete med handlingsplaner kopplade till styrdokument, och att ta fram 
beslutsunderlag i form av analyser till politiken som ligger till grund för strategiska beslut och 
budgetarbete. 
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Lansering och implementering av ett förmodat antaget miljöprogram ska planeras och påbörjas. 
Revideringen eller aktualiseringen av Borås Stads Energi- och klimatstrategi samt Borås Stads Riktlinjer för resor 
behöver också påbörjas. Arbetet med klimatanpassning behöver fortsatt formas och utvecklas. 

Ett miljöövervakningsprogram eller miljöövervakningsplan behöver tas fram eller åtgärder arbetas fram
i någon form av handlingsplan. Även en naturvårdsplan eller ett naturvårdsprogram behöver 
aktualiseras och antas för kommunen. 

Det strategiska naturvårdsarbetet bedrivs genom analyser, miljömålsarbete, hålla kommunens naturdata 
uppdaterad med ny kunskap, att följa utvecklingen genom aktiv samverkan med myndigheter, 
organisationer, verksamheter och enskilda, samt att utarbeta förslag till och initiera naturvårdsprojekt. 
Dessutom ligger i ansvaret att vara andra nämnder och styrelser behjälpliga med information som är 
nödvändig för att kommunen ska kunna växa på ett hållbart sätt. Med dagens ökade medvetenhet kring 
dessa frågor, tillsammans med ökade lagkrav, är det av yttersta vikt att kommunen tillsätter tillräckligt 
med resurser inom området. Behovet är idag så stort att befintliga resurser inte räcker till. Detta medför 
att vi tvingas prioritera ner kunskapsförmedling och naturvårdsarbete inom kommunen för att hinna 
med händelsestyrd rådgivning och handläggning av enskilda ärenden som inte kan vänta. 

För att upprätthålla det strategiska naturvårdsarbetet och säkerställa den ekologiska dimensionen av 
Agenda 2030, äskas medel med 1 årsarbetare. Detta för att fortsättningsvis se till att aktiviteter inom 
Borås Stads tilltänkta miljöprogram utförs, att delta med underlag och kompetens i arbetet med stadens 
övriga styrdokument och arbetsgrupper (exempelvis grönområdesplan, invasiva arter och 
naturvårdsgrupp). I arbetet ingår också att aktivt kunna initiera och samordna nya naturvårdsprojekt 
och tillgängliggöra naturvårdsinformation. 

Förvaltningens medverkan i styrdokumentsarbete som Bulleråtgärdsprogram och eventuellt styrdokument 
kring trafik; exempelvis Trafikprogram fortsätter troligen. 

Vi behöver, liksom förvaltningen, fortsätta utveckla hur vi kan utgå ifrån de globala hållbarhets målen i 
alla beslut. 

Kommunikation 
Området omfattar energi och klimatrådgivning, framtagande av- och implementering av 
kommunikationsplan för avdelningen, information och utbildning, utåtriktade aktiviteter, GIS-arbete, 
produktion av informationsmaterial, marknadsföring och att administrera Borås Stads webb och sociala 
medier. 

Under kommande år ligger extra fokus på att planera hur de aktiviteter som nämnden tilldelats via 
antagen avfallsplan ska implementeras; varav flera aktiviteter är kommunikativa. Utöver detta är en stor 
del av arbetet troligen inriktat på att bistå i lanseringen av kommande miljöprogram. Marknadsföring av 
klimatkompensationsfonden och naturvårdsfonden ingår också. 

Intern och extern miljökommunikation och dialog om kommunkoncernens omställning mot en hållbar 
utveckling syftar till att nå såväl miljö-, klimat, och folkhälsomål. Detta sker bland annat inom 
Klimatneutrala Borås 2030 och implementering av Borås Stads miljöprogram. Transparens, att visa på 
handlingskraft och hur vi bidrar till omställning är en grundsten i ett demokratiskt samhälle. Vi ska 
också integrera barnperspektivet i detta arbete. Särskilda frågor som behöver uppmärksammas under de 
tre kommande åren är: avfallssortering, cirkulär ekonomi, ekologisk närproducerad mat i kommunal 
verksamhet, kemikalier och systematiskt arbete kring mikroplaster, energieffektivisering i de egna 
lokalerna och att arbeta för ett energisnålt transportsystem och en ändrad färdmedelsfördelning. 

Fysisk planering 

Området omfattar deltagande i allt förekommande arbete med fysisk planering, infrastrukturplanering, 
intern beredning och remissvar. Under hösten 2022 intensifieras arbetet kring höghastighetsjärnväg 
liksom kontakter med Trafikverket inför kommande tillståndsprocess vilket rör 
miljötillsynsavdelningen. Arbetet med höghastighetsjärnväg kommer vara prioriterat och i fokus under 
många år framöver. Arbetet med att ta fram nya detaljplaner, men även upphäva vissa detaljplaner i det 
stråk som järnvägen ska gå; liksom att utveckla stationsområdet och knyta an området till Norrby 
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kommer vara i fokus från 2023 och framåt. Deltagande i strukturskissarbete liksom implementering av 
Stadsbyggnadsprogrammet Staden vid parken (Viskans park) där miljöstrategiska avdelningen projektleder 
delprojekt fortsätter under 2023. 

Det är mycket positivt att kommunen arbetar mer tydligt med hållbarhetsfrågor på olika sätt, vilket gör 
att kommunbiologen förväntas medverka i fler forum för att arbeta strategiskt med den övergripande 
planeringen för staden. Bland annat kan nämnas nytänkandet kring stadsutvecklingsfrågor med gröna 
och blå frågor, där fokus på senare tid legat på klimatarbete. Detta genererar i sig nya arbetsuppgifter 
med bl.a. samordning av biologisk mångfald och skogsfrågor. För att arbeta mer effektivt i 
samhällsbyggnadsprocessen behöver tid avsättas för att omsätta vårt nyinventerade material, så att det 
kan införlivas i exempelvis grönområdesplan och naturdata och göras tillgängligt för hela kommunen i 
dess strävan att växa. I och med att kommunen växer ökar antalet planer och ärenden där 
kommunbiologens kunskaper är nödvändiga. Resursbehovet är nu mycket stort, då inga nya medel 
avsatts inom detta område på många år. För arbetet med fysisk planering behöver fortsatt äskas medel 
för ytterligare biologkompetens med minst 1 årsarbetare, men också för att kunna bemanna upp efter 
ökad efterfrågan kring infrastrukturprojekt och arbetet med stadsbyggnadsprogrammet. Se även kap 
4.3 för stadens gemensamma äskanden. 

Klimatanpassning 
Området omfattar samordning av klimatanpassningsarbetet och implementering av åtgärdsarbetet. 
Nämnden har antagit en handlingsplan för arbetet. De tjänster som tillsatts under 2022 ska formas och 
nya tjänstepersoner introduceras till arbetet. 

Borås har pekats ut som en av kommunerna i Västra Götaland där det är betydande översvämningsrisk.
Åtgärder måste därför vidtas för att staden ska kunna växa. Skyfallskarteringen som färdigställs under 
2022 kommer tillsammans med MSBs material ge underlag till en åtgärdsvalsutredning i form av en 
fördjupad översvämningsutredning och en strategisk skyfallsplanering. Denna fördjupning är av 
stor vikt för stadens framtida planering och blir ett viktigt beslutsstöd för en långsiktig planering, t.ex. 
av områden som ligger inom utbyggnadsstrategin. Den kan visa möjliga områden för framtida
byggnation längs Viskan från Öresjö till Gässlösa, samt redovisa möjliga åtgärder är till nytta för många 
av stadens förvaltningar och bolag. 

Framtagandet av utredningen behöver genomföras av en konsult då kompetensen inte finns i Borås 
Stad. Utredningsarbetet kräver ett aktivt deltagande från stadens byggande förvaltningar och bolag. 
Beslut och avgöranden måste fattas i samråd mellan nämnder med rådighet över åtgärdsförslagen, samt 
projektåtgärder behöver finansieras och bemannas från 2023 och framåt. För detta utredningsarbete 
äskas medel. Se även kap 4.3 för stadens gemensamma äskanden. 

Miljöövervakning 
Området omfattar samordning miljöövervakning samt operativt arbete som vattenprovtagning, 
gammastrålningsmätning, luftövervakning, inventeringar o.s.v. och implementering av eventuellt 
framtida miljöövervakningsprogram/miljöövervakningsplan. Nya rutiner avseende 
gammastrålningsmätning och vattenprovtagning lanseras hösten 2022 och ska implementeras 2023. 
Under 2023 bör en genomgång påbörjas av vilka återinventeringar i naturreservat som behöver utföras. 
En ny upphandling av översiktlig luftkartläggning behöver också göras eftersom det är dags att 
aktualisera den som nu utgör planeringsunderlag i Intramap för arbetet med fysisk planering. Bin och 
dagfjäril behöver inventeras. 

Ekonomiska styrmedel 
Löpande administrering av inkomna klimatkompensationsfondsansökningar samt 
naturvårdsfondsansökningar ingår i detta arbete. Nya medel för LONA-projekt ska ansökas om 2023 
inför att påbörja ytterligare/nya projekt 2024. 

Konsument Borås 

Genom sin verksamhet bidrar Konsument Borås till att öka boråsarnas möjligheter att få kontroll över 
sin ekonomiska situation och att bli medvetna och aktiva konsumenter samt att minska 
överskuldsättningen i samhället. Avdelningen säljer budget- och skuldrådgivning och 
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konsumentrådgivning till några kommuner i närområdet. Sedan 2017 har även avdelningen i uppdrag 
att arbeta med rådgivning om hållbar konsumtion. Verksamheten arbetar med alla tre 
hållbarhetsdimensioner, då den tangerar såväl social hållbarhet som ekonomisk hållbarhet och den 
ekologiska hållbarheten och bidrar på så vis till ett mer hållbart samhälle. 

Konsumentrådgivarna ger information om rättsliga regler, medling i reklamationstvister och köpråd. 
Även hjälp och råd inför en eventuell prövning i Allmänna reklamationsnämnden (ARN) ges. 
Konsumentrådgivningen verkar för att den enskilda ska känna till sina rättigheter och skyldigheter som 
konsument och arbetet kännetecknas av hjälp till självhjälp. Det lokala stödet är särskilt viktigt för 
invånare med särskilda behov, språksvårigheter eller personer som inte har så stor digital vana. 
Misslyckade köp av varor och tjänster kostar svenska konsumenter 50 miljarder kronor årligen och tre 
av fyra svenska konsumenter får årligen problem med något de köpt. Konsumenterna kan bara bli 
kompenserade och få rätt om de agerar och tar kontakt med näringsidkaren, men många har dessvärre 
dålig kunskap om sina rättigheter och har då svårt att få rätt. Konsument Borås har en viktig roll att ge 
råd i enskilda ärenden och sprida kunskap genom utåtriktade aktiviteter. Det är av vikt att rådgivarna 
kan återkomma skyndsamt till de som behöver råd och stöd. Målsättningen är att återkomma inom 2-3 
dagar, men i långa perioder har det visat sig vara svårt och det är även troligt att det kommer fortsätta 
vara så under 2023. Prioriteringar som görs är att begränsa det utåtriktade arbetet och fortsätta hantera 
inkomna ärenden i turordningen vilket betyder att svarstiderna blir längre. Redan idag hör konsumenter 
som är missnöjda med svarstiderna av sig. Antalet ärenden har inte ökat, men ärenden har på senare år 
blivit mer komplicerade i kombination med att de som vänder sig till den kommunala 
konsumentrådgivningen är i behov av mer stöttning. 

För 2023 behövs en resursförstärkning för att klara av konsumentrådgivningsuppdraget med rimliga 
svarstider och en god nivå på det utåtriktade arbetet. 

Budget- och skuldrådgivarna hjälper kommuninvånare med sin vardagsekonomi och skuldsituation 
genom att bistå med budgetrådgivning, skuldrådgivning och stöd inför och under en skuldsanering. 
Samverkan med andra aktörer som arbetar med samma målgrupp såsom personliga ombud, diakoni 
och vräkningsförebyggande är viktig. Rekommendationen är att rådgivningen ska ske utan dröjsmål, 
vilket betyder att de som behöver rådgivning ska få det inom 4 veckor. Om ärendena ökar kraftigt som 
en följd av stigande priser och inflation finns det risk för att det i perioder kan bli svårt att hantera alla 
inkommande ärenden. De prioriteringar som görs då är att lägga ärenden i kö och handlägga de med 
akuta behov först tillsammans med de ärenden där barn förekommer. 

Avdelningens båda verksamhetsområden ska arbeta utåtriktat och förebyggande. Det handlar om att 
föreläsa och sprida information till kommunens invånare, så att de är bättre rustade för att skapa sig en 
fungerande privatekonomi och ta vara på sina rättigheter som konsumenter. Fokus läggs framförallt på 
utsatta grupper samt unga vuxna. Det är även viktigt att invånarna får kännedom om att rådgivning 
finns så de vet var dem kan vända sig för att få stöd. Ambitionen är att varje år utöka tiden som läggs 
på det utåtriktade arbetet vilket kommer vara svårt om ärendetyngden och/eller antalet ärenden ökar. 
Avdelningen arbetar aktivt för att rådgivarna ska kunna bära varandras frågor och på så vis till del klara 
av att genomföra vissa föreläsningar och informationsinsatser för båda verksamhetsområdena trots att 
man bara arbetar inom det ena. 

Konsumtion är en av de största frågorna inom miljöområdet idag och en utmaning ligger i att öka 
medvetenheten om hur den egna konsumtionen påverkar miljön och klimatet både lokalt och globalt, 
inom området hållbar konsumtion är insatserna ytterst begränsade. Tanken är att tjänsten inom 
cirkulär ekonomi som förvaltningen fick i budget 2022 ska kunna arbeta bredare med frågan, men den 
tjänsten är inte tillsatt ännu och är placerad på Miljöstrategiska avdelningen. När väl tjänsten är tillsatt 
så är förhoppningen att arbetet med hållbar konsumtion kan genomföras mer kraftfullt. Utan extra 
resurser kommer Konsument Borås ha svårt för att arbeta med frågan. 

Förvaltningen gemensamt 

Förvaltningschefens ansvar är att leda och utveckla förvaltningens verksamheter och att skapa 
förutsättningar så att resurser används effektivt och rättssäkert. Förvaltningschefen leder förvaltningens 
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ledningsgrupp och samverkansgrupp och ansvarar för ekonomi, verksamhet, personal och arbetsmiljö 
på förvaltningen. Förvaltningschefen ansvarar även för att se till så att politiska beslut och uppdrag 
genomförs och följs upp samt att samverka med övriga förvaltningar och aktuella aktörer inom de olika 
verksamhetsområdena. 

HR-funktionen samlar förvaltningens resurser inom områdena HR, kvalitet och administration. 
Funktionen stödjer förvaltningen både strategiskt och operativt i dessa frågor och bidrar till 
förvaltningens uppdrag genom stöd och vägledning men också genom att kontinuerligt utveckla 
förvaltningens arbete med HR, kvalitet och samt administrativa processer och rutiner, med fokus på 
ständiga förbättringar och innovationer som är gynnsamt ur såväl ett verksamhetsutövar- som ett 
resursperspektiv. 

Inom HR kommer man under 2023 att fokusera på att förbättra arbetsmiljön och få en stabilitet i 
bemanningen - det är fortsatt svårt att rekrytera vissa befattningar (till exempel miljöinspektörer och 
erfarna specialister) och personalomsättningen behöver minska. 

Inom kvalitet kommer man under 2023 utveckla det systematiska kvalitetsarbetet och kvalitetssäkra 
arbetet kring verksamheternas rutiner och processer genom att i högre utsträckning implementera 
ledningssystemet Canea i organisationen och samordna arbetet kring detta. 

Det rent administrativa stödet har, varit oförändrat i över 10 år medan nämndens uppdrag blivit fler, 
personalstyrkan i stort sett fördubblats från 40 till drygt 80 medarbetare och antalet 
verksamhetsutövare, planer, bygglov med mera också ökat. Detta har ställt och ställer höga krav på 
effektivitet och kunskap hos medarbetarna inom administrationen. Digitaliseringen medfört viss 
effektivisering, men kan inte täcka upp helt för det ökade behovet av administratörer. För att snabbt 
och rättssäkert hantera in och utgående handlingar, expediera beslut, fakturera (enligt flera olika taxor 
och olika verksamhetssystem), hantera ansökningar till naturvårdsfond och klimatanpassningsfond, 
hantera livsmedelskontrollens nya efterhandsdebitering med mera samt för att säkra en god arbetsmiljö 
så behövs en extra administratörstjänst till HR-funktionen. 

Ekonomifunktionen samlar förvaltningens resurser inom ekonomi, IT/digitalisering och 
kommunikation. Funktionen stödjer förvaltningen både strategiskt och operativt i dessa frågor och 
bidrar till förvaltningens uppdrag genom stöd och vägledning och genom att kontinuerligt utveckla 
dessa stödfunktioner. 

Inom ekonomi ligger fokus 2023 fortsatt på att fortsätta arbetet med få hela resurskedjan att hänga ihop 
ännu tydligare, d v s ökad samstämmighet mellan behovsutredning, tillsyns- och kontrollplaner, taxor, 
budget och uppföljning samt kvalitetssäkring av ekonomiprocesserna. Nämndens taxor ska 
huvudsakligen finansiera förvaltningens kostnader för tillsyn och kontroll inom de olika 
myndighetsområdena för att skattekollektivet ska belastas så lite som möjligt. 

Förvaltningens utvecklingsarbete med digitalisering, datasäkerhet och datainformationssäkerhet 
behöver fortsätta under 2023. Inom kommunikation tar man för 2023 fram en kommunikationsplan 
för Miljöförvaltningen som ett stöd för att se till att utvalda områden kommuniceras, både internt och 
externt. 

3.2.1 Jämställdhetsperspektivet 

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

I det systematiska arbetsmiljöarbetet som Miljöförvaltningen bedriver är jämställdhet och lika 
möjligheter för kvinnor och män ett viktig att fokus som beaktas vid bl a löneöversyn, lönebildning och 
rekrytering. 

Lika rättigheter för alla och HBTQIA följs upp och diskuteras på förvaltningsmöten och 
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avdelningarnas arbetsplatsträffar för att skapa en öppenhet och tolerans samt bidra till kunskap. Ingen 
diskriminering eller kränkande särbehandling ska förekomma i mötet med boråsarna och 
verksamhetsutövare och heller inte i mötet mellan medarbetare och kollegor i Borås Stad. 

I de forum för fysisk planering som medarbetare från Miljöförvaltningen deltar i är 
jämställdhetsperspektivet på miljöfaktorer av stor vikt. Hur saker planeras och utformas har stor 
betydelse för om det sedan i realiteten uppfattas som positivt av både kvinnor och män. 

Vartannat år genomförs en medarbetarenkät i Borås Stad. Medarbetarna på Miljöförvaltningen skattar 
arbetsplatsen högt när det kommer till jämlikhet, över genomsnittet sett till hela Borås Stad. 

3.3 Så här följer nämnden upp grunduppdraget 

Miljö- och konsumentnämnden följer upp grunduppdraget månadsvis på varje nämndmöte genom att 
förvaltningen informerar om aktuella verksamhetsfrågor och personalfrågor samt lämnar rapporter och 
prognoser i enlighet med Borås Stads styr- och ledningsmodell. I månadsrapporter, 10-dagarsrapporter, 
tertialrapporter, årsredovisning, årlig uppföljning av intern kontroll, miljömål med mera görs 
uppföljning av nämndens grunduppdrag, så som det beslutats i den årliga budgeten, 
internkontrollplanen och stadengemensamma styrdokument. 

Nämndens grunduppdrag följs dels upp analyser av verksamhet och ekonomi samt genom indikatorer 
och verksamhetsmått och dels genom olika nöjd-kund-mätningar. Inom myndighetsområdena 
alkoholservering, livsmedelskontroll och miljötillsyn deltar Borås i Insikt, en servicemätning av 
kommunernas myndighetsutövning genom att fråga verksamhetsutövare hur nöjda de är i så kallade 
NKI-undersökningar (nöjd-kund-index). Mätningar genomförs varje månad och återredovisas till 
nämnden tertialvis. 

För att möta miljö- och konsumentnämndens behov av att ha motiverade medarbetare som trivs på 
jobbet, attrahera den bästa kompetensen samt ha en hälsosam personalomsättning rapporterar 
förvaltningen till nämnden resultat från medarbetarenkäten. 

Arbetet med att följa upp nämndens grunduppdrag behöver utvecklas och kvalitetssäkras, vilket 
kommer ledas av cheferna för de två administrativa funktionerna. 

Nya verksamhetsmått som förslås att Kommunfullmäktige följer upp: 

• Miljöstrategisk verksamhet: Antal deltagande timma i naturvårds- och hållbarhetsprojekt 
• En utökning av verksamhetsmått för Miljötillsyn föreslås att mäta antal tillsyner inom 

myndighetssamverkan. 
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3.3.1 Egen organisation 

Kommunfullmäktiges indikatorer Så nås målet för indikatorn 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 

Enligt beslut taget i Kommunfullmäktige 26/11 
2020 angående budgetarbetet framåt så följs 
trenderna för sjukfrånvaron som följetal (tidigare 
sattes årliga målvärden). Målet är fortsatt att 
sjukfrånvaron ska minska. 

Inom förvaltningen upplever vissa medarbetare 
arbetsmiljöbrister och personalomsättningen på 
några avdelningar inom förvaltningen har de 
senaste åren varit hög. Ett fortsatt fokuserat arbete 
krävs för att förbättra arbetsmiljön och få en 
stabilitet i bemanningen. 

För att kunna arbeta proaktivt med att sänka 
sjukfrånvaron behövs fokus på det främjande och 
förebyggande hälsoarbetet för att snabbt fånga upp 
ohälsa. Detta görs bland annat genom regelbundna 
uppföljningssamtal, mätstickan, fysisk och 
psykosocial arbetsmiljörond samt uppföljning av 
medarbetarundersökning och OSA-undersökning. 
Satsningar på ledarskap och medarbetarskap 
kommer att fortsätta för att ytterligare förbättra 
arbetsmiljön och öka effektiviteten både vad det 
gäller arbetsmiljöarbetet och verksamheten i stort. 
Avsikten är att detta tillsammans med övriga 
åtgärder kommer att leda till minskad sjukfrånvaro. 

I en relativt liten organisation som Miljöförvaltningen 
så får enstaka långa sjukfall stort genomslag i 
statistiken, varför sjukfrånvarosiffrorna kan variera 
kraftigt. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten 
ska minska. 

Miljöförvaltningen använder endast i undantagsfall 
timanställningar. Exempel är arrangemang av olika 
slag, vid alkoholtillsyn eller tillfälliga 
resursförstärkningar. 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads 
friskvårdsbidrag ska öka, % 

Förvaltningen informerar om friskvårdbidrag, 
Merkraft och övriga personalförmåner regelbundet 
på förvaltningsmöten och APT. 

Förvaltningen har även en hälsoinspiratörsgrupp på 
förvaltningen med ambitionen att erbjuda 
regelbundna pulshöjande aktiviteter för 
medarbetarna. 
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3.3.2  Verksamhetsmått 

3.3.2.1 Miljöförvaltningen gemensamt 

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått 
Årsutfall 

2019 
Årsutfall 

2020 
Årsutfall 

2021 
Budget 2022 Budget 2023 

Antal ärenden 3 833 4 006 3 758 

Antal händelser (Ecos) 18 487 26 456 27 333 

Antal delegationsbeslut. 1 207 1 003 1 501 

3.3.2.2 Tillstånd - och livsmedelskontroll 

Alkoholtillsyn 

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått 
Årsutfall 

2019 
Årsutfall 

2020 
Årsutfall 

2021 
Budget 2022 Budget 2023 

Antal inspektioner 
alkoholservering 

146 88 140 140 

Antal stadigvarande 
serveringstillstånd 

134 111 110 110 

Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått 
Årsutfall 

2019 
Årsutfall 

2020 
Årsutfall 

2021 
Budget 2022 Budget 2023 

Antal ärenden inre tillsyn 11 9 45 15 30 

Antal anmälningar (ex. 
PBI, catering) 

12 19 20 30 

Antal beslut 59 69 70 70 

Antal ansökningar om 30 30 
tillstånd och ändringar av 
tillstånd 

Tobakstillsyn m.fl. 

Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått 
Årsutfall 

2019 
Årsutfall 

2020 
Årsutfall 

2021 
Budget 2022 Budget 2023 

Antal beslut 20 47 58 30 30 

Antal inspektioner tobak 31 6 29 83 83 
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Verksamhetsmått 
Årsutfall 

2019 
Årsutfall 

2020 
Årsutfall 

2021 
Budget 2022 Budget 2023 

Antal inspektioner folköl 19 4 13 72 72 

Antal inspektioner 
receptfria läkemedel 

16 0 22 51 51 

Antal kontrollköp 0 0 67 50 50 

Antal ansökningar om 15 
tillstånd och ändringar av 
tillstånd 

Antal anmälningar (ex. 15 
folköl, PBI, e-cigg) 

Antal inspektioner e-cigg 24 

Antal inspektioner 80 
tobaksfria 
nikotinprodukter 

Antal befintliga 83 
tobakstillstånd 

Antal ärenden inre tillsyn 20 

Livsmedelskontroll 

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått 
Årsutfall 

2019 
Årsutfall 

2020 
Årsutfall 

2021 
Budget 2022 Budget 2023 

Antal 
livsmedelsverksamheter 

790 800 840 800 

Antal inspektioner 849 514 447 800 

Antal revisioner 102 76 100 100 

Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått 
Årsutfall 

2019 
Årsutfall 

2020 
Årsutfall 

2021 
Budget 2022 Budget 2023 

Antal delegationsbeslut 322 255 457 260 

Klagomål 98 70 70 70 

Registrering 109 128 115 100 

Antal ärenden RASFF och 
iRASFF 

21 34 50 30 

Antal 20 
livsmedelssanktionsavgift 
er 
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3.3.2.3 Miljötillsyn 

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått 
Årsutfall 

2019 
Årsutfall 

2020 
Årsutfall 

2021 
Budget 2022 Budget 2023 

Antal delegationsbeslut 834 746 945 950 1 100 

Antal inspektioner och 217 288 255 400 400 
personliga möten 
miljötillsyn 

Antal inspektioner och 220 196 58 350 350 
personliga möten enskilda 
avlopp 

Antal inspektioner och 185 360 281 400 400 
personliga möten 
hälsoskydd 

Antal kundkontakter 
miljötillsyn 

5 806 6 541 5 688 7 000 7 000 

Antal kundkontakter 
enskilda avlopp 

2 609 2 674 2 341 3 200 3 000 

Antal kundkontakter 
hälsoskydd 

2 203 2 531 2 765 2 700 3 000 

3.3.2.4 Miljöstrategiska 

Miljöstrategisk verksamhet 

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått 
Årsutfall 

2019 
Årsutfall 

2020 
Årsutfall 

2021 
Budget 2022 Budget 2023 

Naturvårds- och 
hållbarhetsprojekt 

5 5 5 5 2 

Strandskyddsärenden 58 70 54 50 50 

Deltagare i miljöutbildning 1 050 529 596 600 600 

Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått 
Årsutfall 

2019 
Årsutfall 

2020 
Årsutfall 

2021 
Budget 2022 Budget 2023 

Antal deltagande timmar i 
kommunens planering 

2 352 2 062 2 504 2 000 2 200 

Beviljade ärenden 
Naturvårdsfonden 

20 10 2 10 10 

Aktiviteter i media 36 19 23 30 30 
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Verksamhetsmått 
Årsutfall 

2019 
Årsutfall 

2020 
Årsutfall 

2021 
Budget 2022 Budget 2023 

Antal deltagande timmar i 400 
naturvårds- och 
hållbarhetsprojekt 

Medel nyttjade ur 200 000 
Naturvårdsfonden 

Energi- och klimatrådgivning 

Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått 
Årsutfall 

2019 
Årsutfall 

2020 
Årsutfall 

2021 
Budget 2022 Budget 2023 

Rådgivningsärenden, 139 110 143 120 120 
energi- och 
klimatrådgivning 

Evenemang 7 5 2 2 2 

3.3.2.5 Konsument Borås 

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått 
Årsutfall 

2019 
Årsutfall 

2020 
Årsutfall 

2021 
Budget 2022 Budget 2023 

Rådgivningsärenden, 
BUS 

634 690 639 650 675 

Rådgivningsärenden, 
konsumentsrättslig, KVL 

1 159 1 151 1 049 1 200 1 200 

Föreläsningar och 
informationstillfällen 

53 60 50 50 

3.3.3 Dessa indikatorer och verksamhetsmått föreslås att inte följas 

upp 

Kommunfullmäktiges indikator som inte är relevant att följa upp: 

•  Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska 

Miljöförvaltningen använder endast i undantagsfall timanställningar. Exempel är arrangemang av olika 
slag, vid alkoholtillsyn eller tillfälliga resursförstärkningar. 

Kommunfullmäktiges verksamhetsmått som inte är relevanta att följa upp: 

• Alkoholtillsyn: Antal ärenden inre tillsyn 
• Alkoholtillsyn: Antal ansökningar om tillstånd 
• Alkoholtillsyn: Antal nya tobakstillstånd 
• Livsmedelskontroll: Antal livsmedelsverksamheter 
• Livsmedelskontroll: Antal inspektioner 
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• Livsmedelskontroll: Antal revisioner 
• Miljötillsyn: Antal kundkontakter miljötillsyn 
• Miljötillsyn: Antal kundkontakter enskilda avlopp 
• Miljötillsyn: Antal kundkontakter hälsoskydd 
• Miljöstrategisk verksamhet: Antal deltagande timmar i kommunens planering 

Alkoholtillsyn och tobakstillsyn 

Flera verksamhetsmått följs idag upp av kommunfullmäktige. Nämnden föreslår att två av de mått som 
följs avseende alkohollagen tas bort och att kommunfullmäktige fortsätter att endast följa två, samt att 
kommunfullmäktige följer samma mått avseende lagen om tobak och liknande produkter. Nämnden 
föreslår att fullmäktige fortsätter följa hur många serveringstillstånd och tobakstillstånd Borås har samt 
hur många yttre tillsynsbesök som genomförs avseende tobak och alkohol under året. Övriga 
verksamhetsmått bör endast följas av nämnden. Antal inre tillsyner föreslås följas upp endast av 
nämnden, då dessa kan variera kraftigt från år till år beroende på vilket fokusområde nämnden väljer att 
granska. Detta verksamhetsmått blir därför svårt för kommunfullmäktige att följa utan att vara fullt 
insatt i verksamhetsplanen och tillsynsplanen. Antal ansökningar avseende alkoholtillstånd är ett helt 
händelsestyrt mått som nämnden inte kan påverka, även det bör därmed endast följas upp av nämnden. 
Antal nya tobakstillstånd bör inte heller längre följas av kommunfullmäktige. Det måttet var aktuellt när 
lagen om tobak och liknande produkter var ny, men har nu förlorat sin betydelse. 

Miljötillsyn 

Nämnden föreslår att tre verksamhetsmått rörande kundkontakter för miljötillsyn, enskilda avlopp och 
hälsoskydd endast följs upp på nämndnivå. Övriga verksamhetsmått får fortsätta följas upp på 
kommunfullmäktige nivå. Dock är samtliga verksamhetsmått i behov av revidering. 

Livsmedel 

Nämnden föreslår att de tre verksamhetsmåtten som i dagsläget rapporteras till kommunfullmäktige 
inte ska följas upp fortsättningsvis då de inte ger en tydlig bild av om nämnden fullgjort sitt uppdrag 
kopplat till livsmedelskontroll. 

3.4 Samarbete för att klara grunduppdraget 

Miljöförvaltningen samverkar med de övriga jämnstora 8 kommunerna i nätverket G9 samt med 
övriga kommunerna i Sjuhärad (med vilka det finns ett samarbetsavtal) via områdena miljötillsyn, 
tillstånd och livsmedelskontroll. 

Miljöförvaltningen har för närvarande fått medel för att ha utökad myndighetssamverkan som 
samordnas av avdelningen för Tillstånd och juridik med målet att motverka fusk, osund konkurrens, 
brottslighet och andra oegentligheter via områdena miljötillsyn, tillstånd och livsmedelskontroll. Detta 
projekt samarbetar med Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Polisen, Gränspolisen, 
Arbetsmiljöverket, Räddningstjänsten, Migrationsverket, Fritids- och folkhälsoförvaltningen, 
Socialtjänsten, Samhällsbyggnadsförvaltningen och Tullverket. Fler aktörer kan komma att bli aktuella 
under 2023. Det här projektet samarbetar och lär sig också av andra kommuner. 

Livsmedelskontroll samverkar med alla myndigheter med uppdrag inom livsmedelskedjan, främst 
Livsmedelsverket, länsstyrelsen och andra kommuner. Genom den nationella kontrollplanen samordnas 
och samverkar både myndigheter, bransch- och konsumentorganisationer. Allt för att uppnå det 
gemensamma målet om säkra och redliga livsmedel och att bedömningar samt krav är likvärdiga. 

Inom kommunen samverkar avdelningen med både andra förvaltningar, myndigheter, näringsliv och 
medborgarna. 

För tillståndsenheten är samverkan med andra myndigheter en förutsättning för att kunna genomföra 
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sitt uppdrag. Avdelningen skickar inför beslut om tillstånd bland annat remisser till Kronofogden, 
Skatteverket, Polisen, Räddningstjänsten och avdelningen Miljötillsyn på Miljöförvaltningen. På detta 
sätt får vi information om personerna som sökt tillstånd har begått några brott och om de har skött sin 
ekonomi. Vi får också svar på om en lokal är lämplig för alkoholservering med hänsyn till brandskyddet 
och om grannar kan komma att störas av exempelvis en uteservering som har öppet sent. Vi genomför 
också samordnade tillsynsbesök med ovan nämnda myndigheter, men också med Arbetsmiljöverket, 
Gränspolisen och Tullverket. Avdelningen har också handläggarträffar med andra kommuner och med 
Länsstyrelsen för att lära sig av varandra och säkerställa att vi gör likartade bedömningar över 
kommungränserna. 

Avdelningen för samordnar också projektet för utökad myndighetssamverkan. Utöver detta samarbetar 
avdelningen med Fritids- och folkhälsoförvaltningen med att hålla i utbildningar om ansvarsfull 
alkoholservering och deltar i styrgruppen för stadens arbete med ANDTS som drivs av Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen. 

Avdelningarna för Miljötillsyn samverkar med flertalet myndigheter, vilket är en förutsättning för att 
kunna genomföra uppdraget. Vi samverkar och kommunicerar internt och externt med andra nämnder, 
förvaltningar, bolag, näringsliv, föreningar, nätverk, privatpersoner och arbetsgrupper lokalt, regionalt 
och nationellt. 

Miljöstrategiska avdelningen är helt beroende av samverkan med interna och externa parter då vi 
verkar genom andra för en hållbar utveckling och en hälsosam livsmiljö. Vi samverkar och 
kommunicerar med andra nämnder, förvaltningar, bolag, föreningar och förbund, nätverk och 
arbetsgrupper lokalt, regionalt och nationellt, privatpersoner, företag och studenter i det dagliga arbetet. 
Vårt mål är att medverka i media regelbundet för att nå ut med budskapet om en hållbar utveckling. 

Vi arbetar för att integrera miljö- och hållbarhetsarbetet i Borås Stads ordinarie verksamhet. 
Avdelningen stöttar hela kommunkoncernens hållbarhetsarbete och bidrar med expertis såväl internt i 
organisationen som externt. Detta sker genom miljöledning, fysisk planering och kommunikation 
inklusive energi- och klimatrådgivning. 

Vi övervakar också miljön och administrerar och samordnar stadens naturvårdsfond, 
klimatkompensationsfond och klimatväxling. Avdelningen ansvarar också för energi- och 
klimatsamordning liksom klimatanpassningssamordningen i Borås Stad. 

Naturvårdsarbete och strandskyddstillsyn är en del av avdelningens arbete. Utöver detta sker ett 
kontinuerligt utvecklings-och kvalitetsarbete internt och i staden för att utveckla metodik inom alla 
områden. 

Avdelningens uppdrag att medverka i det miljöstrategiska arbetet i Borås Stad, ansvara för miljö- och 
naturvård och samordna miljöarbetet i hela organisationen som ligger till grund för Borås Stads interna 
arbete för att nå den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling och de globala hållbarhetsmålen. 
Avdelningen ansvarar också för att ta fram beslutsunderlag till Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige genom den årliga miljörapporteringen om den ekologiska dimensionen av hållbar 
utveckling. I alla våra beslutsunderlag ska vi också beskriva och analysera påverkan på både den sociala, 
ekologiska och ekonomiska dimensionen av hållbarhet. Det arbete vi prioriterar bidrar ofta till att nå 
flera mål inom de tre områdena. Synergieffekter bidrar till kostnadseffektivitet. Avdelningen lyfter i sin 
rapportering och dialog med Kommunstyrelsen också hela kommunkoncernens behov och 
åtgärdsarbete. 

För Konsument Borås är samverkan med andra aktörer som möter människor i ekonomisk kris viktigt 
då det i vissa ärenden behövs andra insatser än bara budget- och skuldrådgivning samtidigt som vår 
verksamhet behöver bli mer känd så att människor i behov av vår rådgivning kan nå oss i ett tidigare 
skede. Samverkan sker i form av t.ex. träffar för informationsutbyte om varandras verksamheter så att 
man vet när man kan hänvisa klienter till varandra, arbete tillsammans med klienter i enskilda fall eller 
föreläsningar och detta gäller även för konsumentrådgivningen. Verksamheter som vi samverkar med 
idag är exempelvis mötesplatserna inom Fritid- och folkhälsoförvaltningen, olika enheter inom 

Miljö- och konsumentnämnden, Budget 2023 - Planeringsunderlag 24(34) 



     

 

  

  

  

 
 

 
 
  

         

     

      

     

         

     

   

    

  

   
 

 
  

 
 

 

 
  

 

 
 

  

 
 

 

 
  

  
   

Arbetslivsförvaltningen, några gymnasieskolor, Fristads Folkhögskola och flertalet kyrkor. 

4 Resurser 

4.1 Resultat 

4.1.1 Ekonomiskt sammandrag (Tkr) 

Post 
Bokslut 

2021 
Budget 2022 

Prognos
2022 

Budget 
2023:1 

Summa intäkter 19 925 26 779 22 079 30 620 

Summa kostnader -53 514 -62 096 -58 896 -66 928 

Buffert (endast i budget) 0 -333 -342 

Nettokostnad -33 589 -35 650 -37 150 -36 650 

Kommunbidrag 28 350 35 650 35 650 36 650 

Resultat jämfört med kommunbidrag -5 239 0 -1 500 0 

Ackumulerat resultat -996 

Nettoinvesteringar -600 

4.2 Ekonomiska förutsättningar 

Miljö- och konsumentnämnden har tilldelats ett preliminärt kommunbidrag på 36 650 tkr för 2023. 
Ökning av kommunbidrag från budget 2022 görs med 2,8 procent för löner och med 2,5 procent för 
övriga kostnader. PO-pålägget (arbetsgivaravgifter avgifter för försäkringar och avtalspension) beräknas 
till 42,75 procent i budget 2023, det är en ökning på 2,6 procentenheter (jämfört med 40,15 procent i 
budget 2022) som nämnden har fått kompensera för i sin budget. Dessa 2,6 procentenheter blir 982 tkr 
som nämnden får ta hand om inom befintligt kommunbidrag (om man jämför PO-påläggen med 
löneunderlaget i budget för 2022 som beräkningsgrund). 

Nämndens intäkter är till dominerande del olika typer av tillsynsintäkter från de verksamheter som 
bedrivs, i budget för 2023 räknas med 27 mkr i tillsynsintäkter. Att förutsättningarna för taxeintäkterna 
ska hålla enligt budget förutsätter full bemanning hela 2023. Nämnden säljer verksamhet till andra 
kommuner med 2,4 mkr för 2023, andra kommuner köper verksamhet inom budget- och 
skuldrådgivning, konsumentrådgivning, energirådgivning, tillståndskontroll och kommunikatörstjänst. 
Energirådgivningen får 0,8 mkr i statsbidrag från Energimyndigheten. Intern försäljning inom Borås 
Stad uppgår till 223 tkr. 

Nämndens taxor räknas årligen upp med PKV (prisindex för kommunal verksamhet) för oktober 
månad det år beslut fattas, inför nästkommande års avgifter. Nämndens intäkter har därför i detta 
förslag till budget 2023 räknats upp med 2,5 %och de ändringar av taxekonstruktioner som Miljö- och 
konsumentnämnden kommer föreslå under hösten inför 2023. 

Kostnader för löner inklusive personalomkostnader (PO) och löneadministration är budgeterat till 
58,9 mkr, vilket är 84,8 procent av nämndens totalkostnader. 

Nämnden har budgeterat köp av interna tjänster inom Borås Stad för 2023 till ett belopp om 5,1 mkr, 
varav interna lokalkostnader är 2,1 mkr. Externa inköp av material och tjänster är budgeterat till 5 mkr. 
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Behov (äskande) av utökning av ram och tillfälliga medel 2023 

För att säkerställa nämndens uppdrag, vara en attraktiv arbetsgivare och för att på ett bra sätt arbeta 
med lagstiftning, ökande uppdrag och ökade behov begär Miljö-och konsumentnämnden utökning av 
budgetramen för verksamhetsåret 2023, 

+ 600 tkr i extra löneutrymme för att kunna behålla och nyrekrytera personal, främst inom 
miljöområdet 

+ 1 600 tkr i ökat rambehov inom nämndens myndighets- och rådgivningsfunktioner: 

• 900 tkr konsumentvägledare 
• 400 tkr för tjänst inom administrationen (delvis taxefinansierad) 
• 300 tkr konsulttjänster inom MIFO (förorenade områden) 

+ 250 tkr för tillfälliga behov 2023 för omklassning av alla livsmedelsverksamheter inom 
nämndens myndighets- och rådgivningsområden 

Förklaringar till de ökande inom nämndens myndighets- och rådgivningsområden behoven finns i 
kapitel 3.2. 

+ 3 700 tkr i ökat rambehov på grund av att Borås Stad växer och ökande komplexitet inom 
fysisk planering, miljö, klimat, natur, strandskydd: 

• 1 200 tkr ledningsfunktion 
• 1 000 tkr biologkompetens miljöledning 
• 1 000 tkr biologkompetens fysisk planering 
• 500 tkr tillsyn strandskydd (delvis taxefinansierad) 

+ 2 400 tkr tillfälliga behov 2023 för inköp av specialistkompetens/konsult skyfall 
(klimatanpassning, fördjupad översvämningsutredning) inom fysisk planering, miljö, klimat, natur, 
strandskydd 

Förklaringar till de ökande behoven inom fysisk planering, miljö, klimat, natur, strandskydd finns i 
kapitel 3.2, i viss mån i kapitel 3.4 samt i kapitel 4.3 under GEMENSAM
SAMHÄLLSBYGGNADSPROCESS. 

Nämnden har flera gånger lyft behov av en gemensam lokal för alla förvaltningens avdelningar för att 
öka effektiviteten, utbytet och samhörigheten på förvaltningen. Miljöförvaltningen behöver vara 
centralt placerad nära de allmänna kommunikationerna, både på grund av alla besökande, närhet till 
tillsyns- och kontrollobjekt samt för att kunna behålla och attrahera pendlande medarbetare. 

4.3 Verksamhet 2023 

Tkr Bokslut 2021 Budget 2022 Prognos 2022 Budget 2023:1 

Miljö- och 
konsumentnämnden 

Intäkt 

Kostnad -762 -912 -912 -935 

Nettokostnad -762 -912 -912 -935 

Central administration 

Intäkt 797 1 070 1 070 283 

Kostnad -9 392 -11 347 -11 097 -10 680 

Nettokostnad -8 595 -10 277 -10 027 -10 397 
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Tkr Bokslut 2021 Budget 2022 Prognos 2022 Budget 2023:1 

Livsmedelskontroll 

Intäkt 5 501 5 805 5 605 8 053 

Kostnad -7 054 -6 239 -6 239 -7 422 

Nettokostnad -1 553 -434 -634 631 

Tillstånd och juridik 

Intäkt 2 018 3 796 3 396 4 841 

Kostnad -4 443 -4 247 -4 247 -7 014 

Nettokostnad -2 425 -451 -851 -2 173 

Miljötillsyn 

Intäkt 8 839 14 868 11 268 16 436 

Kostnad -14 792 -18 667 -16 667 -19 433 

Nettokostnad -5 953 -3 799 -5 399 -2 997 

Miljöstrategiska 

Intäkt 1 573 1 725 1 725 1 799 

Kostnad -9 529 -12 757 -12 057 -12 915 

Nettokostnad -7 956 -11 032 -10 332 -11 116 

Konsument Borås 

Intäkt 1 871 1 915 1 415 1 675 

Kostnad -6 954 -7 477 -7 227 -8 079 

Nettokostnad -5 083 -5 562 -5 812 -6 404 

Klimatkompensationsfond 

Intäkt 135 

Kostnad -350 -250 -250 -250 

Nettokostnad -215 -250 -250 -250 

Naturvårdsfond 

Intäkt 

Kostnad -200 -200 -200 -200 

Nettokostnad -200 -200 -200 -200 

Buffert 

Intäkt 

Kostnad -333 -333 -342 

Nettokostnad -333 -333 -342 

Myndighetssamverkan 

Intäkt 159 159 

Kostnad -847 -2 559 -2 559 -2 467 

Nettokostnad -847 -2 400 -2 400 -2 467 

Totalt 

Intäkt 20 734 29 338 24 638 33 087 

Kostnad -54 323 -64 988 -61 788 -69 737 

Nettokostnad -33 589 -35 650 -37 150 -36 650 
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Miljö- och konsumentnämnden har ett kommunbidrag om 36 650 tkr för 2023 inkluderande ett 3-årigt 
projekt för arbete mot organiserad brottslighet, benämnd myndighetssamverkan i sammanställningen 
ovan. Nämnden tilldelades 2 400 tkr för projektet för 2022 och för 2023 har projektet räknats upp på 
samma sätt som nämndens övriga kommunbidrag. Eftersom det är ett projekt och inte hör till 
nämndens ordinarie verksamhet, har inte projektet räknats med när buffert om en procent har 
beräknats för övriga verksamheter. 

Eftersom PO-pålägget (personalomkostnadspålägg) har höjts med 2,6 procentenheter mellan budget 
2022 och 2023, så ökar avdelningarnas personalkostnader även om de inte har ökat personalstyrkan. 

Nämnden har för 2023 lagt en budget där köp av tjänster internt inom Borås Stad gjorts synliga, 
budgeten är lagd med motpartskontering. Beräkningen är baserad på utfall och trender tidigare år i 
avsaknad av styckpriser att räkna på för interna tjänster. Kontoklassen tjänster består av telefon, post, 
datakommunikation, lokalhyror m.fl. Internt köpta tjänster inom Borås Stad har nämnden svårt att 
påverka i dagsläget. 

GEMENSAM BUDGET SAMHÄLLSBYGGNADSPROCESS 

Tillsammans med berörda nämnder har vi kommit fram till ett äskande till en gemensam budget för 
samhällsbyggnadsprocessen för att säkerställa att alla inblandade parter har en budget för sitt arbete. 

Genomförande och framtida drift av växande stad 
Detaljplanearbetet utgör en del i samhällsbyggnadsprocessen. Samtliga detaljplaner innefattar också en 
efterföljande genomförandeprocess som i flera fall är tids- och kostnadskrävande både vad gäller 
personella insatser och investeringsvolymer. Det handlar om att projektleda, handla upp och driva de 
entreprenader som krävs för att bygga ut nödvändiga anläggningar. Det är Tekniska nämnden och 
Kommunstyrelsen genom Mark- och exploateringsavdelningen som ansvar för detta. Staden står nu 
inför en rad stora projekt som är komplexa och som t ex kräver ny- och ombyggnader av 
infrastrukturanläggningar och denna kompetens behöver därför förstärkas inom dessa två förvaltningar. 

När projekten är genomförda vidtar ett bruksskede som framförallt kräver personella resurser för att 
vidmakthålla funktion i form av drift- och underhållsåtgärder. Bruksskedet har varit eftersatt och 
underskattat i många år då investeringstakten i staden varit låg. De projekt som genomförts de senaste 
åren och planeras innebär nya områden som kräver ett betydligt större fokus på framtida drift- och 
underhållsåtgärder. Det är därför viktigt att Tekniska nämndens och Fritids- och folkhälsonämndens 
driftbudget redan i samband med åtgärdernas genomförande kompenseras för kostnaderna i 
bruksskedet. 

Bibehållen produktionsnivå detaljplaner 
Efterfrågan på nya detaljplaner har varit stor de senaste åren. Framtagandet av detaljplaner styrs av 
Plan- och bygglagen men kräver inte bara kommunala resurser i form av planarkitekter då arbetet även 
måste förhålla sig till en rad andra lagstiftningar, kommunala investeringar samt andra nämnders 
bestämmelser och riktlinjer. Därför ställer en planprocess stora krav på samordning och ett aktivt 
deltagande från samtliga samhällsbyggande förvaltningar och bolag. 

Likaså kräver ett effektivt och kvalitativt detaljplanearbete att ett allt högre fokus läggs på arbetet med 
strategiska frågor, såsom översiktligt planering, tematiska utredningar/fördjupningar, 
exploateringsekonomi mm. 

Denna nödvändiga interna samordning kräver resursförstärkningar inom Kommunstyrelsen (SPA och 
MEX) och inom Miljö- och konsumentnämnden. Fritids- och folkhälsonämnden förväntas också bidra 
ytterligare i samband med stadens hållning att sammanlänka den sociala hållbarheten med 
samhällsbyggandet och stadsutvecklingen. Nämndens resurser behöver därför utökas så att ett aktivt 
deltagande kan ske. 

Fördjupad översvämningsutredning och åtgärdsplan mm 
Borås har av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) pekats ut som en av kommunerna i 
Västra Götaland där det är betydande översvämningsrisk. Åtgärder måste därför vidtas för att staden 
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ska kunna växa. Särskilt angeläget är att studera åtgärderna längs med Viskan från Öresjö till Gässlösa 
då detta är av avgörande betydelse för stadens framtida planering utmed denna sträcka. 

2022 kommer skyfallskarteringen färdigställas. Tillsammans med MSB:s material ger dessa ett gott 
underlag till en åtgärdsvalsutredning i form av en fördjupad översvämningsutredning och en strategisk 
skyfallsplanering. Denna fördjupning är av stor vikt för stadens framtida planering och blir ett viktigt 
beslutsstöd för en långsiktig planering, t.ex. av områden som ligger inom utbyggnadsstrategin. Den kan 
visa möjliga områden för framtida byggnation utmed sträckan, samt redovisa möjliga åtgärder är till 
nytta för många av stadens förvaltningar och bolag. 

Framtagandet av utredningen behöver genomföras av en konsult då kompetensen inte finns i staden. 
Detta utredningsarbete kräver ett aktivt deltagande från stadens byggande förvaltningar och bolag. 
Beslut och avgöranden måste fattas i samråd mellan nämnder med rådighet över åtgärdsförslagen, samt 
projektåtgärder behöver finansieras och bemannas från 2023 och framåt 

Strukturskisser 
Strukturskisserna ska illustrera en gemensam bild av hur stadens olika delar ska hänga ihop på 
övergripande nivå. Processen syftar till att nå samsyn mellan nämnder kring hur Borås kan 
vidareutvecklas utifrån de strategiska intentioner som uttrycks i översiktsplanen och 
utbyggnadsstrategin. Arbetet påbörjades 2021 med strukturskiss norr och strukturskiss för västra 
centrum har inletts. 

Arbetet leds av Samhällsbyggnadsnämnden men kräver ett aktivt deltagande av samtliga nämnder i det 
samhällsbyggande klustret. Erfarenheten från arbetet hittills har visat sig vara resurskrävande både vad 
gäller personalinsatser och utredningar. Skisserna behöver kompletteras med övergripande utredningar 
för att kunna ta beslut om avgörande inriktningar. Dock uppstår en budgetteknisk brist uppstår då 
ingen nämnd har avsatta utredningsanslag. De uppkomna uppdragsbehoven kommer att varierar i art 
och komplexitet beroende på strukturskissområde. Då Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för arbetet 
föreslås att en gemensam utredningsbudget tilldelas nämnden, men förvaltas av Strategiska gruppen. 

Likaså behöver skissernas genomförande analyseras översiktligt ur både ett ekonomiskt och ett tekniskt 
perspektiv. Detta ställer krav på att Tekniska nämnden och Kommunstyrelsen kan avvara dessa 
resurser. Fritids- och folkhälsonämnden behöver också delta som en mer aktiv part i detta tidig skede i 
den samhällsbyggande processen, för att bidra med kunskapsunderlag utifrån folkhälsoperspektivet, 
som ansvariga för anläggningar, planer, spår och leder och nämndens kontaktytor med civilsamhället i 
olika former. 

Projekt Göteborg-Borås ny järnväg 
Trafikverket arbetar med lokaliseringsutredning för ny järnväg Göteborg-Borås som nu är i sin slutfas. 
Därefter ska arbetet med framtagande av järnvägsplan påbörjas. För att järnvägsplanen ska kunna 
fastställas enligt Trafikverkets tidplan 2025/2026 måste samtliga detaljplaner som berörs av 
järnvägssträckningen, däribland stationsområdet, överensstämma med järnvägsplanen, vilket innebär en 
ändring av 20-30 detaljplaner. Dessa ändringar måste antas innan fastställelsen av järnvägsplanen. För 
att tillmötesgå Trafikverkets tidplan måste detta detaljplanearbete påbörjas under 2023. Utöver ändring 
av markanvändning kommer dessa detaljplaner kräva utredningar och förslag på ändrad trafikstruktur 
och markförhandlingar mm. 

Trafikverket bidrar inte med någon finansiering av dessa detaljplaner, utan samtliga plankostnader ska 
finansieras av staden. Dessa innefattar personal-, konsult- och utredningskostnader främst för 
Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden och Kommunstyrelsen. Arbetet kräver även en aktiv 
samarbete med Trafikverket och staden behöver tillsätta en samordnare för att åstadkomma detta. 

Trafikprogram / Trafikplan 
Arbete kring trafikfrågor behöver intensifieras för att uppnå en attraktivare stad och möta upp en 
växande stads behov. Nytt stationsområde, utbyggnader av verksamhetsområden, omvandling av 
stadsdelar och bättre kopplingar mellan områden kräver förändringar i gatustrukturen. 

De mest översiktliga trafikfrågorna hanteras i ett trafikprogram och är ute på remiss under våren 2022 
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för att sedan beslutas av Kommunfullmäktige. Därefter ska mer detaljerade frågor, såsom nya väglänkar 
väglösningar mm, tas upp i en trafikplan som beslutas av Kommunstyrelsen. Då planen ska ange mer 
konkreta åtgärder kommer det krävas fler resurser i form av både utredningar och personell kompetens 
inom Kommunstyrelsen. 

Stora Projekt
År 2022 lanserades den nya enheten Stora projekt, organiserad under Kommunstyrelsen och Mark- och 
exploateringsavdelning. Uppdraget är att driva, utveckla fler av stadens stora komplexa 
samhällsbyggnads- och stadsomvandlingsprojekt, exempelvis utvecklingen av stationsområdet med nya 
järnväg Borås-Göteborg, Viskans Park och Gässlösa. 

Arbetsmodellen innebär utveckling av styr, ledning, koordinering och projektorienterat arbetssätt över 
nämndgränserna. Alla nämnder inom samhällsbyggande klustret är idag inte fullt ut bemannade för att 
möta behovet av insatser för dessa större projekt och den omvandling och utveckling staden står inför. 
Det behövs en stor kraftsamling av resurser, ny kompentens, arbetssätt över lång tid för att hantera och 
driva dessa stora stadsomvandlingar, främst inom Kommunstyrelsen. 

4.3.1 Miljö- och konsumentnämnden 

Miljö- och konsumentnämndens verksamhet planeras bli densamma 2023. 

4.3.2 Central administration 

Intäkterna till central administration består av försäljning kommunikatörstjänst till Sveriges 
Ekokommuner. 

Samordnaren för Myndighetssamverkan har flyttas över till avdelning Tillstånd och juridik i 
omorganisationen av stödfunktioner under 2022. Därmed har central administration varken intäkter 
eller kostnader för denna tjänst. 

Kostnaderna har i övrigt påverkats av att nämnda omorganisation under 2022 även medfört flytt av 
förvaltningsjurist från central administration till den nya avdelningen Tillstånd och juridik. Tjänst för 
arbete med digitalisering flyttas från Miljöstrategiska avdelningen till central administration från och 
med 2023. 

4.3.3 Livsmedelskontroll 

Taxeintäkterna under 2023 är 7 642 tkr, vilket är en ökning från föregående år med 2 306 tkr. 
Förändringen är en beräknad effekt av ett ändrat regelverk för hur verksamhetsutövarna debiteras för 
utförd kontroll och med kontrollen sammanhängande arbete. Intäktsbudgeten är baserad på 
Behovsutredning 2022 och justering kan behöva göras när Behovsutredning 2023 är klar. 

Personalkostnaderna är 6 661 tkr, en ökning från föregående år med 955 tkr, vilket beror på att det 
tillkommit 0,5 tjänst avdelningschef samt att PO-påläggets ökning mellan åren ger en kostnadsökning. 

Tjänster är 706 tkr. De har ökat med ca 200 tkr mellan 2022 och 2023, vilket beror på att tjänsterna i 
budget 2023 har beräknats utifrån utfall och trender de senaste åren och bör ge en bättre 
överensstämmelse med utfall 2023. 

4.3.4 Tillstånd och juridik 

Efter omorganisation tillhör livsmedel och tillstånd inte längre samma avdelning. Istället tillhör tillstånd 
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och juridikfunktionen samma avdelning. Juridikfunktionen består av en förvaltningsjurist och en 
utvecklingsledare. Avdelningen leds av en avdelningschef, vilket innebär en ökning av 0,5 årsarbetare. 
De ökade kostnaderna och stora delar av de ökade intäkterna beror på dessa förändringar. 

Intäkterna ökar för att på grund av ändring av taxorna och att 1,5 årsarbetare för Myndighetssamverkan 
är budgeterad på Tillstånd och juridik år 2023. 

Årsavgifter och ansökningsavgifter för alkohol, tobak, folköl, receptfria läkemedel och folköl har inte 
höjts sedan 2019. Nämndens kostnader för tjänster, personal och material har dock ökat. Redan inför 
2023 föreslås därför vissa förändringar i taxorna. Bland annat föreslås höjningar av årsavgiften för 
försäljning av folköl, tobak och e-cigaretter samt en ny avgift för tobaksfria nikotinprodukter. Utan 
tillräckliga medel kan inte tillståndsenheten göra den lagstadgade tillsynen. 

Generellt ser avdelningen en stor ökning av kostnader för inköpta tjänster (56%). Exempelvis driver 
dataservice i Borås ärendehanteringssystemen AlkT ochOL2 där kostnaderna ökat med 32% på två år. 

4.3.5 Miljötillsyn 

Taxeintäkterna är budgeterade till 16 436 tkr vilket är en ökning från föregående år med 1 643 tkr. 
Intäktsbudgeten är baserad på Behovsutredning 2022 och justering kan behöva göras när 
Behovsutredning 2023 är klar. Budgeterade intäkter är även en beräknad effekt av att 
verksamhetsutövarna debiteras för utförd tillsyn. 

Kostnadsökningen beror i huvudsak på att full bemanning budgeteras för hela 2023. 

4.3.6 Miljöstrategiska 

Personalkostnaderna ligger i nivå med föregående år. Detta förklaras av att digitaliseringstjänsten, som 
var ett tillskott i budget 2022, nu flyttats och ligger budgeterad på central administration 2023. 
Dessutom är en annan del av förklaringen att övriga tjänster, som var ett tillskott i budget 2022, nu 
budgeteras på helår vilket de inte gjorde 2022. 

4.3.7 Konsument Borås 

Avdelningen säljer verksamhet till andra kommuner motsvarande 1 675 tkr. Intäkterna minskar jämfört 
med föregående år eftersom det finns behov av att justera priset i avtalen. Overheadkostnaden till 
köpande kommuner minskar dels till följd av att förvaltningen fördelar sina stödkostnader på ett mer 
rättvisande sätt, dels att avdelningens lokalkostnader minskat de senaste åren. 

Personalkostnaderna på 6 957 tkr har ökat något vilket framförallt förklaras av PO-påläggets ökning då 
personalbemanningen är den samma som tidigare år. 

Kostnader för tjänster uppgår till 1 077 tkr och har ökat något som ett resultat av prisuppräkning samt 
att konsumentvägledningen från och med 2023 behöver betala för ett eget verksamhetssystem då 
Konsumentverket inte längre tillhandahåller den tjänsten. 

4.3.8 Klimatkompensationsfond 

Nämnden ger ett bidrag till klimatkompensationsfonden om 250 tkr per år. 
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4.3.9 Naturvårdsfond 

Nämnden ger ett bidrag till naturvårdsfonden om 200 tkr per år. 

4.3.10Buffert 

Bufferten beräknas med 1 procent av nämndens kommunbidrag. Eftersom Myndighetssamverkan är ett 
treårigt projekt och inte hör till nämndens ordinarie verksamhet har det lämnats utanför när nämnden 
har beräknat sin buffert i 2023 års budget. 

5 Investeringar 

5.1 Sammanställning Investeringsvolymer 

     

  

  

  

 

 

   

  

   
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
        

 
 

        

         

Godkä Utgift Total 
Budget Plan Plan Plan Plan 

nd tom budget 
2023 2024 2025 2026 2027

utgift 2021 2022 

Investeringar årliga 
anslag 

Investeringar som löper 
över flera år 

600 

Summa 600 
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5.2 Investeringar som löper över flera år 

Total 
Godkänd Utgift tom Budget Projekt-

Projekt budget Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 
utgift 2021 2023 status 

2022 

Verksamhetssystem 600 

Summa 600 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 
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Miljöförvaltningen behöver investera i sina verksamhetssystem ECOS, OL2/AlkT och centrala system 
för att kunna möta verksamhetens befintliga och kommande behov. 

Investeringsvolymen är en uppskattning och under hösten 2022 kommer vi att kunna precisera oss 
bättre. 

6 Arbetsgivarpolitik 

Nämnden ser utmaningar i att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Konkurrensen på 
arbetsmarknaden kopplat till flera av de kompetenser nämnden är i behov av för att klara våra uppdrag 
har ökat över tid. Idag konkurrerar vi inte bara med kommuner och andra offentliga organisationer om 
arbetskraft, vi ser också en ökad konkurrens gentemot den privata marknaden. Vi ser i vissa fall att 
lönenivåer ihop med förmåner skiljer sig åt från de arbetsgivare vi konkurrerar om arbetskraft med. 

Förvaltningen analyserar och kartlägger kompetensbehov kontinuerligt för möta nämndens behov. 
Under hösten 2022 kommer en kompetensförsörjningsplan att arbetas fram. Analys och kartläggning av 
kompetensbehov kommer framöver att följas upp årligen i förvaltningens kompetensförsörjningsplan. 

Förvaltningen ser att en god arbetsmiljö är en viktig faktor både för att begränsa sjukfrånvaron och för 
att medarbetaren ska kunna arbeta och utvecklas. Alla medarbetare ska vara väl förtrogna med sitt 
ansvar och sina befogenheter. Delaktiga och engagerade medarbetare som har inflytande på sin 
arbetsplats blir bättre ambassadörer för sitt arbete och vill stanna och utvecklas i Borås Stad. 

Förvaltningen bedriver ett aktivt arbete med tidiga samtal vid sjukfrånvaro för att fånga upp eventuell 
ohälsa kopplad till arbetet. Utöver friskvårdsbidraget har även förvaltningen en hälsoinspiratörsgrupp 
med ambitionen att erbjuda regelbundna pulshöjande aktiviteter för medarbetarna. 
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Ärendenr Anläggning/Fastighet Ärenderubrik BeslDatum Delegnr 
2021-4129 Administrativt ärende - Attestregler 2022 2022-06-23 

Administrativt ärende - Begäran om att Miljöförvaltningen ska 
2022-2545 betala faktura 2022-06-27 2022-907 

Administrativt ärende - Borås stads naturvårdsfond - Ansökan  
2020-1294 om bidrag ur Borås Stads Naturvårdsfond 2022-06-23 
2022-260 Administrativt ärende - Delegationslistor 2022 2022-06-23 

Administrativt ärende - Månadsuppföljning + Tertialrapporter 
2022-258 2022 2022-06-23 

Administrativt ärende - Sommardelegation för 
2022-2566 strandskyddsärenden 2022 2022-06-23 

Administrativt ärende - Yttrande gällande förlängd  
2022-2131 etableringstid, Dållebo vindkraftpark 2022-06-20 
2022-2726 Anmälan av fett- och/eller oljeavskiljare 2022-07-01 2022-981 
2022-2949 Anmälan av hälsoskyddsverksamhet - Undervisningslokal 2022-07-01 2022-979 

Anmälan av hälsoskyddsverksamhet - Undervisningslokal - 
2022-2924 Tillfällig flytt under renovering 2022-07-01 2022-976 
2022-2318 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-06-13 2022-825 
2022-2536 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-06-08 2022-809 
2022-2547 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-06-13 2022-831 
2022-2575 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-06-14 2022-840 
2022-2589 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-06-17 2022-850 
2022-2591 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-06-15 2022-843 
2022-2599 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-06-21 2022-872 
2022-2647 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-06-20 2022-854 
2022-3054 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-07-25 2022-1100 
2022-3060 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2022-07-28 2022-1104 
2022-2405 Anmälan av installation av värmepump - Jordvärme 2022-06-07 2022-804 

Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Anmälan i samband med  
2021-2605 markarbeten i förorenade massor 2022-06-02 2022-785 



Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Anmälan om användning  
2022-1905 av massor eller avfall för anläggningsändamål 2022-06-03 2022-789 

Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Anmälan om användning  
2022-1905 av massor eller avfall för anläggningsändamål 2022-06-10 2022-823 

 Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Anmälan om användning  
2022-2711 av massor eller avfall för anläggningsändamål 2022-06-27 2022-908 

 Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Anmälan om användning  
2022-2711 av massor eller avfall för anläggningsändamål 2022-06-27 2022-910 

Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Anmälan om deponering  
2022-326 av gips 2022-06-30 2022-958 

Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Anmälan om deponering  
2022-326 av gips 2022-06-30 2022-959 

Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Anmälan om  
2022-2035 jordhantering 2022-06-28 2022-930 

Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Anmälan om mottagning  
2022-2669 av slam från dagvattenbrunnar enligt tillstånd 2022-06-20 2022-858 
2021-2956 Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Avfallansläggning 2022-06-28 2022-932 

Anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende ändring - 
2022-808 Anmälan om cirkulär masshantering 2022-07-05 2022-1004 

Anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende ändring - 
 Anmälan om ny silo för förvaring av bindemedel till 

2022-2087 betongtillverkning 2022-06-02 2022-779 
Anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende ändring - 

 Anmälan om ny silo för förvaring av bindemedel till 
2022-2087 betongtillverkning 2022-06-02 2022-780 
2022-2585 Anmälan av skrotning av cistern 2022-06-13 2022-830 
2022-2634 Anmälan av skrotning av cistern 2022-06-17 2022-851 
2022-3142 Anmälan av skrotning av cistern 2022-07-28 2022-1103 

Anmälan om avhjälpandeåtgärd för förorening - avfallsupplag  
2020-3815 från Hanssons Handelsträdgård 2022-06-22 2022-889 

2022-2677 Anmälan om avhjälpandeåtgärd för förorening - Makrillen 11 2022-06-30 2022-963 



Anmälan om ändring av lokaler - Ändring/utbyggnad av lokal 
2022-2971 för Rullans förskola 2022-07-01 2022-986 
2022-2061 Anmälan ändring av livsmedelsverksamhet 2022-06-13 2022-836 
2022-2456 Anmälan ändring av livsmedelsverksamhet 2022-06-02 2022-781 

Anmälan ändring av livsmedelsverksamhet - Från  
2022-2006 mottagningskök till tillagningskök 2022-06-27 2022-916 

Anmälan ändring av livsmedelsverksamhet - 
2022-1761 Livsmedelsanläggning - Uppköpt bolag och verksamhet 2022-06-27 2022-913 

Anmälan ändring av livsmedelsverksamhet - Tillfällig servering  
2022-2645 i barack  2022-06-29 2022-945 

Ansökan om dispens - Enskilda avlopp, uppskov att åtgärda  
2020-181 brister 2022-06-29 2022-950 
2022-2296 Ansökan om längre tömningsintervall för slamavskiljare  2022-06-20 2022-860 
2022-2452 Ansökan om längre tömningsintervall för slamavskiljare  2022-06-20 2022-867 
2021-3701 Ansökan om strandskyddsdispens 2022-06-23 
2022-1091 Ansökan om strandskyddsdispens 2022-06-23 
2022-152 Ansökan om strandskyddsdispens 2022-06-23 
2022-1731 Ansökan om strandskyddsdispens 2022-06-23 
2022-1835 Ansökan om strandskyddsdispens 2022-06-28 2022-927 
2022-1952 Ansökan om strandskyddsdispens 2022-06-23 
2022-2978 Ansökan om strandskyddsdispens 2022-07-29 2022-1107 
2022-404 Ansökan om strandskyddsdispens 2022-06-27 2022-915 
2022-449 Ansökan om strandskyddsdispens 2022-06-07 
2022-2325 Ansökan om tillstånd att sprida kemiska bekämpningsmedel 2022-06-22 2022-880 

Ansökan om tillstånd enligt lokala hälsoskyddsföreskrifter - 
Ansökan om djurhållning inom  

2022-2586 detaljplan/områdesbestämmelser (höns) 2022-06-21 2022-868 

Ansökan om tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter - Ansökan  
2022-1479 om tillstånd inom Öresjö vattenskyddsområde - drivmedel 2022-06-29 2022-947 



Ansökan om tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter - Ansökan  
2022-366 om tillstånd inom Öresjö vattenskyddsområde jordbruk 2022-06-20 2022-855 
2022-1635 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 2022-06-21 2022-873 

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC,  
2020-2973 minireningsverk 2022-07-01 2022-985 
2022-2197 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - BDT 2022-07-08 2022-1021 
2022-2208 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - BDT-avlopp 2022-06-28 2022-920 
2022-2523 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Markbädd 2022-06-28 2022-931 
2022-2633 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Markbädd 2022-07-06 2022-1007 
2022-2240 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Markbädd på burk  2022-07-06 2022-1008 
2022-2243 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Minireningsverk 2022-07-15 2022-1065 
2022-2246 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Minireningsverk 2022-06-27 2022-919 
2022-1495 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Modulinfiltration 2022-06-03 2022-794 
2022-2294 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Modulinfiltration 2022-07-08 2022-1020 
2022-2487 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Modulinfiltration 2022-06-29 2022-954 
2022-2510 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Modulinfiltration 2022-07-04 2022-997 
2022-2601 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Modulinfiltration 2022-06-27 2022-906 

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Traditionell 
2021-3272 infiltration 2022-07-05 2022-1006 

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Traditionell 
2022-1429 infiltration 2022-06-08 2022-811 

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Traditionell 
2022-1640 infiltration 2022-06-08 2022-807 

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Traditionell 
2022-1755 infiltration 2022-07-01 2022-969 

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Traditionell 
2022-1849 infiltration 2022-07-15 2022-1070 

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Traditionell 
2022-2182 infiltration 2022-06-21 2022-869 



Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Traditionell 
2022-2231 infiltration 2022-06-23 2022-905 

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Traditionell 
2022-2233 infiltration 2022-06-29 2022-940 

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Traditionell 
2022-2241 infiltration 2022-06-08 2022-813 

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Traditionell 
2022-2276 infiltration 2022-07-13 2022-1062 

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Traditionell 
2022-2653 infiltration 2022-07-08 2022-1019 

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Traditionell 
2022-2930 infiltration 2022-07-12 2022-1053 

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Traditionell 
2022-690 infiltration 2022-06-15 2022-842 

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Traditionell 
2022-697 infiltration 2022-06-13 2022-835 

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ändring av tillstånd,  
2020-196 markbädd med moduler 2022-07-12 2022-1044 

Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  
2022-1152 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-07-01 2022-989 

Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  
2022-1200 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-06-02 2022-782 

Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  
2022-2081 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-06-07 2022-803 

Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  
2022-2232 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-07-01 2022-983 

Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  
2022-913 undantag från lokala avfallsföreskrifter 2022-06-02 2022-786 

Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  
2022-2696 undantag från lokala avfallsföreskrifter, slam 2022-07-08 2022-1018 



Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  
2022-1340 undantag från lokala avfallsföreskrifter. 2022-06-28 2022-924 

Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  
2022-1343 undantag från lokala avfallsföreskrifter. 2022-06-10 2022-822 

Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  
2022-1344 undantag från lokala avfallsföreskrifter. 2022-06-28 2022-922 

Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  
2022-1347 undantag från lokala avfallsföreskrifter. 2022-06-28 2022-933 

Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  
2022-1352 undantag från lokala avfallsföreskrifter. 2022-06-29 2022-942 

Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  
2022-1357 undantag från lokala avfallsföreskrifter. 2022-07-08 2022-1025 

Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  
2022-1360 undantag från lokala avfallsföreskrifter. 2022-07-01 2022-988 

Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  
2022-1361 undantag från lokala avfallsföreskrifter. 2022-06-29 2022-941 

Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  
2022-1518 undantag från lokala avfallsföreskrifter. 2022-06-30 2022-962 

Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  
2022-1519 undantag från lokala avfallsföreskrifter. 2022-07-01 2022-984 

Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  
2022-1520 undantag från lokala avfallsföreskrifter. 2022-07-01 2022-987 

Ansökan om tillstånd till bortskaffande av avfall - Ansökan om  
2022-1882 undantag från lokala avfallsföreskrifter. 2022-07-01 2022-991 
2020-3488 Avtal - Avtal om samverkan avseende projektledare Viskan 2022-06-21 2022-874 
2022-2739 Händelsestyrd tillsyn - Ansökan om uppskov 2022-06-27 2022-912 

Händelsestyrd tillsyn - Hälsoskydd - Misstanke om olovligt  
2022-2308 boende 2022-06-30 2022-957 

2022-2309 Händelsestyrd tillsyn - Hälsoskydd - Misstänkt olovligt boende 2022-06-30 2022-956 

2022-2402 Händelsestyrd tillsyn - Hälsoskydd - Misstänkt olovligt boende 2022-07-04 2022-999 

2022-2403 Händelsestyrd tillsyn - Hälsoskydd - Misstänkt olovligt boende 2022-07-04 2022-998 



2022-2412 Händelsestyrd tillsyn - Klagomål - Flytbrygga 2022-06-23 2022-901 
Händelsestyrd tillsyn - Miljöskydd - Bristfällig  

2022-2691 avloppsanläggning 2022-06-29 2022-952 
Händelsestyrd tillsyn - Miljöskydd - Miljösanktionsavgift,  

2022-2548 enskilt avlopp 2022-06-16 2022-848 
Händelsestyrd tillsyn - Miljöskydd - Miljösanktionsavgift,  

2022-2550 enskilt avlopp 2022-06-16 2022-849 
2022-1466 Händelsestyrd tillsyn - Uppföljning av 2022-747 2022-06-20 2022-863 

Information om upphörande av verksamhet - H - Upphörande  
2022-2937 av hygienisk verksamhet 2022-06-28 2022-935 
2022-2466 Klagomål - biltvätt på gatan 2022-06-08 2022-808 
2022-1946 Klagomål djur - Skällande hund 2022-07-04 2022-1000 

 
2022-2378 Klagomål hälsoskydd 2022-07-07 2022-1015 
2022-1595 Klagomål hälsoskydd - Klagomål på eldning 2022-07-20 2022-1096 
2022-705 Klagomål hälsoskydd - Smutsigt på nagelsalong 2022-06-20 2022-856 
2022-705 Klagomål hälsoskydd - Smutsigt på nagelsalong 2022-06-20 2022-857 
2021-3634 Klagomål livsmedel - Fusk 2022-06-10 2022-821 
2022-2253 Klagomål livsmedel - Hantering/Rengöring 2022-06-09 2022-817 
2022-2393 Klagomål livsmedel - Hantering/Rengöring 2022-06-01 2022-776 
2022-2594 Klagomål livsmedel - Matförgiftning 2022-06-22 2022-881 
2021-3648 Klagomål miljöskydd - Nedskräpning 2022-06-22 2022-882 

Klagomål på inomhusmiljö - Klagomål på mögel, luft, värme  
2022-721 och vattentemperatur. 2022-06-21 2022-871 

2021-3637 Klagomål på inomhusmiljö - Klagomål på störande motorljud. 2022-06-14 2022-839 
2022-1092 Klagomål på inomhusmiljö - Mögel i lägenhet 2022-06-16 2022-847 
2022-1092 Klagomål på inomhusmiljö - Mögel i lägenhet 2022-07-11 2022-1031 
2022-777 Klagomål på inomhusmiljö - Mögel i lägenheten 2022-07-18 2022-1080 

Klagomål på inomhusmiljö - Mögel i sovrum och störande ljud  
2020-2004 från tvättstugan. 2022-06-29 2022-949 



Klagomål på inomhusmiljö - Mögel i sovrum och störande ljud  
2020-2004 från tvättstugan. 2022-06-29 2022-953 
2022-1233 Klagomål på inomhusmiljö - Mögel, trasiga fönster mm. 2022-07-07 2022-1010 

 
2022-2455 Klassning av anläggning/verksamhet - Hälsoskydd 2022-06-13 2022-824 
2022-2595 Klassning av anläggning/verksamhet - Hälsoskydd 2022-06-29 2022-948 

Klassning av anläggning/verksamhet - Hälsoskydd - 
2022-2228 Omklassning 2022-06-10 2022-820 
2022-2361 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-07-01 2022-990 

 
2022-2381 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-06-03 2022-790 
2022-2382 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-06-03 2022-791 
2022-2384 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-06-03 2022-793 
2022-2521 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-06-03 2022-796 
2022-2522 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-06-03 2022-799 

 
2022-2604 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-06-13 2022-828 

 
2022-2609 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-06-13 2022-832 

 
2022-2612 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-06-13 2022-834 

 
2022-2614 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-06-13 2022-838 
2022-2719 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-06-22 2022-887 
2022-2939 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-06-28 2022-937 
2022-2940 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-06-28 2022-939 
2022-2977 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-07-01 2022-966 
2022-2980 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-07-01 2022-978 
2022-2983 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-07-01 2022-982 
2022-3039 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-07-07 2022-1014 
2022-3058 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-07-08 2022-1023 



 
2022-3063 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-07-11 2022-1033 
2022-3065 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-07-11 2022-1035 

 
2022-3067 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-07-11 2022-1038 
2022-3068 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-07-11 2022-1040 
2022-3069 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-07-11 2022-1042 
2022-3075 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-07-12 2022-1045 
2022-3079 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-07-12 2022-1047 
2022-3081 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-07-12 2022-1049 
2022-3082 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-07-12 2022-1052 

2022-3083 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-07-12 2022-1055 
2022-3084 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-07-12 2022-1057 
2022-3085 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-07-12 2022-1059 
2022-3093 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-07-12 2022-1061 
2022-3120 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-07-14 2022-1064 

2022-3123 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-07-15 2022-1067 
2022-3125 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-07-15 2022-1069 

 
2022-3126 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-07-15 2022-1072 
2022-3127 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-07-15 2022-1074 
2022-3128 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-07-18 2022-1076 
2022-3129 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-07-18 2022-1081 
2022-3134 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-07-18 2022-1083 
2022-3139 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-07-18 2022-1085 
2022-3140 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-07-18 2022-1087 
2022-3141 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-07-18 2022-1089 

2022-3154 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2022-07-19 2022-1093 
2022-2279 Klassning av anläggning/verksamhet - Miljöskydd - Golfbana 2022-06-22 2022-883 

 Klassning av anläggning/verksamhet - Miljöskydd - 
2022-2485 Omklassning Scania Borås ref 12340006 2022-06-03 2022-787 



 Klassning av anläggning/verksamhet - Miljöskydd - 
2022-2485 Omklassning Scania Borås ref 12340006 2022-06-07 2022-802 
2022-2359 Miljösanktionsavgift 2022-07-04 2022-993 
2022-2359 Miljösanktionsavgift 2022-07-04 2022-994 

 
2021-3699 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-06-07 2022-800 
2022-1258 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-06-23 2022-892 
2022-1258 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-06-28 2022-921 
2022-1300 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-06-29 2022-944 

 
2022-1336 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-06-01 2022-774 

 
2022-20 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-07-01 2022-965 
2022-21 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2020 2022-06-13 2022-829 
2022-2409 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2021 2022-06-22 2022-888 

 
2022-2411 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2021 2022-06-20 2022-862 

 
2022-2411 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2021 2022-06-23 2022-891 
2022-2413 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2021 2022-06-20 2022-865 
2022-2413 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2021 2022-07-11 2022-1028 

 
2022-2437 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2021 2022-07-04 2022-995 

 
2022-2437 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2021 2022-07-11 2022-1027 

 
2022-2524 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2021 2022-07-04 2022-996 
2022-2526 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2021 2022-07-04 2022-1002 
2022-2526 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2021 2022-07-11 2022-1026 
2022-2528 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2021 2022-07-04 2022-1001 
2022-2528 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2021 2022-07-07 2022-1011 



 
2022-2541 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2021 2022-07-05 2022-1005 

 
2022-2679 Miljösanktionsavgift - Köldmedia 2021 2022-07-12 2022-1050 

Planerad tillsyn - Hälsoskydd - Hudkrämsprojekt 2021,  
2022-123 saluförbud 2022-06-17 2022-853 
2022-2120 Planerad tillsyn - Hälsoskydd - Myndighetsamverkan 2022-06-23 2022-897 
2022-2121 Planerad tillsyn - Hälsoskydd - Myndighetsamverkan 2022-06-23 2022-894 
2022-2122 Planerad tillsyn - Hälsoskydd - Myndighetsamverkan 2022-06-23 2022-896 

2022-2084 Planerad tillsyn - Hälsoskydd - Myndighetssamverkan 2022-06-08 2022-814 
2022-2105 Planerad tillsyn - Hälsoskydd - Myndighetssamverkan 2022-06-20 2022-866 
2022-2106 Planerad tillsyn - Hälsoskydd - Myndighetssamverkan 2022-06-08 2022-815 

 
2022-2107 Planerad tillsyn - Hälsoskydd - Myndighetssamverkan 2022-06-08 2022-816 
2022-2117 Planerad tillsyn - Hälsoskydd - Myndighetssamverkan 2022-06-23 2022-893 
2022-2118 Planerad tillsyn - Hälsoskydd - Myndighetssamverkan 2022-06-23 2022-895 
2022-2124 Planerad tillsyn - Hälsoskydd - Myndighetssamverkan 2022-06-20 2022-864 
2021-3645 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-07-26 2022-1101 
2022-1093 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-07-19 2022-1091 
2022-1188 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-07-01 2022-970 
2022-1206 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-06-02 2022-784 
2022-1242 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-06-08 2022-812 
2022-1242 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-06-29 2022-955 
2022-1409 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-07-01 2022-967 

 
2022-1474 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-06-03 2022-788 
2022-1742 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-07-19 2022-1090 
2022-1860 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-06-01 2022-777 
2022-1860 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-06-22 2022-878 
2022-2102 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-06-07 2022-805 
2022-2102 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-06-22 2022-877 



2022-2180 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-06-21 2022-870 
2022-2217 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-07-01 2022-971 
2022-2312 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-06-30 2022-961 

2022-2350 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-06-27 2022-911 
 

2022-2390 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-06-02 2022-778 
2022-2400 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-06-23 2022-900 

 
2022-2577 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-06-15 2022-845 
2022-2641 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-06-22 2022-879 
2022-2641 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-07-21 2022-1098 
2022-2657 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-06-23 2022-898 
2022-2665 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-06-17 2022-852 
2022-2918 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-06-28 2022-923 
2022-2929 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-07-01 2022-972 
2022-2944 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-07-01 2022-973 
2022-2945 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-07-01 2022-974 
2022-2970 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-07-21 2022-1097 

2022-2986 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-07-07 2022-1009 
 

2022-2989 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-07-18 2022-1078 
2022-3055 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-07-11 2022-1030 
2022-3122 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-07-18 2022-1079 

2022-3158 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-07-21 2022-1099 
 

2022-3180 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-07-28 2022-1105 
2022-902 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-07-01 2022-968 

 
2022-994 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-06-30 2022-960 



 
2022-994 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2022-07-08 2022-1017 
2022-2587 Planerad tillsyn - L - Revision 2022-06-23 2022-899 

2022-2733 Planerad tillsyn - L - Revision 2022-06-23 2022-903 
 

2022-2953 Planerad tillsyn - L - Revision 2022-06-29 2022-946 
2022-2955 Planerad tillsyn - L - Revision 2022-07-04 2022-992 
2022-472 Planerad tillsyn - L - Revision 2022-06-08 2022-810 

 
2022-950 Planerad tillsyn - Miljöskydd 2022-06-27 2022-914 

 
2022-950 Planerad tillsyn - Miljöskydd 2022-06-28 2022-928 
2022-1015 Planerad tillsyn - Miljöskydd - Inventering minireningsverk 2022-06-22 2022-890 
2022-1042 Planerad tillsyn - Miljöskydd - Inventering minireningsverk 2022-06-23 2022-902 
2022-1046 Planerad tillsyn - Miljöskydd - Inventering minireningsverk 2022-06-23 2022-904 
2022-1061 Planerad tillsyn - Miljöskydd - Inventering minireningsverk 2022-06-28 2022-925 
2022-898 Planerad tillsyn - Miljöskydd - Inventering minireningsverk 2022-06-22 2022-876 
2022-930 Planerad tillsyn - Miljöskydd - Inventering minireningsverk 2022-06-22 2022-884 
2022-935 Planerad tillsyn - Miljöskydd - Inventering minireningsverk 2022-06-22 2022-886 
2022-944 Planerad tillsyn - Miljöskydd - Inventering minireningsverk 2022-07-07 2022-1012 
2022-947 Planerad tillsyn - Miljöskydd - Inventering minireningsverk 2022-06-28 2022-934 
2022-953 Planerad tillsyn - Miljöskydd - Inventering minireningsverk 2022-07-05 2022-1003 
2022-955 Planerad tillsyn - Miljöskydd - Inventering minireningsverk 2022-07-08 2022-1016 
2022-2588 Planerad tillsyn - Miljöskydd - Samordnad tillsyn 2022 2022-06-29 2022-951 
2022-2565 Planerad tillsyn - Ordinarie tillsyn 2022 2022-06-15 2022-844 

 
2022-2637 Planerad tillsyn - Ordinarie tillsyn 2022 2022-06-15 2022-846 

2020-1414 Rapport om undersökning av förorening - Provtagning, Nybron 2022-06-21 2022-875 
Rapport om undersökning av förorening - Provtagningsplan - 

2022-750 Kompletterande Miljöteknisk markundersökning 2022-06-02 2022-783 



Rapport om undersökning av förorening - Provtagningsplan  
2022-1826 inför miljöteknisk markundersökning Ramnås 5 och 6 2022-06-27 2022-909 

 
2022-2329 Registrering av livsmedelsanläggning - Dricksvattenanläggning 2022-06-13 2022-827 

2022-725 Registrering av livsmedelsanläggning - Dricksvattenanläggning 2022-06-22 2022-885 
 

2021-3855 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2022-07-11 2022-1032 
2021-3986 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2022-07-11 2022-1036 

 
2021-4056 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2022-07-11 2022-1037 
2021-4076 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2022-07-11 2022-1039 
2021-4132 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2022-07-01 2022-980 

 
2022-1022 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2022-06-10 2022-819 
2022-1099 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2022-07-12 2022-1051 
2022-1225 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2022-06-03 2022-798 

2022-1342 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2022-07-12 2022-1054 
2022-1428 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2022-07-12 2022-1056 
2022-1485 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2022-07-12 2022-1058 
2022-153 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2022-07-12 2022-1046 
2022-1756 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2022-06-03 2022-795 
2022-1802 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2022-07-12 2022-1060 

2022-1828 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2022-07-15 2022-1066 
2022-1951 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2022-07-15 2022-1068 

 
2022-2164 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2022-07-15 2022-1071 
2022-2192 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2022-07-15 2022-1073 
2022-2220 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2022-07-18 2022-1075 
2022-2272 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2022-07-18 2022-1077 
2022-2292 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2022-07-18 2022-1082 
2022-2299 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2022-07-18 2022-1084 



2022-2300 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2022-07-07 2022-1013 
 

2022-2560 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2022-06-13 2022-833 

2022-2618 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2022-06-27 2022-918 
2022-2643 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2022-06-27 2022-917 
2022-2708 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2022-07-01 2022-977 
2022-2730 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2022-06-28 2022-938 
2022-2738 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2022-06-28 2022-936 
2022-2948 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2022-07-01 2022-975 

2022-3047 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2022-07-19 2022-1092 
2022-3062 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2022-07-18 2022-1088 
2022-3097 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2022-07-18 2022-1086 
2022-43 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2022-07-11 2022-1041 
2022-460 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2022-07-12 2022-1048 
2022-81 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2022-07-12 2022-1043 

Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning - 
2021-4071 Byte av bolagsform  2022-07-11 2022-1029 

Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning - 
2022-278 Varuautomat 2022-07-11 2022-1034 

Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning - 
2022-2259 Ägarbyte 2022-07-08 2022-1024 

 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning - 
2022-2531 Ägarbyte 2022-06-13 2022-837 

Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning - 
2022-2731 Ägarbyte 2022-07-01 2022-964 

Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning - 
2022-1800 Ägarbyte  2022-06-03 2022-792 

Registrering av livsmedelsanläggning - Mobil anläggning - JGG 
2022-3107 375 2022-07-14 2022-1063 



Registrering av livsmedelsanläggning - Tidsbegränsad  
2022-3017 anläggning 2022-07-08 2022-1022 
2022-2442 Remiss alkoholservering - Ansökan om serveringstillstånd 2022-06-20 2022-861 

Remiss alkoholservering - Ansökan om tillfälligt  
2022-2315 serveringstillstånd Västerbro 2022-06-01 2022-775 

 
2022-3160 Remiss alkoholservering - Serveringstillstånd 2022-07-28 2022-1106 
2022-2254 Remiss bygglov - Bullerutredning  2022-06-07 2022-801 

Remiss bygglov - Bygglov - Bullerutredning för ändring av  
2021-3628 kontor till lägenhet. 2022-06-15 2022-841 

Remiss samrådsärende - Samrådsunderlag för utrivning av  
2022-2343 damm vid utloppet av Pålsbo sjö i Nolåns delavrinningsområde 2022-06-13 2022-826 
2022-2489 Remiss vattenverksamhet - Anläggande av våtmark 2022-06-03 2022-797 
2022-2496 Remiss vattenverksamhet - Anläggning stor våtmark 2022-06-20 2022-859 
2022-3061 Remiss vattenverksamhet - Nedläggning/byte av trumma 2022-07-26 2022-1102 

Samrådsärende - Inbjudan till samråd för detaljplan för Hulta,  
2022-2150 Hultabacke 1, Hultabackegatan 2, Borås Stad 2022-06-23 

Samrådsärende - Inbjudan till samråd för detaljplan för 
2022-2289 Svaneholm, Bogryd 4:7, Borås Stad 2022-06-23 
2021-3956 Sanktionsavgift livsmedel 2022-06-09 2022-818 
2021-4133 Sanktionsavgift livsmedel 2022-07-20 2022-1094 
2021-4136 Sanktionsavgift livsmedel 2022-07-20 2022-1095 
2022-2517 Åtgärdskrav - Föreläggande om skyddsåtgärder 2022-06-28 2022-926 
2022-2519 Åtgärdskrav - Föreläggande om skyddsåtgärder 2022-06-28 2022-929 
2022-1817 Åtgärdskrav enskilt avlopp - Uppföljning förbud 2022-06-29 2022-943 



Beslutstyp Datum Objekt Ärendetyp Diarienr 
Avskrivning 2022-06-02 Tillfälligt tillstånd slutet sällskap 06-2022-00225 
Avskrivning 2022-06-16 Nytt tillstånd - e-tjänst 50-2022-00141 
Tillfälligt tillst allmänheten, bifall m villkor 2022-06-22 Tillfälligt tillstånd allmänheten - e-tjänst 52-2022-00255 
Återkallelse 9 kap. 18 § p. 1 2022-06-10  Återkallelse av serveringstillstånd 15-2022-00298 
Återkallelse 9 kap. 18 § p. 1 2022-07-27 Återkallelse av serveringstillstånd 15-2022-00336 
Ändrat tillstånd, bifall 2022-07-11 Ändrat tillstånd 34-2022-00326 



Beslutstyp Datum F-Ställe Diarienr Ärendetyp 
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2022-07-01 01-2022-00121 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel 
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