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 Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten 

förutom i de delar som avser myndighetsutövning med sekretess. Dessa 
ärenden är markerade med *. 

 
Tid Tisdag 22a oktober 2019, kl. 17.00 
 
Plats Nornan, plan 2, Stora Brogatan 45, Borås  
 
Kallas Per Månsson (M) 
 Sofia Bohlin (S) 
 Jan-Åke Carlsson (S) 
 Cecilia Kochan (S) 
 Catherine Tynes Kjellbergh (L) 
 Katrine Andersson (M) 
 Elvira Löwenadler (M) 
 Robert Skånberg (SD) 
 
 Tobias Eng-Strömberg (S) 
 Jaana Ben Maaouia (S) 
 Tomas Fernfelt (S) 
 Alexander Andersson (C)   
 Matti Oinas (MP) 
 Sofia Sandänger (M) 
 Jessica Bjurén (M)  
 Lars Lyborg (KD) 
 Lars-Erik Johansson (SD) 
  
 Miljöchef Agneta Sander 
 Avdelningschef Zygmunt Cieslak 
 Avdelningschef Niclas Björkström 
 Avdelningschef Mirjam Keskifrantti 
 Avdelningschef Annelie Johansson 
 Avdelningschef Elin Johnsson 
 Personalföreträdare Anneli Nilsson 
 Personalföreträdare Johan Linderstad  
 
 
 
 
 
 
 
 Karl-Eric Nilsson (C)  Anette Bergqvist  
 Ordförande   sekreterare 
 

Eventuella förhinder att närvara anmäls till Anette Bergqvist på 
mknamnd@boras.se 

   - 
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   Föredragningslista  Beslutsförslag

 
1. Sammanträdets öppnande   - 
 
2. Närvaro - 
 
3. Val av protokollsjusterare   1. Cecilia Kochan (S) 
 samt tid för protokollets justering  2. Sofia Bohlin (S) 

  3. Robert Skånberg (SD) 
   2019-10-26 
 
 
4. Nya och pågående Initiativärenden 
  
4.1 Pågående  
 
4.1.1 Per Månsson (M), 2019-09-24, § 242 ”Hur sköter Borås Stad sitt ägande av skog med 

hänsyn till granbarkborrangrepp”.  
 Tekniska förvaltningen - Park- och Skogsavdelningen informerar om 

granbarkborren i allmänhet och hur den bekämpas i Borås Stads skogar och 
naturreservat under punkt 6.3 

 
 
5. Fastställande av föredragningslista 
  
 - 
 
 
6 Information                                                                         
  
6.1    Tillitsresan Till handlingarna 
 Pågående och kommande arbete. J Olausson/E Luvö 
 
6.2    Information – Granbarkborren i allmänhet, Till handlingarna 
 Och hur den bekämpas i Borås Stads skogar            A Hägerström/O Svensson 
 
6.3    Information – Projekt invasiva arter Till handlingarna 
    Matilda Chocron 
 
6.4    Information – Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen Till handlingarna 
 Ecos: 2019-2840  Livsmedelskontroll 
 
6.5    Information – Yttrande till förvaltningsrätten Till handlingarna 
 Dnr: 16-2019-00376  Tillståndsenheten 
 
6.6    Information – Detaljplan för norra Brämhult m.fl. Till handlingarna 
 Ecos: 2018-3140  Johanna Johansson 
 
 

 
 
kl 17.05 
 
 
 

kl 17.50 
 
 
kl 18.00 
 
 
kl 18.15 
 
 
kl 18.25 
 
 
kl 18.35 



 
    FÖREDRAGNINGSLISTA                  3 (4) 

2019-10-22 
 

 
 
6. 7   Ordförandebeslut – Taxa dec 2019 för offentlig Till handlingarna 
 kontroll inom livsmedelslagen Karl-Eric Nilsson 
 
6.8    Information – Revisionsberättelse och revisions- Till handlingarna 
 redogörelse 2018  Agneta Sander 
 Ecos: 2019-2126 
 
 
7 Miljöbalkstillsyn 
  
 - 
 
 
8 Livsmedelskontroll 
 
8.1 Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen Godkänna  
 Ecos: 2019-2838 Livsmedelskontroll  
 
8.2 Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen Godkänna 
 Ecos: 2019-2840 Livsmedelskontroll 
 
 
9 Alkohol & Tobak  
 
9.1  *Yttrande till Förvaltningsrätten  Godkänna 
   Dnr. 16-2019-00376 Tillståndsenheten 

Omedelbar justering! 
 
9.2  *Yttrande till Förvaltningsrätten  Godkänna 
   Dnr. 16-2019-00708 Tillståndsenheten 

Omedelbar justering! 
 
9.3  *Yttrande till Förvaltningsrätten  Godkänna 
   Dnr. 16-2019-00691 Tillståndsenheten 

Omedelbar justering! 
 
 
10  Miljöstrategiska    
   
10.1  Samråd för Planprogram Östra Brämhult Tillstyrka 
 Svensgärde 3:1 m.fl. Johanna Johansson 
 Ecos: 2018-3142 
 
10.2  Detaljplan för norra Brämhult, Brämhult 11:1 Tillstyrka med synpunkter 
 m.fl. Brämhultshöjd - granskning Johanna Johansson 
 Ecos: 2018-3140 
 
10.3  Samråd för planprogram Viskafors, Rydboholm Tillstyrka med synpunkter 
 1:342 m.fl. Johanna Johansson 
 Ecos: 2019-2920 

 
kl 18.45 
 
 
 

kl 18.55 
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10.4  Detaljplan för Hulta 4:36 m.fl. Godkänna 
 Ecos: 2019-3005 David von Sydow 
 
10.5  Detaljplan för Norrby, Garvaren 15 m.fl.    Tillstyrka med synpunkter 
 Kronängsparken Pia Aspegren 
 Ecos: 2018-2804 
 
10.6  Detaljplan för Hulta, Klippingen 7 m.fl. – samråd. Tillstyrka 
 Ecos: 2019-3126 Johanna Johansson 
 
 
11 Naturvårdsfonden   
  
 - 
 
 
12 Administration 
 
12.1 Månadsuppföljning september 2019 Godkänna 
 Ecos: 2019-519 Kristina Reinholdsson 
  
12.2  Yttrande - Borås Stads Ungdomspolitiska program  Godkänna 
 2020-2023 Andreas Zalewski 
 Ecos 2019-2901  
 
12.3  Beslut om nämndens taxor 2020 Godkänna 
 (uppräkning av PKV) Kristina Reinholdsson 
 Ecos 2019-519 
 
 
13  Kurser och konferenser etc.: 
  
 - 
 
 
14 Anmälningsärenden 
  
14.1 Delegeringsbeslut september 2019 Till handlingarna  
 
14.2  Inkomna skrivelser Till handlingarna 
 Stormöte om Överenskommelsen inklusive Områdesnätverk och Ortsråd 
 
 
15 Information från förvaltningen 
 
 15.1  Personalärenden   Information 
 
 15.2  Övrig information från förvaltningen Information 
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Revisionsberättelse för Miljö- och 
konsumentnämnden år 2018

Vi har granskat Miljö- och konsumentnämndens verksamhet och årsredovisning 2018. 
Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med 
den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. 
Till revisionsberättelsen bifogas vår revisionsredogörelse som utgör en sammanfattning 
av granskningen.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar 
vi att målvärdena för samtliga fyra indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt 
inte är uppnådda. 

Stadsrevisionen bedömer att arbetet i Borås Stad med stöd till enskilda att hantera 
den egna ekonomin inte är ändamålsenligt. Miljö- och konsumentnämnden behöver 
tillsammans med övriga berörda nämnder säkerställa en ändamålsenlig samverkan 
och samordning som syftar till att Kommunfullmäktiges målsättning inom området 
kan nås.

Vi bedömer att Miljö- och konsumentnämndens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt 
och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, men konstaterar att måluppfyllelsen när 
det gäller Kommunfullmäktiges indikatorer är bristfällig. Den interna kontrollen bedöms 
som tillräcklig.

Vi tillstyrker att Miljö- och konsumentnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2018.

Borås 2019-04-15

Kommunfullmäktige
Borås Stad

Första revisorsgruppen

Ingwer Kliche  
Vice ordförande

Nils-Gunnar Blanc
Ordförande

Bo-Lennart Bäcklund 
 

Bill Johansson

Lennart Krok
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Miljö- och konsumentnämnden 2018
Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden 
är tillräcklig. 

Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som en grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning. 
Ställningstagandena i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning 
av nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultatet från granskning av årsredovisningen, 
specifika bevakningsområden, fördjupade granskningar och riskanalys/intern kontroll. Granskningen 
av årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak analytisk, medan fördjupade granskningar 
i förekommande fall innehåller substansgranskning/ granskning av ändamålsenlighet i vilken 
Stadsrevisionen kan verifiera måluppfyllelse.  

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett underskott på 2 477 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar att 
bufferten är upprättad i enlighet med Kommunfullmäktiges budget beslut och att ingen åtgärdsplan 
har upprättats. Miljö- och konsumentnämnden begär att i bokslutet för 2018 bli kompenserade 
med 1 250 tkr för effekterna av Kommunfullmäktiges beslut att ändra alkoholtaxan och 360 tkr 
för ökade hyreskostnader för Nornan.  

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Stadsrevisionen noterar 
att nämnden i analysen av budgetavvikelser inkluderar statsbidrag och andra poster. Avvikelserna 
medför att resultatanalysen inte stämmer överens med nämndens redovisade resultat.  

Nedan redovisas de större budgetavvikelserna.

Verksamhetens budgetram 

• Den negativa budgetavvikelsen kan till stor del förklaras av ett underskott på 
livsmedelsavdelningen där både livsmedelskontroll och tillståndsenheten redovisar ett 
underskott. Inom livsmedelskontroll är det framförallt kostnaderna för personalutveckling som 
blivit högre än budgeterat och inom tillståndsenheten är det intäkterna från alkoholtillsynen 
som avviker negativt från budget

• Det negativa underskottet kan också härledas till kostnader som avser Miljötillsyn, där 
personalkostnader har överskridit budgeten

• Underskottet beror även till stor del på ökade hyreskostnader för Nornan. 
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Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden

Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt 
nedanstående. 

4   0   0   0 – av 4 Kommunfullmäktiges indikatorer

Nämnden har inte uppnått målvärdena för fyra av de fyra indikatorerna som Kommunfullmäktige 
har fastställt. 

• Antal genomförda medborgardialoger 
 Nämnden har inte genomfört någon medborgardialog under år 2018. Kommunikation 

och samverkan i många olika former med medborgare, företag och organisationer är en 
självklar del i förvaltningens löpande arbete. Medborgardialog är när förtroendevalda tar 
initiativ till och medverkar i en dialog. Miljö- och konsumentnämnden bjöd hösten 2018 in 
stadens verksamhetsutövare med alkoholserveringstillstånd till en verksamhetsdialog kring 
hur den årliga alkoholavgiften ska utformas för att avgiften ska bli så rättvis och transparent 
som möjligt. I dialogen deltog tiotalet verksamhetsutövare, representanter för nämnden och 
förvaltningen samt fyra kommunalråd. Alla deltagare var positiva till nämndens inbjudan 
och nämnden avser att kommande år genomföra ytterligare verksamhetsdialoger inom 
olika ansvarsområden.

• Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, % 
 För hela 2018 låg sjukfrånvaron på 6,1 % vilket är högre än för 2017. Genomsnittet för Borås 

Stad totalt hamnade på 7,4 %. I en relativt liten organisation som Miljöförvaltningen får 
några få långa sjukfall stort genomslag i statistiken, och flera avdelningar har fortfarande 
haft sjukskrivningar under året. I de fall det är aktuellt bedrivs ett rehabiliteringsarbete 
genom företagshälsovården. Sjukfrånvaron påverkas i viss mån av förvaltningens höga 
personalomsättning. För att förebygga sjukfrånvaro, sänka personalomsättningen och öka 
attraktiviteten som arbetsgivare arbetar förvaltningen med utveckling av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. För att detta arbete ska kunna genomföras effektivt har nämnden i 
flera år arbetat för stödfunktionerna HR, ekonomi och administration ska dimensioneras 
korrekt i förhållande till förvaltningens storlek och alla olika ansvarsområden samt för 
att samla hela förvaltningen i gemensamma lokaler (istället för som idag i tre olika hus). 
Kvaliteten på detta arbete kommer tack vare utökade budgetmedel för HR-stöd 2019 att kunna 
vidareutvecklas så snart kontinuerlig tillgång till HR-kompetens har kommit på plats. Inom 
arbetsmiljöarbetet 2018 har bland annat alla medarbetare erbjudits en hälsoundersökning 
inklusive konditionstest och en förvaltningsdag ägnades åt att ta fram OSA-mål (mål för 
organisatorisk och social arbetsmiljö) under ledning av företagshälsovården

• Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbetare 
 Utfallet har försämrats i förhållande till föregående år. Nämnden redovisar ett utfall på 0,4 

årsarbetare och målvärdet är 0. Nämnden använder endast i undantagsfall timanställningar. 
Exempel kan vara arrangemang av olika slag, alkoholtillsyn eller tillfälliga resursförstärkningar

• Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda. 
 Indikatorn avser antal anställda utan sjukfrånvaro i relation till totalt antal anställda under 

den senaste 12-månadersperioden. Andelen friska medarbetare under 2018 har sjunkit till 
30,2 % jämfört med 39,6 % för 2017. Utfallet för Borås Stad totalt är 28,9 %. Den höga 
arbetsbelastningen på kvarvarande personal, som är en konsekvens av hög personalomsättning, 
har bidragit till färre medarbetare utan sjukfrånvaro. Förvaltningen bedriver ett medvetet 
arbete för en god arbetsmiljö inklusive hälsofrämjande insatser
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Nämndens indikatorer med målvärden
Nämnden har inte antagit egna indikatorer med målvärden, vilket inte är i linje med Stadens styr- 
och ledningssystem. 

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Nämnden har avseende 2018 inte fått några uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut. 

Nämndens uppdrag 
Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt 
nedanstående. 

1   1   0   0 – av 2 nämndens uppdrag

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående område.

Konsumentrådgivning

Efter fem år av minskande efterfrågan på konsumentrådgivning såg förvaltningen under 2018 en 
liten ökning, dels beroende på tillkomst av avtal med Tranemo kommun, bättre information på 
hemsidan, utökade telefontider och en större utåtriktad verksamhet (+ 52 %) framförallt i projektet 
Konsumentintegration. Många av dagens konsumentärenden innehåller en hållbarhetskomponent 
bara i informerandet om öppet köp och reklamation och där den viktigaste hållbarhetsaspekten är att 
undvika onödiga köp. Hållbar konsumtion går hand i hand med information om konsumenträttigheterna 
som har präglat projektet Konsumentintegration, som förvaltningen drivit och avslutat under året. 
Projekt har vänt sig till nya svenskar och nyanlända och syftat till ökad medvetenhet om konsument- 
och ekonomifrågor för sårbara grupper. Förvaltningen har hållit en stor mängd föreläsningar och 
informationsaktiviteter på Borås-regionens etableringscenter, Norrbyhuset, Vi-Hässleholmens 
medborgarkontor, MiRoi och Hermods där förvaltningen har mött målgruppen, ofta i anslutning 
till SFI-undervisning och liknande. Överlag har förvaltningen sedan årets början tillämpat principen 
om att alla förebyggande föreläsnings- och informationsaktiviteter innehåller både information om 
konsumenträtt och information om hållbar konsumtion. 

Personalomsättning 

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

Vid årsskiftet 2018/2019 har bara lite drygt en tredjedel av personalen arbetat mer än fyra år på
förvaltningen. 18 procent har arbetat tre till fyra år, 18 procent ett till två år, 18 procent mindre än 
ett år och rekrytering pågår motsvarande 12 procent av antalet budgeterade tjänster. Alla avdelningar 
berörs, men exempelvis Miljötillsyn har bara sex av 24 tjänster bemannade med personal som arbetat 
mer än fyra år.
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Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts. 
I det nedanstående redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna.

Granskning av näringslivsverksamheten  

Stadsrevisionen har granskat om Borås Stads näringslivsverksamhet är ändamålsenlig och effektiv 
samt om Kommunstyrelsens styrning och uppföljning av näringslivsarbetet är ändamålsenligt. 
Resultatet av granskningen och Stadsrevisionens bedömningar redovisas i revisionsredogörelsen 
för Kommunstyrelsen.

Stöd till enskilda att hantera den egna ekonomin 

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads arbete med stöd till enskilda att hantera den egna ekonomin. 
Syftet är att med utgångspunkt i 2016 års granskningsresultat granska om Borås Stads arbete inom 
området är ändamålsenligt.

Arbetslivsförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Överförmyndarenheten och 
Budget- och skuldrådgivning har olika synsätt på godmanskap, förmedling och vilka insatser inom 
området som behövs i bl.a. boendestödjande och vräkningsförebyggande syfte. Bristande samordning 
och samverkan medför övervältring av arbetsuppgifter och att enskilda riskerar att inte får sina behov 
av stöd med att hantera den egna ekonomin tillgodosedda med negativa följdverkningar både för 
den enskilde och för Borås Stad.

Stadsrevisionen bedömer att arbetet i Borås Stad med stöd till enskilda att hantera den egna ekonomin 
inte är ändamålsenligt. Miljö- och konsumentnämnden behöver säkerställa en ändamålsenlig samverkan 
och samordning som syftar till att Kommunfullmäktiges målsättning inom området kan nås.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra riskanalyser 
och upprätta planer för intern kontroll. Nämnden ska även anta egna regler och anvisningar för intern 
kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och kontroll av kärnverksamhet och administrativa 
processer i förekommande fall också genomförs inom ramen för kvalitetssystem. 

Planen för intern kontroll omfattar 24 kontrollmoment, riskanalysen 30 identifierade risker. Samtliga 
kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 25 februari 2018. Uppföljningen av den interna 
kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder. Nämnden har under året följt upp risker 
med hög riskbedömning. Nämnden har genomfört en egen riskanalys. Nämnden har antagit regler 
och anvisningar för intern kontroll. 

Presidiemöte
Avstämningsmöte genomfördes 2018-10-15 med Miljö- och konsumentnämndens presidium, 
bevakningsansvariga förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltnings-
ledning.    
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Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot 
Kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens 
interna kontroll bedöms utifrån riskanalys och plan för intern kontroll. I den sammanfattande 
bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de 
fördjupade granskningar som har varit riktade mot nämnden. 

Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att 
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.  

Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag, 
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt 
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte 
uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag. 

Miljö- och konsumentnämnden har under året inte uppnått målvärdena för samtliga av de fyra 
indikatorer som Kommunfullmäktige fastställt. Nämnden har under året vidtagit åtgärder i syfte 
att nå målen för Kommunfullmäktiges indikatorer. Stadsrevisionen konstaterar att måluppfyllelsen 
av Kommunfullmäktiges indikatorer är bristfällig. 

Stadsrevisionen noterar att nämnden inte har antagit egna indikatorer med målvärden.

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett underskott mot budget på 2 477 tkr. Stadsrevisionen 
bedömer att godtagbara förklaringar till underskottet redovisas i årsredovisningen, men noterar att 
nämnden inte i enlighet med Kommunfullmäktiges budget har upprättat en åtgärdsplan för att 
komma till rätta med underskottet. Stadsrevisionen noterar att nämnden i analysen av budgetavvikelser 
inkluderar statsbidrag och andra poster. Avvikelserna medför att resultatanalysen inte stämmer 
överens med nämndens redovisade resultat.  

Nämndens uppföljning av den interna kontrollen innehåller analyser och åtgärder. I riskanalysen har 
det identifierats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser och ekonomiska kontrollmoment. 

Stadsrevisionen bedömer att arbetet i Borås Stad med stöd till enskilda att hantera den egna ekonomin 
inte är ändamålsenligt. Miljö- och konsumentnämnden behöver säkerställa en ändamålsenlig samverkan 
och samordning som syftar till att Kommunfullmäktiges målsättning inom området kan nås.

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och 
ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, men konstaterar att måluppfyllelsen när det gäller 
Kommunfullmäktiges indikatorer är bristfällig Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.
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Telefon 033-35 71 56  e-post revisionskontoret@boras.se

Webbplats boras.se/stadsrevisionen
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Livsmedelskontroll 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2019-10-04 

Dnr 
2019-2838 

  

 
 Miljö- och konsumentnämnden 

 

Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen 
Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att Orientgross i Borås AB, 
organisationsnummer , med verksamheten , ska betala 
livsmedelssanktionsavgift på 2 500 kr.  
 
Avgiften tas ut för att Miljöförvaltningen inte underrättats om att en ny fysisk eller 
juridisk person tagit över verksamheten 
 
Livsmedelssanktionsavgiften tillfaller staten och betalas via separat faktura till 
kammarkollegiet efter särskild betalningsuppmaning.  
 
Lagstöd 
Beslutet fattas med följande lagstöd: 
- Artikel 6.2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 

29 april 2004 om livsmedelshygien ska varje livsmedelsföretagare registrera sina 
anläggningar hos berörd kontrollmyndighet 

- 13§ livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien LIVSFS 2005:20 ska 
anmälan om registrering lämnas in senast 2 veckor innan verksamheten påbörjas.  

- 30a § (SFS 2006:804) jämte 39c § Livsmedelsförordningen (LF 2006:813) är att  
en sanktionsavgift ska tas ut av den som påbörjar en verksamhet utan att någon 
anmälan om registrering har gjorts. 

 
Ärendet 
Varje livsmedelsföretagare ska enligt artikel 6.2 förordning 852/2004/EG registrera 
alla sina anläggningar hos behörig kontrollmyndighet och se till att informationen 
som registrerats är korrekt genom att bland annat underrätta kontrollmyndigheten om 
betydande ändringar. 

Miljöförvaltningen har den 26 mars 2019 skickat en skrivelse till Orientgross om att vi 
fått uppgifter om ägarbyte och en anmälan om registrering av livsmedelsanläggning 
vidarebefordrades. Miljöförvaltningen hörde ingenting från Orientgross och den 4 juli 
var Miljöförvaltningen på butiken  för att kontrollera ägarförhållandena. 
Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet fylldes i på plats. Enligt anmälan 
togs verksamheten över den 1 februari 2019.   
Miljö- och konsumentnämnden är i egenskap av tillsynsmyndighet skyldig att besluta 
om sanktionsavgift enligt 30a § livsmedelslagen (2006:804). Avgiften ska tas ut för 
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vissa överträdelser av livsmedelslagstiftningen och med de belopp som framgår av 39 
c § i livsmedelsförordningen.  
 
Förslag till beslut har kommunicerats i skrivelse daterad den 12 september 2019 om 
sanktionsavgift där Orientgross fick tillfälle att yttra sig samt möjlighet att inkomma 
med uppgifter om årsomsättning.  

Orientgross har lämnat ett yttrande, se bilaga.  

 
Miljöförvaltningens bedömning 
I anmälan om registrering av livsmedelsanläggning som inkom till Miljöförvaltningen 
den 4 juli 2019 framkom det att verksamheten påbörjats innan anmälan inkommit. 
Enligt anmälan skedde ägarbytet den 1 februari 2019.  
 
Miljöförvaltningen har skickat brev till Orientgross om att förvaltningen fått 
kännedom om ägarbyte den 26 mars 2019. Miljöförvaltningen har inte fått någon 
respons på brevet vilket gör att förvaltningens bedömning är att någon anmälan inte 
skickats in tidigare för då borde Orientgross hört av sig. Någon anmälan om 
registrering inkom inte heller efter brevet och Miljöförvaltningen var ute på plats i 
butiken den 4 juli 2019 för att kontrollera ägarförhållandena.   
 
Miljö- och konsumentnämnden är enligt 30 b § livsmedelslagen skyldig att påföra en 
livsmedelssanktionsavgift även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av 
oaktsamhet. Avgiften ska dock inte tas ut om det vore oskäligt med hänsyn t.ex. till 
att sjukdom har medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att göra det som krävts.  
 
Orientgross har inkommit med följande synpunkter att de har postat anmälan i tid 
men att av någon anledning har den inte inkommit till Miljöförvaltningen. Miljö- och 
konsumentnämnden anser att de omständigheter som Orientgross angett som skäl till 
varför en sanktionsavgift inte ska tas ut, inte är tillräckliga. Det finns därför grund för 
påförande av sanktionsavgift enligt 39 c § livsmedelsförordningen.  
 
Beloppets storlek 
Miljö- och konsumentnämnden har genom Creditsafe inte fått fram några uppgifter 
gällande företagets årsomsättning. Sanktionsavgiften anges därmed till lägsta avgift 
2 500 kr.   
 

Beslutsunderlag 
Skäl till beslut 
Yttrande   
 
 
 
Zygmunt Cieslak  
Avdelningschef Livsmedelskontroll 
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Beslut skickas till  
Orientgross i Borås AB 

 
 

 
Bilaga 
Hur man överklagar 
Delgivningsblankett 
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Livsmedelskontroll 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

 

Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen 
Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att , 
organisationsnummer , med verksamheten , ska betala 
livsmedelssanktionsavgift på 12 240 kr, vilket är 0,5% av företagets årsomsättning. 
 
Avgiften tas ut för att Miljöförvaltningen inte underrättats om att en ny fysisk eller 
juridisk person tagit över verksamheten 
 
Livsmedelssanktionsavgiften tillfaller staten och betalas via separat faktura till 
kammarkollegiet efter särskild betalningsuppmaning.  
 
Lagstöd 
Beslutet fattas med följande lagstöd: 
- Artikel 6.2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 

29 april 2004 om livsmedelshygien ska varje livsmedelsföretagare registrera sina 
anläggningar hos berörd kontrollmyndighet 

- 13§ livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien LIVSFS 2005:20 ska 
anmälan om registrering lämnas in senast 2 veckor innan verksamheten påbörjas.  

- 30a § (SFS 2006:804) jämte 39c § Livsmedelsförordningen (LF 2006:813) är att  
en sanktionsavgift ska tas ut av den som påbörjar en verksamhet utan att någon 
anmälan om registrering har gjorts. 

 
Ärendet 
Varje livsmedelsföretagare ska enligt artikel 6.2 förordning 852/2004/EG registrera 
alla sina anläggningar hos behörig kontrollmyndighet och se till att informationen 
som registrerats är korrekt genom att bland annat underrätta kontrollmyndigheten om 
betydande ändringar. 

 
Vid kontroll på verksamheten den 15 augusti 2019 uppmärksammades att 
verksamheten startat upp på nytt och bytt bolagsform utan att anmäla detta till 
Miljöförvaltningen. En anmälan om registrering av livsmedelsanläggning lämnades på 
plats vid tillfället. Den 29 augusti 2019 fattade Miljöförvaltningen ett beslut om 
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förbud då ingen anmälan om registrering inkommit till förvaltningen. Samma dag 
inkom en anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet till Miljöförvaltningen.   
 
Miljö- och konsumentnämnden är i egenskap av tillsynsmyndighet skyldig att besluta 
om sanktionsavgift enligt 30a § livsmedelslagen (2006:804). Avgiften ska tas ut för 
vissa överträdelser av livsmedelslagstiftningen och med de belopp som framgår av 39 
c § i livsmedelsförordningen.  
 
Förslag till beslut har kommunicerats i skrivelse daterad 13 september 2019 om 
sanktionsavgift där  fick tillfälle att yttra sig samt 
möjlighet att inkomma med uppgifter om årsomsättning.  

 har inkommit med uppgifter om företagets 
årsomsättning vilket är 2 448 151 kr och lämnat ett yttrande, se bilaga.  

 
Miljöförvaltningens bedömning 
Vid kontroll på verksamheten den 15 augusti 2019 uppmärksammades att 
verksamheten startat upp på nytt och bytt bolagsform utan att anmäla detta till 
Miljöförvaltningen. I yttrandet från  betonar de 
att verksamheten aldrig upphört utan bara haft tillfälligt uppehåll. Då ingen formell 
handling har skickats från Miljöförvaltningen till företaget om att verksamheten 
avregistrerats ändras avgiften från 1% av omsättningen till 0,5 % av omsättningen.   
 

 tycker inte att företaget i Alingsås skall ligga till grund för 
sanktionsavgiften utan omsättningen skall baseras på företaget i Borås tros att det är 
samma organisationsnummer. Årsomsättningen skall enligt Livsmedelsverkets 
vägledning till kontrollmyndigheter om sanktionsavgift enligt livsmedelslagen 
beräknas på näringsidkarens totala omsättning och inte en enskild verksamhetsgren. 
Miljöförvaltningens bedömning är att omsättningen skall beräknas på den totala 
omsättningen för den enskilda firman  med 
organisationsnummer      
 
Miljö- och konsumentnämnden är enligt 30 b § livsmedelslagen skyldig att påföra en 
livsmedelssanktionsavgift även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av 
oaktsamhet. Avgiften ska dock inte tas ut om det vore oskäligt med hänsyn t.ex. till 
att sjukdom har medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att göra det som krävts.  
 
De synpunkter som  har inkommit med till Miljöförvaltningen 
anser inte Miljö- och konsumentnämnden är tillräckliga för att en sanktionsavgift inte 
ska tas ut.  Det finns därför grund för påförande av sanktionsavgift enligt 39 c § 
livsmedelsförordningen.  
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Beloppets storlek 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har genom Creditsafe fått fram företagets 
omsättningensintervall till mellan 1 000 000 – 2 499 000 kr och uppskattar därför 
enligt 39 b § livsmedelsförordningen den totala årsomsättningen till 2 499 000 kr. 

 har inkommit med justerad omsättning från skatteverket på 2 448 151 kr 
vilket ger en sanktionsavgift på 12 240 kr.  
   
  

Beslutsunderlag 
Skäl till beslut 
Yttrande   
 
 
 
Zygmunt Cieslak  
Avdelningschef Livsmedelskontroll 
 

Beslut skickas till  
 

 
 

 
Bilaga 
Hur man överklagar 
Delgivningsblankett 
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Johanna Johansson, 033-35 31 47 
johanna.johansson@boras.se 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Planprogram för Östra Brämhult Svensgärde 3:1 m.fl.  
Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Sammanfattning 
Planprogrammet syftar i första hand till att värna Brämhults värdefulla natur- och 
kultur- och rekreationsområden och ge riktlinjer för bevarande av dessa. 
Planprogrammet syftar vidare till att peka ut pågående projekt och nya områden där 
möjlighet ges att i detaljplan pröva lämpligheten för ny byggnation. Sedan tidigare 
samråd har följande tillkommit;  
 
• Ett nytt bostadsområde föreslås i slutet/norr om Dammkullevägen  
• Föreslaget verksamhetsområde i Kyllared utökas åt öster.  
• Kyrkvägen föreslås att stängas av för genomfartstrafik i korsningen med 
Sörbovägen. En trafikutredning har tagits fram som visar hur planprogrammet 
påverkar trafiken.  
 
Miljöförvaltningen önskar med anledning av planförslagets förändringar  

- En bullerutredning 
- En begränsning av höjd på planerad bebyggelse vid Flädergatan samt att 

byggnation styrs till de platta ytorna. 
- Avstyckning av enskilda tomter på den brukningsvärda jordbruksmarken 

tillåts inte då det inte räknas som ett väsentligt samhällsintresse, men det 
framgår inte av planprogramstexten. Därmed behöver texten på s. 22 om att 
enstaka nya bostäder tillåts strykas.  

- Redogörelse för eventuella behov av utökning av cykelinfrastruktur som 
redogörs för på s. 16 eller motivering varför dessa inte behövs. 

 
Miljöförvaltningen ser också att våra synpunkter i planarbetet har arbetets in. 
Nuvarande avgränsning av områdena Dammkullevägen Främgärde 1:20 m.fl. och 
verksamhetsområdet Kyllared som finns inritad i förslaget, samt föreslagen 
avstängning av Kyrkvägen innebär att hänsyn tas till naturvärdena i området. Nu 
ritade områden får inte utökas.  
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden föreslås tillstyrka fortsatt planprogramsarbete.  
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Ärendet 
Planprogrammet syftar i första hand till att värna Brämhults värdefulla natur- och 
kultur- och rekreationsområden och ge riktlinjer för bevarande av dessa. 
Planprogrammet syftar vidare till att peka ut pågående projekt och nya områden där 
möjlighet ges att i detaljplan pröva lämpligheten för ny byggnation. 
 
Planprogrammet var på samråd under nov-dec 2018. Samtliga inkomna synpunkter, 
bemötande och ändringar finns sammanställda i en samrådsredogörelse. Samrådet har 
föranlett några större ändringar och därför görs ett förnyat samråd av 
planprogrammet: 
 
• Ett nytt bostadsområde föreslås i slutet/norr om Dammkullevägen  
• Föreslaget verksamhetsområde i Kyllared utökas åt öster.  
• Kyrkvägen föreslås att stängas av för genomfartstrafik i korsningen med 
Sörbovägen. En trafikutredning har tagits fram som visar hur planprogrammet 
påverkar trafiken.  
 
Därutöver har mindre ändringar och förtydliganden gjorts av planprogrammet. 
Planprogrammets innehåll vad avser riktlinjer för bevarande av värdefulla rekreation- 
natur kulturmiljöer är i allt väsentligt bibehållet. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Miljöförvaltningen har deltagit i planprogramsarbetet och fört en dialog med 
Samhällsbyggnadsnämnden om föreslagna ändringar i planprogrammet för att 
säkerställa att syftet med planprogrammet uppfylls. 
 
Vi har dock några synpunkter gällande förslaget.  
 
Buller 
Den trafikökning som trafikutredningen visar; med anledning av planerad ny 
bebyggelse, samt omledning av trafik, kommer att medföra ökade bullernivåer och 
störning kan uppstå. Därför behöver en bullerberäkning göras. Miljöförvaltningen 
tillstyrker samtidigt avstängning av genomfartstrafik vid Kyrkvägen efter infarten mot 
Brämhults kyrka, eftersom det kan minska behovet av breddning förbi befintlig allé 
vilket är ett naturvärde som vi vill bevara.  
 
Generellt brukar man säga att en fördubbling av trafik innebär ungefär en ökning med 
3 dBA. Längs Dammkullevägen kommer ökningen vara mer än fördubblad. Då vi 
inte har en aktuell bullerkartläggning att utgå från vet vi inte vad det innebär i 
beräknade siffror.  
 
Även om inte vi tror att vi kommer överskrida riktvärden för befintlig bebyggelse, då 
den ligger en bit från vägen, så kan det ändå finnas en risk för en upplevd 
bullerstörning. Det är därför relevant att titta på bullerfrågan redan i 
planprogramsskedet och inte för respektive detaljplan, eftersom det inte är de 
enskilda planerna som medför ökningen utan alla förslagen tillsammans.  
 
En breddning av Hybergsvägen planeras också. Det är oklart vilka målpunkter 
eventuell ökning av vägtrafiken på den sträckan har och om den kan medföra 
ytterligare ett tillskott av trafik även inom planprogramsområdet. Troligen har inte 
breddningen av vägen ingått som en förutsättning för framtagen trafikutredning. 
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Även om tillskottet är marginellt kan det tillsammans med planprogramförslaget 
innebära en upplevd förändring för de boende utmed exempelvis Dammkullevägen.  
 
Vatten 
Texten bör kompletteras med information om att ökat vattenuttag planeras från 
Källedalsbäcken för produktion av konstsnö vid Ymer. Texten kan också 
kompletteras med upplysningen om att vandringshinder finns i Myråsbäcken vid bl.a. 
Bastudammen.  
 
Jordbruksmark 
Avstyckning av enskilda tomter på den brukningsvärda jordbruksmarken tillåts inte då 
det inte räknas som ett väsentligt samhällsintresse, men det framgår inte av 
planprogramstexten. Därmed behöver texten på s. 22 om att enstaka nya bostäder 
tillåts strykas.  
 
Trafikstrukturen 
Ett barnperspektiv på planförslaget saknas delvis när det gäller exempelvis trygga 
skolvägar. Planförslaget skulle behöva en redogörelse för eventuella behov av 
utökning av cykelinfrastruktur på s. 16.  
 
Behövs några tvär förbindelser mellan nuvarande nät på Dammkullevägen och 
Kyrkvägen för en säker skolväg från det nya området Främgärde 1:20 m.fl.? Eller en 
utökning av cykelvägen upp mot Kyrkvägen efter rondellen mot exploteringsområde 
A/Brämhultshöjd?  
 
Även om avvägningar har gjorts mot naturmiljön för att kunna bevara exempelvis 
allén längre upp på Kyrkvägen och trafiken minskar jämfört med idag så räknar man 
med 600 fordon per dygn 2040. Detta är dubbelt så mycket som på den sträcka där 
det idag finns cykelväg och 2040 beräknas gå 300 fordon per dygn. Vilka är kriterierna 
för var en separat cykelväg behövs från nya planområden?  
 
Verksamhetsområde Kyllared 
Bredden på området har justerats efter våra önskemål vilket innebär en tillräcklig 
bredd på det gröna och en anpassning efter topografi och kulturlämningar.  
 
Dammkullevägen Främgärde 1:20 m.fl.  
Avgränsningen mot jordbruksmarken är bra i det ritade förslaget på s. 20 och 
området får inte vidgas ytterligare. Gränsdragningen mot bäcken är bra i nuvarande 
förslag vilket gynnar bland annat groddjur.  
 
Flädergatan del av Myrås 1:1, 1:93 m.fl.  
Våningshöjden behöver begränsas till max 2 våningar för att inte påverka 
landskapsbilden inifrån skogen sett. Huskropparna behöver också placeras på den 
platta ytan för att bevara kvaliteterna i nuvarande skog. Det innebär att föreslaget 
område för exploatering antingen behöver smalna av något eller att man genom 
senare detaljplanebestämmelser behåller det gröna som naturmark.  
 
Redaktionella fel 
s. 18 Brämjhultshöjd behöver ändras till Brämhultshöjd.  
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Agneta Sander Johanna Johansson 
Miljöchef Miljöutredare 
 

Bilaga 
Planhandlingarna  
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/
planprogram/planprogram/planprogramforostrabramhultsvensgarde31.5.757333ff16
6e48f9d60e556d.html 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden  



 
SAMRÅD 

 Nämndbeslut  
§ SBN 2019-234 och 2019-2061 
BN 2015-1200  

 

Inbjudan till förnyat samråd för Planprogram för Östra Brämhult 
 
Hej! 
Planprogrammet var på samråd i nov-dec 2018 och ett samrådsmöte hölls i Myråsskolans matsal 15 nov. Inkomna 
synpunkter och ändringar finns sammanställda i en samrådsredogörelse. Den största ändringen är att 
planprogrammet kompletteras med ett nytt exploateringsområde för bostäder norr om Dammkullevägen. 
Planprogrammet har även kompletterats med ett utökat område för verksamheter vid Kyllared samt med mindre 
område för bostäder vid Flädergatan. Dessa ändringar föranleder att planprogrammet skickas på ett förnyat 
samråd. 
 
Du får den här inbjudan/informationen för att vi vill veta vad du tycker.  
Ny samrådstid pågår 13 september–11 oktober 2019.  

 

Syfte och område 
Syftet med planprogrammet är ge riktlinjer för markanvändning, som 
underlag för kommande förfrågningar och prövningar. Värdefulla 
rekreations-, natur- och kulturmiljöer pekas ut och riktlinjer ges för 
bevarande av dessa områden. Planprogrammet syftar vidare till att peka 
ut pågående projekt och områden där möjlighet ges att i detaljplan pröva 
lämpligheten för byggnation.  
 
Planprogrammet omfattar ett större område i östra delen av Brämhult, 
dvs Kyrkvägen med odlingslandskapet vid Främgärde och Sörbo på 
Brämhultsdrumlinen och dess kringliggande naturområden i nordost och 
ner till Ymer, Dammgatan samt Myråsskogen vid Kyllaredsmotet i 
sydväst.  

 

Ta del av handlingarna 
Planprogrammet finns tillgängligt på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna för synpunkter”, och i 
Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta 
emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi handlingarna till dig via e-post 
eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig! 

 

Samrådsmöte 
Vi kommer att ha ett nytt samrådsmöte för både detta planprogram och för detaljplanen vid Kyrkvägen, 
Brämhultshöjd på plats i Myråsskolan, 25 september kl. 18.00–20.00.  Mötet inleds med en gemensam 
presentation, därefter fortsätter samrådsmötet som öppet hus med möjlighet att prata med kommunens 
representanter för olika frågor samt att se detaljplaneförslaget på 3D-skärm. 
 

Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter/remissvar senast den 11 oktober via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange  
planens diarienummer BN2015-1200, din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill  
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.  
Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås. 
 
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information.  

  



 
SAMRÅD 

 Nämndbeslut  
§ SBN 2019-234 och 2019-2061 
BN 2015-1200  

 

 
Kontaktuppgifter för mer information 
Planarkitekt Elena Eckhardt, tel: 033-35 85 04, e-post: elena.eckhardt@boras.se 

Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 
 

Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-09-12 
 

 
 
 
 
 
 
 

Föreslagna ändringar i markanvändningskartan: 
 

 

Förslag till nytt 
bostadsområde vid 
Dammkullevägen 

Förslag till nytt 
område för bostäder 
vid Flädergatan 

Utökat område österut för 
verksamheter vid Kyllared 

mailto:elena.eckhardt@boras.se
tel:033-358572
mailto:michaela.kleman@boras.se


 

 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 

501 80 Borås 
BESÖKSADRESS 

Sturegatan 42 
WEBBPLATS 

boras.se 
E-POST 

miljo@boras.se 
TELEFON 

033-35 30 00 
FAX 

033-35 30 25 

 

 

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

Detaljplan för norra Brämhult, Brämhult 11:1 m.fl. 
Brämhultshöjd - Granskning BN 2017-1765 
Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Sammanfattning 
Planens syfte är att möjliggöra uppförande av bostäder av arkitektoniskt hög kvalitet 
samt utöka byggrätten för Ängsgårdens förskola inom fastigheten Brämhult 11:1 m.fl. 
på Brämhult. Detaljplanen möjliggör att ca 90 bostäder (utöver befintliga bostäder) 
kan uppföras inom planområdet i form av friliggande villor, radhus samt 
flerbostadshus. Planförslaget möjliggör även utvidgning av befintlig 
förskoleverksamhet.  
 
Miljöförvaltningen föreslår följande justeringar;  

- Hänvisning till nu gällande miljömål 
- Kvartersmark måste ligga utanför skyddszon för de grova lövträden och 

markeras ut på plankartan.  
- Komplettering av plankartan med en tilläggsbestämmelse för särskilt 

skyddsvärda träd.  
- Träden i allén behöver märkas ut på kartan och skyddas.  
- Avgränsning av tomtgräns med staket i område B för att säkerställa att stigen 

blir kvar. 
- Bättre utformning av parkering i område B. Föreslås läggas i anslutning till 

redan påverkad yta för en mer sammanhållen grönyta. (se bild i yttrandet) 
- Säkerställande av trygga skolvägar från planområdet. 
- Beskuggning från vegetation behöver hanteras särskilt i bygglov eftersom 

detta inte ingick i solstudien.  
- En bullerutredning krävs, vilket Miljöförvaltningen lyfter parallellt i samråd 

kring planprogram för Östra Brämhult, eftersom förslagen tillsammans 
medför en trafikökning.  

 
Ett PM kring hästallergener har också tagits fram tillsammans med 
samhällsbyggnadsförvaltningen.  
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Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden föreslås tillstyrka planen under förutsättning att 
förvaltningens synpunkter beaktas.  
 

Ärendet 
Planens syfte är att möjliggöra uppförande av bostäder av arkitektoniskt hög kvalitet 
samt utöka byggrätten för Ängsgårdens förskola inom fastigheten Brämhult 11:1 m.fl. 
på Brämhult. Detaljplanen möjliggör att ca 90 bostäder (utöver befintliga bostäder) 
kan uppföras inom planområdet i form av friliggande villor, radhus samt 
flerbostadshus. Planförslaget möjliggör även utvidgning av befintlig 
förskoleverksamhet.  
 
Efter samrådet har flera förändringar gjorts:  
 
Trafik: Kyrkvägen stängs av för genomfartstrafik och avslutas med en vändplan vid 
Sörbo/Främgärdekorsningen. Detta regleras dock inte av detaljplanen utan av 
Tekniska förvaltningen. Detta innebär att genomfartstrafiken försvinner. De nya 
bostäderna kan då ha sina utfarter mot Kyrkvägen utan att det riskerar att skapa en 
trafikfarlig situation. Kyrkvägens karaktär förändras, från en genomfartsväg till 
återvändsgata, som blir mer anpassad till oskyddade trafikanter som gående, cyklande 
och ridande. 
 
Område A: Byggnadshöjderna har minskats. Nu föreslås att byggnaderna får vara 2,5 
våningar. Efter önskemål i samrådet avser nu exploatören att reservera en av 
byggnaderna för trygghetsboende. Parkeringslösningen har ändrats. Nu föreslås att 
parkering sker i carportar och markparkering. Carportarnas utformning regleras i 
gestaltningsprinciperna.  
 
Område B: Avståndet till Brämhults Ryttarsällskap har förlängts och närmaste 
byggrätt är nu 120 meter från stallbyggnad. Området har istället utvidgats åt sydväst.  
 
Område C: Radhusen föreslås nu med två infarter från Kyrkvägen och med ett längre 
avstånd mellan byggrätter och bostäderna längs Kamgarnsgatan. Bostäderna får inte 
ha suterrängvåning. En villatomt har lagts till i nordost. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Miljöförvaltningen har deltagit i planarbetet och har följande förslag till justeringar av 
nuvarande förslag;  
 
Miljömål 
Miljömålstexten på s. 25-26 behöver ändras så att den hänvisar till nu gällande 
miljömål i Borås Stad. 
 
Natur 
Den viktigaste korridoren för djurlivet; mellan område A och B är undantagen 
exploatering vilket vi ser positivt på. Den generella bestämmelsen med marklov för 
träd större än 30 cm i diameter är också bra och bör kvarstå. 
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Vi ser dock att följande justeringar av plankartan och planhandlingarna behövs;  
 

- Kvartersmark måste ligga utanför skyddszon (15 x stamdiametern) för de 
grova lövträden. De fyra grova lövträden som är särskilt skyddsvärda får inte 
ligga inom tomtmark och de behöver markeras ut med särskilt figur på 
kartorna, annars är flytten av området i norr till området i söder inte lämplig. 
Tomterna hamnar nära träden och skuggning kan bli ett problem.  

- En tilläggsbestämmelse för de särskilt skyddsvärda träden behövs i plankartan, 
under mark och vegetation. Förslag på formulering: Särskilt skyddsvärda träd 
enligt Miljöbalken. Utöver marklov krävs samråd med Länsstyrelsen för åtgärder som kan 
skada träden exempelvis fällning, beskärning eller påverkan på rotzon. 12 kap 6§ MB. 

- Träden i allén behöver märkas ut på kartan och skyddas.  
- Tomtgräns behöver avgränsas tydligt med staket, i område B, så att befintlig 

stig inte blir annekterad som privat mark. Stigen syns inte på s. 8 på 
illustrationen men finns idag.  

- Utformningen av parkeringen, i område B, kan studeras igen för att marken 
på platsen ska nyttjas på ett bättre sätt. Om parkeringen läggs i anslutning till 
redan påverkad yta fås en mer sammanhållen grönyta.  
 

 
 

Föreslagen 
parkering i område 
B som föreslås 
studeras ytterligare 
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Buller 
Miljöförvaltningen yttrar sig parallellt över planprogram Östra Brämhult och lyfter 
där vikten av att där göra en bullerutredning då denna detaljplan tillsammans med 
övriga förslag till byggnation kommer att medföra ökade bullernivåer exempelvis på 
Dammkullevägen. Troligen inte över riktvärden, men bullret behöver ändå studeras.  
 
Gång- och cykelvägar 
Planhandlingarna behöver redogöra för hur en trygg och säker skolväg från området 
säkerställs eller motivera varför gång- och cykelsträcka inte behövs. Kan det vara 
motiverat att vidga cykelvägen längs Kyrkvägen en bit efter rondellen utmed 
Kyrkvägen men låta den upphöra innan allén? 
 
Enligt trafikutredningen så räknar man med 600 fordon per dygn 2040. Detta är 
dubbelt så mycket som på den sträcka där det idag finns cykelväg och 2040 beräknas 
gå 300 fordon per dygn. Vilka är kriterierna för när en separat cykelväg behövs från 
ett nytt planområde? 
 
Hästallergener och lukt 

Sedan samråd har hästallergener studerats närmre. IVL har gjort en utredning och 
miljötillsynsavdelningen och planavdelningen har tagit fram ett PM om stadens 
tolkning av utredningen. De fyra dagar per år då normalallergikern upplever besvär 
anses vara en tillfällig störning. De sammanfaller främst med ex. hästtävlingar och 
ogynnsamt väder. Skyddsavstånd till bostäder har bestämts efter de 36,5 dagar då 
värdena är höga. De av IVL föreslagna skyddsåtgärderna med buskage, täckning av 
gödsel m.m. anses i PM:et inte rimliga i detta fall och effekten av dessa är oklar.  
 
Solstudie 
Solstudien är gjord utifrån byggnation och inte naturmark. Beskuggning kommer ske 
även från naturmark till ny bebyggelse. Därför behöver man i bygglov hantera var 
uteplatser förläggs eftersom röjning i naturmark inte är tillåten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Agneta Sander  Johanna Johansson 
Miljöchef  Miljöutredare  
 

Bilaga 
Planhandlingarna 
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/
detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/norrabramhultbramhult111ochbra
mhult232bramhultshojd.5.180e3b59158af501fdddef5f.html 
 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 



 
GRANSKNING 

 Nämndbeslut 
§ SBN 2019-000233 
BN2017-1765  

 
Underrättelse om granskning för detaljplan för Norra Brämhult, 
Brämhult 11:1 m.fl, Brämhultshöjd, Borås Stad  
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som finns ute för granskning. Du får den här 
inbjudan för att vi vill veta vad du tycker. Granskningstiden pågår 13 september –11 oktober.  
 
Syfte och område 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder av arkitektoniskt hög kvalitet samt utöka byggrätten 
för Ängsgårdens förskola inom fastigheten Brämhult 11:1 m.fl. på Brämhult. Detaljplanen möjliggör att ca 90 bostäder 
(utöver befintliga bostäder) kan uppföras inom planområdet i form av friliggande villor, radhus samt flerbostadshus. 
Planförslaget möjliggör även utvidgning av befintlig förskoleverksamhet.  
 
Området är beläget på nordvästsluttningen mellan Kyrkvägen och befintlig sammanhängande bostadsbebyggelse i 
Brämhults nordöstra delar. I mitten av planområdet ingår del av Kamgarnsgatan samt Ängsgårdens förskola. 
 
Området omfattas av byggnadsplan P384, respektive 385, båda från 1966. Planerna anger allmän plats/ park och väg 
respektive allmän plats park/plantering/ väg, allmänt ändamål samt friliggande bostäder. Del av fastigheterna 11:1 och 
2:31 undantogs av Länsstyrelsen vid antagandet. 
 
Översiktsplanen anger de redan bebyggda delarna av Brämhult som övrig stads- och tätortsbebyggelse. Det innebär att 
kommunen är positiv till nya bostäder med inslag av annan användning. Komplettering med bostäder och blandad 
användning rekommenderas i lägen som stärker lokal handel och service. Inom planområdet finns inga riksintressen eller i 
översiktsplanen särskilt utpekade natur eller kulturvärden. Planförslaget bedöms därför vara i linje med översiktsplanen.  
 
Planen har tidigare varit på samråd. De synpunkter som har kommit in finns sammanställda i en samrådsredogörelse, 
som du kan ta del av i slutet av planbeskrivningen. 
 
Ta del av handlingarna 
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna för 
synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig 
handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi handlingarna till 
dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig! 
 
Samråds- och granskningsmöte 
Vi kommer att ha ett samråds- och granskningsmöte för både detaljplanen och planprogrammet för Östra Brämhult på 
plats i Myråsskolan, onsdagen den 25 september kl. 18.00–20.00.  Mötet inleds med en gemensam presentation, 
därefter fortsätter samrådsmötet som öppet hus med möjlighet att prata med kommunens representanter för olika 
frågor samt att se detaljplaneförslaget på 3D-skärm. 
 
Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter/remissvar senast den 11 oktober via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens 
diarienummer (BN2017-1765), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha synpunkter/ 
remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.  Det går även att skicka synpunkter med 
post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80  Borås. 
 
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.  
  
Kontaktuppgifter för mer information 
Planarkitekt Agnes Sandstedt, tel: 033-35 85 09, e-post: agnes.sandstedt@boras.se 
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 
 
Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-09-09 
  

mailto:agnes.sandstedt@boras.se
tel:033-358572
mailto:michaela.kleman@boras.se
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Planprogram Viskafors, Rydboholm 1:342 m.fl. 
 

Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Sammanfattning 
Viskafors är en av de tätorter som pekas ut som serviceort i översiktsplanen för Borås 
(antagen av kommunfullmäktige 12 april 2018). Tätorten har geografiskt sett ett 
relativt stort upptagningsområde. Förslaget till planprogram fokuserar i huvudsak på 
de centrala delarna av Viskafors och området i anslutning till torget, som bedöms ha 
stor utvecklingspotential.   
 
Miljöförvaltningen har följande synpunkter på förslaget;  

- Hur stor exploatering som ska föreslås behöver framgå tydligare. Området 
söder om Skansen är inte utpekat i Översiktsplanen. Färdiga men ännu inte 
bebyggda planer ingår också i planprogramsförslaget.  

- Miljöförvaltningen vill säkerställa ytterligare två gröna korridorer för djur- och 
växtliv i planprogrammet som samt betonar att en naturvärdesinventering 
behövs redan i planprogramsarbetet för att kunna bedöma om exploatering är 
lämplig och avgränsning av denna.  

- En trafikutredning saknas och trygga skolvägar och gena förbindelser till 
kollektivtrafiken behöver säkerställas i planprogramsförslaget från tilltänkt 
och befintlig bebyggelse.  

- Västra Ögärdet berörs delvis av buller så utformning behöver studeras närmre 
i detaljplaneskedet.  

- Kan det ”outnyttjade” stationsläget nyttjas bättre tills en flytt av stationsläget 
blir aktuellt?  

- Centrumnära, söder om Pumpkällevägen och vid området kring idrottshallen 
behöver dagvattenhantering studeras då vatten kan ansamlas vid skyfall. 

- Länsstyrelsen behöver höras om grundvattentäkten är skyddsvärd och 
ytterligare avgränsning av exploatering alternativt restriktioner i samband med 
exploatering vid Östra Ögärdet behövs med anledning av denna.  

- Färgsättningen för de olika etapperna av exploateringen behöver ändras så de 
blir tydligare.  
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Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden föreslås tillstyrka fortsatt planarbete med 
planprogram Viskafors under förutsättning att förvaltningens synpunkter beaktas.  
 

Ärendet 
Viskafors är en av de tätorter som pekas ut som serviceort i översiktsplanen för Borås 
(antagen av kommunfullmäktige 12 april 2018). Tätorten har geografiskt sett ett 
relativt stort upptagningsområde. Förslaget till planprogram fokuserar i huvudsak på 
de centrala delarna av Viskafors och området i anslutning till torget, som bedöms ha 
stor utvecklingspotential.   
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Planens omfattning 
Miljöförvaltningen har deltagit i förekommande planarbete och besökt delar av 
området tillsammans med planavdelningen. Förhållandevis lite underlag finns bifogat 
planen jämfört med vissa andra planprogram som tagits fram. Det finns idag 
planlagda områden som inte bebyggts i området som ingår i planförslaget och 
diskussion har därför pågått hur mycket mark som behöver föreslås; eller hur mycket 
bostäder som bedöms behövas. När det är tydligare kan kanske ytterligare en sållning 
eller begränsning, alternativt utökning av förslaget behövas.  
 
Skansen 
Området är inte utpekat i Översiktsplanen för exploatering. En 
naturvärdesinventering behövs för att bedöma om det är lämpligt att bebygga några 
delar av området söder om Skansen. Området ingår i Grönområdesplanen och har 
högt naturvärde, klass 3. Speciellt de områdena som är rika på tall är värdefulla och 
deras omgivning kan behöva skyddas. Däremot kan vi tänka att det område närmast 
Skansen som idag utgör trädgårdstipp kan vara möjlig att exploatera.  
 
En grön korridor mot Storsjöområdet behöver också säkerställas i planen för att 
funktionen inte ska riskeras att ”byggas bort” vid eventuell framtida exploatering. Vi 
bedömer att inventering bör göras redan i planprogramsskedet. Delar av området är 
fuktigt. Dessa områden kan också eventuellt fylla viktiga funktioner och behöva 
undantas exploatering. På sidan 9 menar man att området får utblick mot Viskan och 
Storsjöområdet. Om man faktiskt kommer se Viskan härifrån är vi inte säkra på, efter 
vårt platsbesök.  
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Bild: Gröna korridorer som saknas på kartorna i planprogrammet. T.v. Grön korridor 
söder om Skansenområdet över Viskan mot Storsjöområdet. T.h Grön korridor ned 
mot Östra Ögärdet 
 
Västra Ögärdet 
Den föreslagna exploateringen närmast järnvägen kan beröras av maxvärden för 
tågbuller (70-79 dBA); så utformning behöver studeras närmre i detaljplaneskedet.  
Detta område berörs också eventuellt av skyddsavstånd för farligt gods.  
 
Östra Ögärdet 
Även Östra Ögärdet berörs av grönområdesplanen och även här behöver en grön 
korridor ritas in och säkerställas i planprogrammet. Vi hann vid vårt platsbesök inte 
gå igenom detta område; men även här behöver en naturvärdesinventering göras.  
Länsstyrelsen behöver höras om grundvattentäkten är skyddsvärd och ytterligare 
avgränsning av exploatering alternativt restriktioner i samband med exploatering vid 
Östra Ögärdet behövs med anledning av denna.  
 
Trafik och skolvägar 
En trafikutredning saknas och det är oklart hur planförslaget påverkar trafiken och 
färdmedelsfördelningen lokalt men också in och utpendling. Närhet till kollektivtrafik 
är ett viktigt kriterium för var byggnation är lämplig i Viskafors.  
 
Om man ska bygga söder om Skansenområdet krävs också gena förbindelser (gång-
och cykel som vinterväghålls) till kollektivtrafikens närmsta hållplats och 
skolan/dagis. Området riskerar annars att enbart bli attraktivt för den som äger bil. 
Bilen är snabbare till viktiga målpunkter från detta läge. Ett barn- och 
ungdomsperspektiv behövs på förslaget.  
 
Tåget har ingen tät turtäthet här men är dubbelt så snabb som buss mot Resecentrum. 
Till och med några minuter snabbare än bilen. Vilken potential har det ”outnyttjade” 
stationsläget att locka fler resenärer från befintlig bebyggelse? I översiktsplanen 
omtalas hur en koncentrering av byggnationen kring Viskafors centrumkärna ska 
bidra till att på sikt kunna flytta stationsläget mer centralt. Den åtgärden vet vi inte 
om Trafikverket planerar. I Noden Borås som Trafikverket tagit fram föreslås dock 
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som åtgärd att på sikt bygga en pendelparkering vid tågstationen. Många som sätter 
sig i bilen här; fortsätter nog hela vägen mot ex. Borås. Vi kan därför konstatera att 
åtgärder borde göras för att flera skulle få närhet till stationsområdet, redan idag till 
fots eller med cykel. Finns gena förbindelser mellan exempelvis bostadsområdena 
runt Åsahagsvägen till stationen? 
 
Hur ser vägen till skolan ut från befintlig bebyggelse i olika områden i Viskafors idag. 
Behöver åtgärder för en trygg skolväg, men också till exempelvis idrottsområdet ritas 
in i planprogrammet?  
 
Övrigt om förslaget 
I planarbetet har fler idéer om områden att bygga ut fångats upp, bearbetats och 
förkastats. Intentionerna i översiktsplanen bör följas anses vi. Nuvarande förslag 
håller ett visst avstånd till järnväg vilket innebär att föreslagna lokaliseringar inte 
påverkas nämnvärt av tågbuller. En farligtgodsled går genom samhället vilket innebär 
en viss begränsning. Avstånd hålls också till Viskan som rinner genom samhället.  
 
Centrumnära, söder om Pumpkällevägen och vid området kring idrottshallen behöver 
dagvattenhantering studeras då vatten kan ansamlas vid skyfall. Om ingrepp görs i 
skogsområdet nedanför Skansen kan området eventuellt påverkas ytterligare.  
 
Områdets kulturmiljökvaliteter omnämns i planhandlingarna men det är något oklart 
om dessa kan lyftas fram mer i planförslaget.  
 
Sist önskar vi att färgsättningen för de olika etapperna av exploateringen bli tydligare 
för att underlätta för läsaren.  
 
 
 

 

Agneta Sander Johanna Johansson 
Miljöchef Miljöutredare 
 

Bilaga 
Planhandlingarna  
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/
planprogram/planprogram/viskaforsrydboholm1342mfl.5.6e442ca916cb2eea3c3cfb2
8.html 
 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/planprogram/planprogram/viskaforsrydboholm1342mfl.5.6e442ca916cb2eea3c3cfb28.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/planprogram/planprogram/viskaforsrydboholm1342mfl.5.6e442ca916cb2eea3c3cfb28.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/planprogram/planprogram/viskaforsrydboholm1342mfl.5.6e442ca916cb2eea3c3cfb28.html


 
SAMRÅD 

 Delegationsbeslut  
§ PL 2019-2057 
BN2019-577  

 
Inbjudan till samråd för Planprogram för Viskafors, Borås Stad  
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu ett 
planprogram, som finns ute på samråd. Du får den här 
inbjudan/informationen för att vi vill veta vad du tycker. 
Samrådstiden pågår 10 september– 10 oktober.  
 
Syfte och område 
Viskafors är en av de fyra tätorter som pekas ut som serviceort i 
översiktsplanen för Borås (antagen av kommunfullmäktige 12 
april 2018). Dessa serviceorter ska stärkas som lokala centra för 
omgivande orter och landsbygd, med ett bra utbud av bostäder, 
vardagsservice och kollektivtrafik. Därför gör vi nu ett 
planprogram!     
Detta planprogram fokuserar i huvudsak på de centrala delarna 
av Viskafors och området i anslutning till torget, som bedöms 
ha stor utvecklingspotential.  
 

 
Ta del av handlingarna 
Planprogrammet och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna  
för synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att 
ansvarig handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi  
handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig! 
 
Samrådsmöte 
Vi kommer att ha ett samrådsmöte i form av öppet hus i Viskaforsskolans stora matsal, 18 september kl. 17.00–
20.00. På mötet kommer representanter från kommunen att berätta om förslaget och svara på frågor.  
 
Har du synpunkter? 
Skicka synpunkter/remissvar senast den 10 oktober via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange  
planens diarienummer (BN2019-577), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill  
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.  
Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80  
Borås. 
  
Kontaktuppgifter för mer information 
Planarkitekt Mattias Nilsson, tel: 033-35 84 88, e-post: mattias.nilsson@boras.se 
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 
 
Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-09-09  

mailto:mattias.nilsson@boras.se
tel:033-358572
mailto:michaela.kleman@boras.se
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Detaljplan för Hulta 4:36 m.fl. 
Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Sammanfattning 
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av samlingslokal för religiöst ändamål. 
Församlingen som avser uppföra byggnationen har sedan tidigare en församlingslokal 
i närområdet. De befintliga lokalerna är bristfälliga och nedgångna och församlingen 
är i stort behov av ny lokal. 
 
Miljöförvaltningen har följande synpunkter på förslag till detaljplan. 

- Säkra i plan att skyddsvärda träd ej påverkas i byggskede eller under drift 
- Att det genom avtal skapas kompensationsåtgärder i området och dess närhet 
- Att det spridningsstråk bibehålls och förstärks genom kompensationsåtgärder 
- Oljeavskiljning behövs för parkeringsyta och ska framgå på plankarta 
- Genomsläpplig yta bör anläggas i så stor mån som möjligt 

 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden föreslås tillstyrka fortsatt planarbete med detaljplan 
för Hulta 4:36 under förutsättning att förvaltningens synpunkter beaktas. 
 

Ärendet 
Hulta 4:36 planläggs för att byggnation av en församlingslokal för religiöst ändamål 
ska bli möjlig. Församlingen har i dagsläget en lokal i närområdet som är för liten och 
i dåligt skick och församlingen är i stort behov av en ny och större lokal. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Miljöförvaltningen har deltagit i förekommande planarbete och besökt 
detaljplaneområdet. Detaljplaneområdet är bevuxet med skog med inslag av ek, hassel 
och blandad lövskog. Det är av vikt att de gröna stråk som går genom planområdet 
och angränsande inte påverkas negativt utan att de bibehålls och förstärks i riktning 
mot Ollonstupet.  
 
På sid 11 står: Kompensationsåtgärder ska utföras för ianspråktagande av natur med 
höga naturvärden. Åtgärderna ska förstärka stråket, för djur och växter men även 
miljön för människors rekreativa värden. På sid 13 beskrivs planerade 
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kompensationsåtgärder och att: Kompensationsåtgärderna ska vara utförda i samband 
med samlingslokalens färdigställande, vilket är bra.  
 
Det är viktigt att säkerställa att avtalet gällande kompensationens kostnader och 
ansvar för genomförande finns på plats före marken kan tas i anspråk för byggnation. 
Plantering av nya ekar bör ingå som någon del i kompensationen då ekbestånden är 
en viktig kvalitet i det naturområde man påverkar liksom i de områden som 
sammanlänkas av grönstråket. 
 
Det särskilt skyddsvärda trädet med sin skyddszon ligger inom naturmarken. Den 
anslutande kvartersmarken har här ingen prickmark vilket innebär att byggnaden kan 
placeras mycket nära trädets rotzon. Här behövs i genomförandeskedet fysiska skydd 
runt trädets zon i gränsen till kvartersmarken så att det inte skadas. Eventuell 
grävning i direkt anslutning måste göras med lämpliga metoder. Det är viktigt att detta 
följs upp noggrant under byggskedet. 
 
Det krävs oljeavskiljning från parkeringsyta, det måste framgå som information i 
plankartan. Observera att oljeavskiljning inte per automatik innebär oljeavskiljare, 
utan kan vara en enklare lösning mer lämpad för en mindre parkering. 
 
På sidan 10 står att genomsläppliga ytor kan agera som kompensationsåtgärder. Det 
kan ej accepteras, en genomsläpplig yta kan ej vara en kompensationsåtgärd för en 
nedtagning av ekar. Kompensation för ekar, se ovan. Dock är genomsläppliga ytor 
anlagda som fördröjning av dagvatten lämpligt på prickmark längs med Hultagatan 
samt i anslutning till parkeringsområde, entré till församlingslokalen samt runt 
församlingslokalen.  

Agneta Sander David von Sydow 
Miljöchef Miljöutredare 
 

Bilaga 
Planhandlingarna 
 
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/
detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/hultahulta436ochdelavhulta41nyah
ultakyrkan.5.31623b7d16193fd58033e7d4.html 
 
 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
 

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/hultahulta436ochdelavhulta41nyahultakyrkan.5.31623b7d16193fd58033e7d4.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/hultahulta436ochdelavhulta41nyahultakyrkan.5.31623b7d16193fd58033e7d4.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/hultahulta436ochdelavhulta41nyahultakyrkan.5.31623b7d16193fd58033e7d4.html
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 Delegationsbeslut 
§ SBN/PL 2019-002104 
BN2018-054  

 
Inbjudan till samråd för detaljplan för Hulta, Hulta 4:36 m.fl.,  
Nya Hultakyrkan, Borås Stad  
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som finns ute på samråd. Du får den här 
inbjudan för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 19 september – 17 oktober.  
 
Syfte och område 
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av samlingslokal för religiöst 
ändamål. Omkring och inom planområdet är naturen klass III enligt Borås 
Stads grönområdesplan. Detaljplanen har avgränsats för att begränsa 
intrång och säkerställa bevarande av denna miljö, Holmens lund. Syftet 
med planen är även att fortsatt bevara viktiga naturvärden inom området 
som fungerar som spridningsstråk för djur och växter i stadens utemiljö. 
Kompensationsåtgärder ska genomföras för att säkerställa att naturvärden 
bevaras och ersätts på ett lämpligt sätt då mark inom naturområde klass III 
tas i anspråk, ett område med höga naturvärden. 
 
Området ligger i östra Borås och är del av fastigheten Hulta 4:1, Hulta 4:36 
och Hulta 4:37. Planområdet ligger utmed Hultagatan i stadsdelen Hulta, 
mittemot stadsdelstorget Hulta torg. Planområdet är del av naturområdet Holmens lund och befintlig parkering. 
Planområdets storlek är 25 829 m2. Natur och kvartersmark inom området ägs av Borås Stad och fastigheten 
Hulta 4:37 som är befintligt parkering ägs av AB Bostäder. 
 
Gällande detaljplaner för planområdet är stadsplan P305 från 1963, detaljplan P812 från 1988 och detaljplan P844 
från 1990, vilka anger användningen park och parkering. 
 
Ta del av handlingarna 
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna  
för synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig 
handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi  
handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig! 
 
Samrådsmöte 
Vi kommer att ha ett samrådsmöte i form av öppet hus i stadshuset, 30 september kl. 17:00 – 18:30. 
Samrådsmötet hålls på våning 7 i samhällsbyggnadsnämndens sessionssal (på grund av renovering så 
används ingången från norr vid statyn Folktalaren). På mötet kommer representanter från kommunen att 
berätta om förslaget och svara på frågor.  
 
Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter/remissvar senast den 17 oktober via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens 
diarienummer (BN2018-054), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha synpunkter och 
remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka synpunkter 
med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås. 
 
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.  
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§ SBN/PL 2019-002104 
BN2018-054  

 
Kontaktuppgifter för mer information 
Planarkitekt Sara Aneljung, tel. 033-35 85 10, e-post: sara.aneljung@boras.se  
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel. 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 
 
Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-09-18  

mailto:sara.aneljung@boras.se
tel:033-358572
mailto:michaela.kleman@boras.se
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Detaljplan för Garvaren 15 m.fl. Kronängsparken - 
granskning 
Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden (BN2017-1683) 
 

Sammanfattning 
Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny förskola med sex 
avdelningar och bostäder ovanpå samt att utveckla Kronängsparken till en stor och 
sammanhållen park. Detaljplanen har varit på samråd 1 och samråd 2. 
Planbeskrivningen har uppdateras i enlighet med Miljöförvaltningens synpunkter och 
önskemål om redaktionella ändringar. I bullerutredningen ska det stå hälften av 
bostadsrummen = rum för daglig samvaro och rum för sömn. Det är bra att det inför 
granskning har tagits hänsyn till risk för skyfall och ökad mängd dagvatten och att det 
införs en planbestämmelse för att ställa krav på ett underjordiskt utjämningsmagasin 
inom användningsområdet idrottsplats. Ytterligare granskningstillfälle av detaljplanen 
kan krävas eftersom markmiljöutredningen ännu inte levererats och resultatet kan 
påverka utformningen av planen.  
 
  

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker planförslaget med bifogade synpunkter. 
 

Ärendet 
Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny förskola med sex 
avdelningar och bostäder ovanpå samt att utveckla Kronängsparken till en stor och 
sammanhållen park. Detaljplanen gör det även möjligt att anlägga en ny fotbollsplan 
och tillåter Norrbyhuset att utvecklas och växa. Vidare föreslås nya bostäder på kullen 
mot norr. Bostäderna ska bidra till en blandad bebyggelse i olika skalor i denna del av 
Norrby. För att skapa en bra helhet och en sammanhållen park utan bilar och 
parkeringar innebär detaljplanen också att befintlig parkering utmed järnvägen i väster 
kan utökas. 
 
Detaljplanen har varit på samråd 1 och samråd 2.  
 
En fördjupad markmiljöutredning är beställd. Utredningen syftar till att avgränsa 
föroreningarna. Arbetet med att utforma parken, inklusive fotbollsplanen, pågår 
parallellt med detaljplaneprocessen. Synpunkter om materialval och parkmiljö tas med 
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i det fortsatta arbetet. Utgångspunkten är att vegetation som tas bort ska ersättas med 
annan vegetation som även fortsatt bidrar till att ekosystemtjänster och biologisk 
mångfald främjas.  
 
Efter samråden har planbeskrivningen uppdateras i enlighet med Miljöförvaltningens 
synpunkter och önskemål om redaktionella ändringar. 
 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
I bullerutredningen som levererades under juli 2019 dras slutsatsen att för tänkta 
bostadsbyggnader i den norra delen av planområdet beräknas ljudnivån 60 dBA 
överstigas och då krävs att hälften av lägenheterna placeras mot den tystare sidan. Det 
ska vara hälften av bostadsrummen = rum för daglig samvaro och rum för sömn. 
Det skrivs inget i texten och slutsatsen om att det är max järnväg som är det ljudmått 
som är relevant i detta läge.  
Det bör noteras i detta sammanhang att förskoleverksamheten i byggnaden kan bidra 
med ackumulerade ljudnivåer för boende i byggnaden även om barnens utemiljö 
klarar bullernivåerna från väg och järnväg.  
 
Det är bra att det inför granskning har tagits hänsyn till risk för skyfall och ökad 
mängd dagvatten och att det införs en planbestämmelse för att ställa krav på ett 
underjordiskt utjämningsmagasin inom användningsområdet idrottsplats. Eftersom 
förskolan med dess gård ligger lågt i området har det i planbeskrivningen lagts till 
rekommendationer kring lägsta golvnivå på förskole-/bostadsbyggnaden. 
 
Vi har inte kunnat granska markmiljöutredningen eftersom den inte levererats ännu 
till kommunen. Normalt borde en sådan vara klar innan granskning eftersom 
resultatet kan påverka utformningen av planen. Beroende på resultatet av 
undersökningen kan ytterligare granskningstillfälle av detaljplanen krävas.  

Agneta Sander Pia Aspegren 
Miljöchef Miljöutredare 
 

Bilaga 
Samrådshandlingar 
 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
 

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/norrbygarvaren15medflera.5.5f29af9515ff422928a52b91.html


 
GRANSKNING 

 Nämndbeslut  
§ SBN 2019-232 
BN2017-1683  

 

Underrättelse om granskning för detaljplan för Norrby,  
Garvaren 15 med flera, Kronängsparken, Borås Stad 
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som finns ute för granskning. Du får den 
här informationen för att vi vill veta vad du tycker. Granskningstiden pågår 2 september – 30 september.  

 

Syfte och område 
Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny förskola med 
sex avdelningar och bostäder ovanpå samt att utveckla Kronängsparken 
till en stor och sammanhållen park. Detaljplanen gör det även möjligt att 
anlägga en ny fotbollsplan och tillåter Norrbyhuset att utvecklas och 
växa. Vidare föreslås nya bostäder på kullen mot norr. Bostäderna ska 
bidra till en blandad bebyggelse i olika skalor i denna del av Norrby. För 
att skapa en bra helhet och en sammanhållen park utan bilar och 
parkeringar innebär detaljplanen också att befintlig parkering utmed 
järnvägen i väster kan utökas.  
 
Området ligger mitt i stadsdelen Norrby. Planområdet består idag av 
parkområde, bostäder, markparkeringar och allmänt ändamål för 
förskola och fritidsverksamhet. Planområdet omringas av flerbostadshus 
i olika storlek och Norrbyskolan åt sydväst. Järnvägen går i en böj norr 
om planområdet. 
 
Planen har tidigare varit på samråd. De synpunkter som har kommit in finns sammanställda i en 
samrådsredogörelse, som du kan ta del av i slutet av planbeskrivningen. 

 

Ta del av handlingarna 
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna  
för synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att 
ansvarig handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi  
handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig! 

 

Informationsmöte 
Vi kommer att ha ett informationsmöte i form av öppet hus på Norrbyhuset, 10 september kl. 17.00–18.30. På 
mötet kommer representanter från kommunen att berätta om förslaget och svara på frågor.  

 

Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter/remissvar senast den 30 september via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange  
planens diarienummer (BN2017-1683), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill  
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.  
Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80  
Borås. 
 
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.  

  



 
GRANSKNING 

 Nämndbeslut  
§ SBN 2019-232 
BN2017-1683  

 

Kontaktuppgifter för mer information 
Planarkitekt Paulina Bredberg, tel: 033-35 85 14, e-post: paulina.bredberg@boras.se 

Planarkitekt Sara Aneljung, tel: 033-35 85 10, e-post: sara.aneljung@boras.se 

 
Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-08-30  
  

mailto:paulina.bredberg@boras.se
mailto:sara.aneljung@boras.se
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Hulta, Klippingen 7 m.fl (BN 2018-756) - samråd 
Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Sammanfattning 
Denna detaljplan är en ändring av detaljplan P1106. Ändringen syftar till att överföra 
delar av allmän platsmark till kvartersmark, att upphäva utfartsförbud till 
Sörmarksgatan och få angöringsmöjlighet från söder, att justera marknivåer inom 
planområdet samt att ändra placering av vändplats med hänsyn till trafik och sopbilar 
i planområdet. 
 
Miljöförvaltningen ser positivt på att en bullerutredning gjorts. De föreslagna 
planbestämmelserna kring buller krävs då läget är bullerutsatt. Vi har enbart hunnit 
titta på bullerfrågan gällande denna planändring.  
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden föreslås tillstyrka planförslaget.  
 

Ärendet 
Denna detaljplan är en ändring av detaljplan P1106. Ändringen syftar till att överföra 
delar av allmän platsmark till kvartersmark, att upphäva utfartsförbud till 
Sörmarksgatan och få angöringsmöjlighet från söder, att justera marknivåer inom 
planområdet samt att ändra placering av vändplats med hänsyn till trafik och sopbilar 
i planområdet. 
 
Trafikbullerutredning från 2019 är gjord. Ett bullerplank på 2,5 meter föreslås  
utmed Sörmarksgatan utmed en del av tomtgränsen i sydost, utöver en fast placering 
av husen, då läget är bullerutsatt. Planbestämmelsen ändras avseende bullerplank men 
medger fortsatt ett plank. Planbestämmelse finns också att riktlinjer för buller måste 
klaras vilka lösningar exploatören än väljer.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Miljöförvaltningen ser positivt på att en bullerutredning gjorts. Kartorna i 
utredningen är dock svårtolkade då det även i de beräkningarna utan bullerplank finns 
bullerplank inritade. Möjligen bör ett förtydligande ske genom en revidering av 
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utredningen. Av textavsnitten kan dock uttolkas att åtgärder krävs för att klara 
bullersituationen i detta läge och då krävs de föreslagna planbestämmelserna.  
 
Vi har enbart hunnit tittat på bullerfrågan i detta utkast.   

Agneta Sander Johanna Johansson 
Miljöchef Miljöutredare  
 

Bilaga 
Planhandlingarna 
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/
detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/hultaklippingen7mfl.5.757333ff166
e48f9d60a6257.html 
 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/hultaklippingen7mfl.5.757333ff166e48f9d60a6257.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/hultaklippingen7mfl.5.757333ff166e48f9d60a6257.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/hultaklippingen7mfl.5.757333ff166e48f9d60a6257.html


 
SAMRÅD 

 Delegationsbeslut 
§ PL 2019-1674 
BN2018-756  

 
Inbjudan till samråd för detaljplan för Hulta, Klippingen 7 m.fl, 
Borås Stad.   
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad ändrar just nu en detaljplan, som finns ute på samråd. Du får den här 
informationen för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 4 oktober – 25 oktober. 

 
Syfte och område 
Detaljplanens syfte är att överföra delat av allmän platsmark till 
kvartersmark, upphäva utfartsförbud mot Sörmarksgatan, 
justering av vissa marknivåer samt att ändra placeringen av 
vändplatsen för att möjliggöra bostadsbyggnation på tomten. 
 
 
Ta del av handlingarna 
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår  
webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna för synpunkter”,  
och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna  
innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig. 
Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, 
skickar vi handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss  
så hjälper vi dig! 
 
Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter/remissvar senast den 25 oktober via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange  
planens diarienummer (BN2018-756), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill  
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.  
Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80  
Borås. 
 
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.  
  
Kontaktuppgifter för mer information 
Planarkitekt Anton Ehrendahl, tel: 033-35 94 48, e-post: anton.ehrendahl@boras.se 
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 
 
Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-10-02.  
  
 

mailto:anton.ehrendahl@boras.se
tel:033-358572
mailto:michaela.kleman@boras.se
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Månadsuppföljning september 2019 

Ärendet 
Miljöförvaltningen upprättar varje månad en budgetuppföljning med helårsprognos och 
redovisar denna för nämnden.  
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner månadsuppföljningen för september 2019 
med helårsprognos.  
 

Agneta Sander Kristina Reinholdsson  
Miljöchef Förvaltningscontroller 

 
Bilaga 
Månadsuppföljning september 2019 
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Ekonomisk redovisning 

  2018 2019     

 
Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Avvikelse Prognos
avvikelse 

Miljö- och konsumentnämnden 1 091 1 040 780 705 75 0 

Förvaltningsledning 2 142 1 862 1 590 1 554 36 -600 

Verksamhetsstöd 4 928 6 625 4 969 4 083 886 1 250 

Livsmedelskontroll 1 285 637 478 53 425 250 

Miljötillsyn 5 235 3 571 2 679 4 075 -1 396 -1 950 

Miljökstrategiska inkl. energi- och 
konsumentrådgivning 

8 246 8 492 6 369 5 369 1 000 1 200 

Budget- och skuldrådgivning 3 155 3 388 2 541 2 422 119 0 

Buffert 228 260 195 0 195 0 

Klimatkompensationsfond    -89 89 -460 

Verksamhetens nettokostnader 26 310 25 875 19 601 18 172 1 429 -310 

Kommunbidrag 22 800 25 875 19 406 19 406   

Resultat jfr med kommunbidrag -3 510 0 -195 1 234  -310 

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat 760   460  460 

Godkända "öronmärkta" projekt 2 750   363  750 

Resultat jfr med tillgängliga medel 0   2 057  900 

Verksamhetsmått 

Miljöförvaltningen gemensamt 

Verksamhetsmått Utfall Sep 2018 Budget 2019 Utfall Aug 2019 Utfall Sep 2019 

Antal ärenden 2 757  2 812 3 084 

Antal händelser (Ecos) 12 321  12 930 14 436 

Antal delegationsbeslut. 623  867 960 

Livsmedelskontroll 

Verksamhetsmått Utfall Sep 2018 Budget 2019 Utfall Aug 2019 Utfall Sep 2019 

Antal livsmedelsverksamheter 790 790 790 790 

Antal inspektioner 539 800 535 609 

Antal revisioner 55 100 45 65 

Antal delegationsbeslut 203 200 232 255 

Klagomål 48 60 63 71 

Registrering 64 100 68 81 

Miljötillsyn 

Verksamhetsmått Utfall Sep 2018 Budget 2019 Utfall Aug 2019 Utfall Sep 2019 

Antal delegationsbeslut 392 700 596 662 

Antal inspektioner och personliga möten miljötillsyn 237 200 123 147 

Antal inspektioner och personliga möten enskilda avlopp 115 200 107 151 

Antal inspektioner och personliga möten hälsoskydd 153 200 147 155 

Antal kundkontakter miljötillsyn 3 779 5 000 4 235 4 698 

Antal kundkontakter enskilda avlopp 1 765 2 500 1 769 2 016 

Antal kundkontakter hälsoskydd 1 624 2 000 1 708 1 832 

Miljöstrategiska 

Verksamhetsmått Utfall Sep 2018 Budget 2019 Utfall Aug 2019 Utfall Sep 2019 

Konsumentkontakter 2 364    
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Verksamhetsmått Utfall Sep 2018 Budget 2019 Utfall Aug 2019 Utfall Sep 2019 

Informationsaktiviteter. 89    

Rådgivningsärenden, konsumentsrättslig  1 200 643 729 

Föreläsningar och informationstillfällen  50 6 7 

Naturvårds- och hållbarhetsprojekt  5 5 5 

Antal deltagande timmar i stadens planering  4 900 1 271 268 

Strandskyddsärenden  40 51 2 

Deltagare i miljöutbildning  500 418 51 

Rådgivningsärenden, energi- och klimatrådgivning 82 135 108 10 

Evenemang  5 7 0 

Budget- och skuldrådgivning 

Verksamhetsmått Utfall Sep 2018 Budget 2019 Utfall Aug 2019 Utfall Sep 2019 

Klientkontakter 2 333    

Rådgivningsärenden 403 500 380 456 

Föreläsningar och informationstillfällen 49 50 19 23 

Måttet klientkontakter har utgått. 

Inkomna ärenden har ökat med 13% jämfört med föregående år. Vi har sett en markant ökning sedan augusti månad. 
Ökningen kan bero på att Kronofogden intensifierat sitt arbete med att informera om möjligheten att söka skuldsanering 
med hjälp av den kommunala budget- och skuldrådgivningen samt att avdelningen sedan september månad börjat boka 
besök direkt på telefon. 

Kommentarer 

Prognos för helåret  

Resultat 

Till och med september månad redovisar nämnden ett positivt resultat på 1 235 tkr jämfört med periodens budget. 
Förvaltningen har fortsatt en hög personalomsättning och sjukfrånvaro. Flera avdelningar har eller har haft vakanta tjänster 
samt korttidsfrånvaro vilket gör att personalkostnaderna är lägre än förväntat. Det är svårt att rekrytera vikarier till 
verksamheterna vilket påverkar möjligheterna till att komma ifatt både vad gäller verksamheten och ekonomin. Prognosen 
har förbättrats med +650 tkr sedan Tertial 2 vilket främst beror på att avdelningen Miljötillsyn inte lyckats rekrytera så 
många nya medarbetare i höst som planerat. 

Prognos 

Bedömningen, som är något osäker, pekar på ett positivt resultat på 900 tkr vilket är högre jämfört med föregående prognos. 
I dagsläget finns inget beslut om buffertens användning. Fattas inte något sådant beslut under året så kommer bufferten att 
öka på det positiva resultatet ytterligare. 

I och med inrättandet av en stab under förvaltningschefen så har personal flyttats från verksamhetsstöd och miljöstrategiska. 
Budgeten ändras i samband med årsskiftet vilket gör att prognoserna avviker kraftigt från budgeten för såväl 
verksamhetsstöd som förvaltningsledningen. Tillsammans lämnar de ett överskott (700 tkr) inom personalkostnader då HR 
och förvaltningscontroller inte var på plats förrän efter sommaren samt att juristtjänsten varit vakant. 

Livsmedelsavdelningen inklusive tillståndsenheten lämnar ett överskott (250 tkr) som är förknippat med den nya 
lagstiftningen om tobakstillstånd. Det är svårt att bedöma hur många verksamhetsutövare som kommer att söka tillstånd så 
prognosen är förknippad med stor osäkerhet. Prognosen har tagit höjd för de kostnader som det innebär att förstärka på 
personalsidan för att hantera den ökade arbetsbelastningen som tillståndshanteringen kommer medföra. 

Miljötillsyn kommer att ha svårt att klara budgeterade intäktsnivåer. Intäktsbudgeten höjdes för 2019 samtidigt som 
avdelningen fick mer personella resurser för att fokusera på att öka tillsynen. Avdelningen har inte mäktat med att rekrytera 
in all personal och ta in fler anställda i redan ansträngd personalsituation med för lite chefstid per medarbetare. Således är 
det svårt att klara målet att öka intäkterna i den omfattningen som var tänkt. Överskottet på personalsidan mildrar 
underskottet på intäktssidan något. Arbete pågår med att se över avdelningens struktur och årets planering av tillsyn. Detta 
arbete sker på avdelningen tillsammans med förvaltningens controller. Avdelningen disponerar 550 tkr i byggbonus. 
Sammantaget bedöms avdelningen göra ett underskott på 1 950 tkr exklusive byggbonusen. 

Miljöstrategiska avdelningen beräknas också lämna ett överskott på 1 700 tkt inom personalkostnader på grund av vakanta 
tjänster och sjukfrånvaro. Till del kommer dessa medel att användas för att tillfälligt förstärka avdelningen. Avdelningen 
beräknas ha kostnader som täcks av byggbonusmedel motsvarande 200 tkr. Sammantaget bedöms avdelningen göra ett 
överskott på 1 200 tkr exklusive byggbonusen. I avdelningen redovisas än så länge konsumentrådgivningen trots att denna 
sedan någon månad tillhör budget- och skuldrådgivningen. 
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Budget- och skuldrådgivningen bedöms hålla sin budget. 

Av klimatkompensationsfonden har 460 tkr delats ut till Stadsledningskansliet för genomförandet av digitala möten. Årets 
fakturering uppgår till 550 tkr och avser förvaltningar och bolag som inte kompenserat för sina klimatavgifter. Om dessa 
medel inte används till åtgärder under 2019 kommer dessa medel att kunna användas kommande år. 
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Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: xxx
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
Dnr: xxx
Gäller för: Alla nämnder, förvaltningar, styrelser och bolag
Gäller till och med: 2023

Borås Stads 
styrdokument
Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Ungdomspolitiskt program 
Målet för den nationella ungdomspolitiken är att alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska 
ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Vision Borås 2025 
Visionen Borås 2025 har som ett mål att vuxna tar ansvar för barns och ungas uppväxt och 
lärande så att de kan utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla personer. Om 
barn och unga får sina åsikter tillvaratagna väcker det lust att lära och engagera sig i samhället. 

Ungdomspolitiskt program 
Syftet med ett ungdomspolitiskt program är att skapa grundförutsätt¬ningar för en 
kunskapsbaserad, sektorsövergripande och långsiktig ungdomspo¬litik i Borås Stad. Alla 
barn och unga ska få en bra start i livet, en trygg uppväxt samt goda möjligheter att utvecklas. 

Programmet anger Borås Stads viljeinriktning för det ungdomspolitiska arbetet och ska 
genomsyras av ungas inflytande och delaktig¬het. Vi ska arbeta med barn och unga utifrån 
ett helhetsperspektiv där flera variabler samspelar. Att se till sammanhangen som individen 
verkar i ger bättre förutsättningar att se både individen och helheten. 

Det ungdomspolitiska arbetet ska inkludera alla unga, oavsett psykiska, fysiska, ekonomiska 
och sociala förutsättningar. Alla beslut och allt arbete i Borås Stad som berör unga ska följa 
FN:s konvention om barns rättigheter och utgå ifrån ett rättighetsbaserat arbetssätt. Varje 
nämnd ansvarar för att efterleva konventionen.

Fritid och kulturliv 
Fritiden är viktig i ungas lärande och utveckling till självständiga individer. Under fritiden 
skapas nya sociala kontakter och nätverk. En meningsfull fritid har flera positiva samband, 
bland annat för ungas psykiska hälsa men även för den sociala utvecklingen.

För att ge unga möjligheter till en jämställd och tillgänglig fritid som uppmuntrar mångfald, 
kreativitet och engagemang ska vi utgå ifrån ungas faktiska behov där alla får presentera 
och utveckla sina idéer. 

Genom att ifrågasätta normer, som kan utgöra hinder för att fullt ut ta del av fritidsaktiviteter 
och kulturliv, kan vi inkludera fler i våra verksamheter. 

Vi ska säkerställa att information om olika aktiviteter finns tillgängligt i de kanaler unga 
använder. 

Vi ska uppmuntra ungas egna idéer och göra dem delaktiga i våra verksamheter. 

Hälsa och trygghet 
Hälsan är viktig för att kunna utbilda sig, arbeta och skapa sociala relationer. Psykisk ohälsa 
har starka samband med hur man lyckas i skolan och på arbetsmarknaden, med känslor 
av utanförskap och att vara mindre värd. Känslan av trygghet påverkar också hur vi mår; 
otrygghet går hand i hand med att vi ofta skattar vår hälsa lägre och tvärtom.  

För att alla barn och unga ska kunna må bra, bli sedda och bekräftade samt känna sig trygga är 
det viktigt att vi arbetar normkritiskt och för miljöer fria från mobbning och diskriminering. 
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Genom en fördjupad kunskap hos unga och personal om hur olika diskrimineringsgrunder 
tar sig i uttryck kan vi lära oss att hantera och förebygga otrygga situationer. 

Kunskap om hur livsstil och vanor påverkar hälsan gör att vi tidigt kan upptäcka vilket 
behov av stöd som finns och kan därför erbjuda tidiga insatser i olika former.

Delaktighet och inflytande
Barn och unga som känner sig delaktiga utvecklar sin förmåga att uttrycka sig, samarbeta 
och tar ansvar för sitt eget liv och samhället. De skattar ofta sin hälsa högre, får lättare att 
hantera motgångar och kan utvecklas mer positivt. Delaktighet och inflytande är en rättighet 
för barn och unga och framförallt en resurs i ett demokratiskt samhälle.

För att ge barn och unga möjlighet att uttrycka sina åsikter och vara delaktiga krävs en god 
kunskap om barns och ungas rättigheter hos både medarbetare och de unga själva. 

Vi ska stödja ungdomars egen organisering och initiativkraft och vara lyhörda för vilket 
stöd som behövs och efterfrågas. 

Vi ska arbeta för att unga har möjlighet att delta och påverka i hela den politiska 
beslutsprocessen, från initiativ till uppföljning. Det ökar förståelse för den demokratiska 
processen. 

Utbildning och arbete 
Utbildning och lärande är nyckeln till arbete, egen försörjning och delaktighet i samhället. 
Brist på utbildning eller sysselsättning kan leda till utanförskap. Framgång i skolan bygger 
bland annat på ett tydligt pedagogiskt ledarskap, goda relationer mellan lärare och elev samt 
att lärandemiljön i skolan är trygg och stödjande för eleverna.

För att skapa förutsättningar och stödja unga in i vuxenvärlden ska unga få möjlighet att 
utvecklas och arbeta i demokratiska former. 

Vi ska arbeta för att minska skillnaden mellan upplevt och önskat inflytande samt motverka 
våld och otrygghet i skolan. 

När vi uppmuntrar ungas entreprenörskap och innovationskraft skapas goda förutsättningar 
för framtiden. Genom praktik-, lärlings- och feriearbete får unga pröva sina kunskaper och 
i förlängningen kan det ge en vägledning till framtida yrkesval.

Uppföljning
Kommunstyrelsen ansvarar för att senast 2023 föreslå Kommunfullmäktige ett 
reviderat program. Kommunstyrelsen ansvarar för att upprätta och löpande revidera 
en handlingsplan till detta program. Handlingsplaner för 2019-2021 finns på respektive 
nämnd utifrån det senaste resultatet i LUPP – Lokal uppföljning av Ungdomspolitiken 2017.
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Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 
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Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00 

FAX 
033-35 30 25 

 

 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-10-08 

Dnr 
2019-002901 

  

 
 Miljö- och konsumentnämnden 

Yttrande över Borås Stads Ungdomspolitiska program 2020-2023 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker Borås Stads ungdomspolitiska program 
2020- 2023. 
 

Ärendet 
Till Miljö- och konsumentnämnden har remiss inkommit om ungdomspolitiskt 
program 2020-2023. Målet för den nationella ungdomspolitiken är att alla ungdomar 
mellan 13 och 25 år ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande 
över samhällsutvecklingen.  
 
Visionen Borås 2025 har som ett mål att vuxna tar ansvar för barns och ungas 
uppväxt och lärande så att de kan utvecklas till engagerade, självständiga och 
ansvarsfulla personer.  
 
Syftet med ett ungdomspolitiskt program är att skapa grundförutsättningar för en 
kunskapsbaserad, sektorsövergripande och långsiktig ungdomspolitik i Borås Stad. 
Alla barn och unga ska få en bra start i livet, en trygg uppväxt samt goda möjligheter 
att utvecklas.  
 
Programmet anger Borås Stads viljeinriktning för det ungdomspolitiska arbetet och 
ska genomsyras av ungas inflytande och delaktighet. 

Agneta Sander Andreas Zalewski 
Miljöchef Kvalitets- och IT-samordnare 
 

Bilaga 
Borås Stads ungdomspolitiska program 2020-2023 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 



 
 
 

 

Kristina Reinholdsson, 033-35 31 60 
kristina.reinholdsson@boras.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2019-10-07 

Dnr 
2019-519 

  

 
 Miljö- och konsumentnämnden 

Prisuppräkning av taxor inom Miljö- och 
konsumentnämndens verksamhetsområde 2020  

Sammanfattning 
För att handläggningskostnaden per timme ska följa kommunens kostnadsutveckling 
görs en årlig indexuppräkning. Kommunfullmäktige har i samband med fastställandet 
av respektive taxa överlåtit åt Miljö- och konsumentnämnden att årligen besluta om 
denna indexuppräkning. De uppräknade timtaxorna avser verksamhetsåret 2020.  

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att fastställa 2020 års  

• timtaxan för den offentliga kontrollen inom livsmedelsområdet till 1 367 kr  
• timtaxa för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska 

biprodukter till 1 367 kr 
• timtaxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område till 1 193 kr 
• timtaxan för tillsyn enligt strålskyddslagen till 1 193 kr 
• timtaxan för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer till 1 193 kr 
• timtaxan för uppdragsverksamhet inom Miljö- och konsumentnämndens 

verksamhetsområde till 1 193 kr 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att de nya timtaxorna träder i kraft den 1 
januari 2020.  
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har tidigare fastställt följande taxor: 

• timtaxan för den offentliga kontrollen inom livsmedelsområdet 
• taxa för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter 
• taxorna för prövning och tillsyn inom miljöbalksområdet  
• taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 
• taxa för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekusorer 



 
 
 

• taxa för uppdragsverksamhet inom Miljö- och konsumentnämndens 
ansvarsområde 
 

Kommunfullmäktige har i samband med fastställandet av taxorna överlåtit åt Miljö- 
och konsumentnämnden att årligen besluta om indexuppräkning av respektive taxas 
timpris. Det betyder att Kommunfullmäktige inte behöver fatta beslut om årlig 
indexuppräkning.  
 
Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare samt lagen om handel med vissa receptfria 
läkemedel ska revideras inför 2020. Denna taxa måste således fastställas av 
Kommunfullmäktige och omfattas därför inte av detta beslut.  
 
Beräkning av ny timtaxa 
För att handläggningskostnaden per timme ska följa kommunens kostnadsutveckling 
bör en årlig indexuppräkning göras. Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
tillhandahåller ett index används till uppräkning av taxan, Prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV). PKV tas fram genom att priserna för löner, material och tjänster 
samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris. SKL rekommenderar att det 
index som ska användas är eftersläpande för att åstadkomma bättre exakthet. Inför 
2020 ska indexet för 2018 användas. Taxorna indexuppräknas årligen baserat på PKV 
som finns publicerat på SKL:s hemsida under oktober månad.  
 
Vid beräkning av ny timtaxa för 2020 har PKV-20191001 använts1. Det innebär att 
timtaxan är uppräknad med 3,2 procent.  
  
Miljöförvaltningens taxeområden, timtaxor 2019 2020 
Offentlig kontroll inom livsmedelsområdet  1 325 kr 1 367 kr 
Offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter 1 325 kr 1 367 kr 
Prövning och tillsyn inom miljöbalksområdet 1 156 kr 1 193 kr 
Tillsyn enligt Strålskyddslagen 1 156 kr 1 193 kr 
Tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer 1 156 kr 1 193 kr 
Uppdragsverksamhet inom Miljö- och konsumentnämndens ansvarsområde 1 156 kr 1 193 kr 

Agneta Sander Kristina Reinholdsson 
Miljöchef Förvaltningscontroller 
 

Beslut skickas till 
Avdelningarna för Miljötillsyn, Livsmedelskontroll och Miljöstrategiska avdelningen 
                                                      
1 https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/prisindex.1331.html 
 

https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/prisindex.1331.html
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SEPTEMBERDelegationslista

Datum Beslut Ärende Sökande/objekt FastighetDnr Handläggare

2019-002810 20190902 Upphävande av beslut om förbud Livsmedelskontroll, inspektion Lotsen 8 Linda Karlsson

2019-002813 20190902 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Slätthult 1:69 Roger Johansson

2019-001617 20190902 Strandskyddsdispens Naturvård, ansökan om strandskyddispans  Matilda Chocron

2019-002836 20190902 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Lotsen 8 Annelie Gustafsson

2019-002583 20190903 Beslut om miljösanktionsavgift Köldmedia, årsrapport 2018 Prometeus 3 Alexander Thorén

2019-002810 20190903 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Lotsen 8 Linda Karlsson

2019-001891 20190903 Beslut om miljösanktionsavgift Köldmedia, årsrapport 2018 Vinden 5 Alexander Thorén

2019-002558 20190903 Beslut om miljösanktionsavgift Köldmedia, årsrapport 2018 Trandö 2 Alexander Thorén

2019-001542 20190903 Beslut om miljösanktionsavgift Köldmedia, årsrapport 2018  Katrinedal 14 Alexander Thorén

2019-002454 20190903 Beslut om miljösanktionsavgift Köldmedia, årsrapport 2018  Borgstena 5:33 Alexander Thorén

2019-002591 20190903 Beslut om miljösanktionsavgift Köldmedia, årsrapport 2018  Uranus 17 Alexander Thorén

2019-001535 20190904 Beslut om miljösanktionsavgift Köldmedia, årsrapport 2018 Midas 14 Alexander Thorén

2019-002589 20190905 Beslut om miljösanktionsavgift Köldmedia, årsrapport 2018 Katrinedal 14 Alexander Thorén

2019-002760 20190905 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Juno 11 Annelie Gustafsson

2019-002755 20190905 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Längjum 8:4 Annelie Gustafsson

2019-002518 20190905 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

 Simonsland 16 Annelie Gustafsson

2019-002775 20190905 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Kyllared 1:158 Annelie Gustafsson

2019-002783 20190905 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Antares 2 Annelie Gustafsson

2019-002843 20190905 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Praktnejlikan 5 Roger Johansson

2019-002815 20190905 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Rydboholm 1:260 Roger Johansson

2019-002844 20190906 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Bogryd 1:70 Roger Johansson
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Datum Beslut Ärende Sökande/objekt FastighetDnr Handläggare

2019-002795 20190906 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Vävaren 8 Annelie Gustafsson

2019-002794 20190906 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Getängen 22 Annelie Gustafsson

2019-002528 20190906 Beslut om miljösanktionsavgift Köldmedia, årsrapport 2018 Spindeln 11 Alexander Thorén

2019-002819 20190906 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Rångedala-Gravryd 
2:21

Jennie Schürer von Waldheim

2019-002634 20190906 Beslut om att avsluta ärende Hälsoskydd, klagomål på lukt Kolibrin 4 Sevil Selimov

2019-002869 20190909 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Rydboholm 1:377 Roger Johansson

2019-002755 20190909 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Längjum 8:4 Annelie Gustafsson

2019-002871 20190909 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Stormen 6 Roger Johansson

2019-002870 20190909 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Eskilsryd 1:13 Roger Johansson

2019-002704 20190909 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Toarps-Taryd 2:13 Sanna Olsson

2019-002888 20190910 Tillstånd för WC till modulinfiltration Avlopp, ansökan WC Kerstinsgärde 1:242 Karin Görjevik

2019-002305 20190910 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Arta 3:36 Sofia Törnqvist

2019-000815 20190911 Föreläggande med vite Hälsoskydd, klagomål på buller Papegojan 16 Sevil Selimov

2019-002902 20190911 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Nordtorp 1:26 Roger Johansson

2019-002852 20190911 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Seglora-Grimmered 
1:40

Roger Johansson

2019-002820 20190911 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Rångedala 16:2 Sofia Törnqvist

2019-002899 20190911 Föreläggande om temperaturer Livsmedelskontroll, klagomål misstänkt 
matförgiftning

Pilspetsen 1 Thomas Vidholm

2019-002580 20190912 Beslut om miljösanktionsavgift Köldmedia, årsrapport 2018 Carolus 7 Alexander Thorén

2019-002338 20190912 Föreläggande om skyddsåtgärder Miljötillsyn, föreläggande om 
skyddsåtgärder

Fjädern 4 Mirelle Kervatin

2019-002852 20190912 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Seglora-Grimmered 
1:40

Roger Johansson

2019-002893 20190912 Strandskyddsdispens Naturvård, ansökan om 
strandskyddsdispens

Bredareds-Fagerhult 
1:15

Matilda Chocron

2019-002897 20190913 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation  Öd 1:34 Roger Johansson

2019-002592 20190913 Beslut om miljösanktionsavgift Köldmedia, årsrapport 2018 Gånghester 23:12 Alexander Thorén
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Datum Beslut Ärende Sökande/objekt FastighetDnr Handläggare

2019-002904 20190913 Föreläggande om skydssåtgärder Miljötillsyn, anmälan om miljöfarlig 
verksamhet

Skrapered 1:2 Lisa Bindgård

2019-002766 20190916 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Hjältagården 3:1 Karin Görjevik

2019-002873 20190916 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Nagelskivlingen 11 Annelie Gustafsson

2019-002911 20190916 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Nestor 2 Annelie Gustafsson

2018-003540 20190916 Beslut om timdebitering Miljötillsyn, beslut om föreläggande om 
skyddsåtgärder

Solrosen 1 Sevil Selimov

2019-002860 20190917 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Svarvhult 1:22 Roger Johansson

2019-002951 20190917 Föreläggande Livsmedelskontroll, inspektion Pallas 1 Laila Bador

2019-001167 20190917 Beslut om miljösanktionsavgift Köldmedia, årsrapport 2018 , Skrapered 1:66 Alexander Thorén

2019-002922 20190917 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Räveskalla 1:333 Roger Johansson

2019-002880 20190917 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Öd 1:48 Roger Johansson

2019-002970 20190919 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Paradis 1:44 Roger Johansson

2019-002909 20190920 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation  Sölebo 2:2 Roger Johansson

2019-001040 20190920 Tillstånd inom vattenskyddsområde för 
värmepumpsanläggning

Värmepump, installation  Längjum 2:11 Roger Johansson

2019-003009 20190923 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Hjortsered 3:4 Jennie Schürer von Waldheim

2019-002987 20190923 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Hallabron 1:3 Roger Johansson

2018-002799 20190924 Tillstånd för WC till modulinfiltration Avlopp, ansökan WC Dalshestre 2:1 Maria Steinmetz

2019-003018 20190924 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Slätthult 10:25 Roger Johansson

2019-002988 20190924 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Hedared 1:21 Roger Johansson

2019-002872 20190924  Tillstånd för WC till markbädd Avlopp, ansökan WC Rångedala 8:4 Karin Görjevik

2019-002948 20190924 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Rångedala 2:9 Sofia Törnqvist

2018-001054 20190924 Beslut om miljösanktionsavgift Köldmedia, årsrapport 2017 Viskaberg 1 Sofia Törnqvist

2019-002921 20190924 Föreläggande om temperaturer Livsmedelskontroll, revision  Skruven 3 Thomas Vidholm

2019-003019 20190925 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Senåsa 4:9 Roger Johansson

2019-002904 20190925 Föreläggande om skyddsåtgärder Miljötillsyn, anmälan om miljöfarlig 
verksamhet

Skrapered 1:2 Lisa Bindgård
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Datum Beslut Ärende Sökande/objekt FastighetDnr Handläggare

2019-003021 20190926 Tillstånd för WC till modulinfiltration Avlopp, ansökan WC Sköttning 2:26 Sanna Olsson

2019-001166 20190926 Beslut om miljösanktionsavgift Köldmedia, årsrapport 2018  Skrapered 1:85 Alexander Thorén

2019-002549 20190926 Beslut om miljösanktionsavgift Köldmedia, årsrapport 2018 Liljedal 4 Alexander Thorén

2019-002190 20190926 Beslut om miljösanktionsavgift Hälsoskydd, anmälan om hygienlokal 
(tatuering)

Juno 10 Karin Görjevik

2019-002585 20190926 Beslut om miljösanktionsavgift Köldmedia, årsrapport 2018 Astern 7 Alexander Thorén

2019-002962 20190927 Tillstånd för WC till modulinfiltration Avlopp, ansökan WC Häglared 2:9 Karin Görjevik

2019-002887 20190927 Föreläggande om skyddsåtgärder Miljötillsyn, Föreläggande om 
skyddsåtgärder

 Mjölskivlingen 15 Mirelle Kervatin

2019-002788 20190927 Föreläggande om skyddsåtgärder (BDT-
avlopp)

Avlopp, ansökan WC Stenastorp 2:2 Sevil Selimov

2019-001194 20190927 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion, delikatess 
och butik

Sik 1:163 Christina Källberg

2019-002896 20190927 Beslut om miljösanktionsavgift Hälsoskydd, anmälan om hygienlokal 
(Akupunktur, massage)

Viared 6:2 Karin Görjevik

2019-002980 20190927 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Eldflugan 11 Annelie Gustafsson

2019-002967 20190927 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Karon 1 Annelie Gustafsson

2019-002949 20190927 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Stormen 7 Annelie Gustafsson

2019-002928 20190927 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Tå 2:14 Annelie Gustafsson

2018-003698 20190927  Tillstånd för WC till minireningsverk Avlopp, ansökan WC Seglora-Näs 1:20 Karin Görjevik

2019-003042 20190927 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Vale 3 Annelie Gustafsson

2019-003062 20190930 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Viared 10:99 Roger Johansson

2019-003069 20190930 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Kerstinsgärde 1:158 Roger Johansson

2019-002960 20190930 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Kypered 1:13 Roger Johansson
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Beslutstyp Datum Objekt Ärendetyp Diarienr
Avskrivning 2019-09-06 Tillfälligt tillstånd slutet sällskap - e-tjänst 53-2019-00609
Stadigvarande tillst allmänheten, bifall m villkor 2019-09-03 Nytt tillstånd - e-tjänst 50-2019-00426
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap, bifall 2019-09-06 Tillfälligt tillstånd slutet sällskap - e-tjänst 53-2019-00609
Ändrat tillstånd, bifall 2019-09-12 Ändrat tillstånd 34-2019-00620
Ändrat tillstånd, bifall med villkor 2019-09-24 Ändrat tillstånd 34-2019-00597



Samarbetet växer
Välkommen till 2019 års stormöte om Överenskommelsen
inklusive Områdesnätverk och Ortsråd.

Dag: torsdag 28 november 
Tid: kl. 18.00-20.40 (fika finns framdukat från kl. 17.30)
Plats: Textile Fashion Center (Skaraborgsvägen 3 A)

Inbjudna: Idéburna organisationer såsom föreningar, trossamfund,  
studieförbund med flera och nämnder/förvaltningar inom Borås Stad.

» Information om vad som har hänt och vad som är på gång
» Goda exempel från året
» Dialog kring gemensamma intresseområden

Sista anmälningsdag: 19 november
Anmälan på: boras.se/overenskommelsen 
I vänsterspalten finner du: Inbjudningar och webbanmälningar

Kontaktpersoner: 
Anders Hjorth hjortanders@hotmail.com, tfn. 072-222 17 89
Malin Andersson malin.andersson@boras.se, tfn 033-35 73 61
Mikael Andersson mikael3.andersson@boras.se, tfn. 076-648 78 39

Arrangeras i samverkan mellan:
Borås Stad • Studieförbunden i Borås • Social ekonomi Sjuhärad
Föreningsrådet • Svenska kyrkan och trossamfunden i Borås

http://boras.se/overenskommelsen
https://www.boras.se/kommunochpolitik/samarbetenochnatverk/overenskommelsen/inbjudningarochwebbanmalningar/anmalantillstormotetsamarbetetvaxer.4.1f67b3a316cb3068682c9d0d.html
mailto:hjortanders%40hotmail.com?subject=%C3%96k%20samarbetet%20v%C3%A4xer
mailto:malin.andersson%40boras.se?subject=%C3%96k%20samarbetet%20v%C3%A4xer
mailto:mikael3.andersson%40boras.se?subject=%C3%96k%20samarbetet%20v%C3%A4xer
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