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1 Inledning 
Året 2020 har till stora delar präglats av coronapandemin även för miljö- och konsumentnämndens 
verksamhet. 

Miljöinspektörerna, livsmedelsinspektörerna, alkoholhandläggarna och tobakshandläggarna har fått en 
svårare arbetssituation på grund av coronapandemin. Flertalet verksamheter har inte längre samma 
möjlighet att ta emot tillsyns- eller kontrollbesök, då de har en ansträngd situation med trängsel och 
ekonomiska svårigheter medan andra verksamheter har strikt besöksförbud och distansarbete. 1 juli 
2020 kom en ny lag gällande trängseltillsyn, vilket medförde att inspektörerna fick prioritera tillsyn på 
restauranger och serveringar och bortprioritera annan ordinarie tillsyn. Under senhösten kom ytterligare 
en ny lag, som reglerade om stängningstiderna vid alkoholservering. Sammantaget har detta medför den 
budgeterade tillsynen inte fullt ut har klarats av. 

Rådgivningsverksamheterna inom budget och skuld, konsumenträtt och energi- och klimatrådgivning 
samt de förebyggande åtgärderna inom alla dessa områden påverkas i hög grad av pandemin. Besök kan 
inte tas emot på samma sätt och förebyggande åtgärder i form av till exempel föreläsningar måste ställas 
in. 

Internt inom förvaltningen uppkommer kontinuerligt en mängd olika frågeställningar om corona bland 
personalen. Förvaltningsledningen har haft och fortsätter tillsvidare med regelbundna avstämningar och 
kommunikation med alla anställda för att bland annat lindra oro och rädsla hos personalen. Digitala 
möten sker på avdelningarna minst engång per vecka med samma syfte. En hel del tid har gått åt till 
daglig omvärldsbevakning för att kunna ge svar och få klarhet i frågor inom arbetsmiljö, smittrisker och 
lokal hantering av frågor inom förvaltningen. Detta har påverkat all ordinarie verksamhet. 

Miljö- och konsumentnämnden redovisar 2020 ett underskott på - 4 815 tkr efter hänsyn till 
jämförelsestörande poster och nämndens buffert. Resultatet i jämförelse med budget visar ett 
underskott på - 4 993 tkr. Nämndens buffert på 274 tkr har inte använts och har hjälpt till att förbättra 
resultatet. 

 Nämnden har lov att disponera 1 238 tkr (ännu oanvända byggbonusmedel, 550 tkr för 
inventering av miljöförorenade områden och 688 tkr för utredningar luft och grönstråk) av 
ackumulerat resultat, men enbart 178 tkr har nyttjats 2020. 
Nämnden önskar disponera de återstående 1 060 tkr under 2021. 

 Nämnden har lov att använda 549 tkr av "Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat" för 
Klimatkompensationsfonden. I år har dock fonden fått in mer medel (781 tkr) än vad som 
betalats ut (315 tkr), vilket gör att nämnden inte behöver använda det ackumulerade resultatet, 
utan ökar på det istället med 466 tkr. Vid årets slut uppgår fonden till 1 015 tkr varav 700 tkr är 
öronmärkta för nämnden gällande projektet skyfallskartering. 
Nämnden önskar disponera de återstående 1 015 tkr under 2021. 

Sammanfattningsvis beror nämndens underskott 2020 främst på: 

 Kommunfullmäktiges beslut att inte ta ut årlig tillsynsavgift för livsmedelskontroll och 
serveringstillstånd för alkohol har medfört uteblivna intäkter på totalt 5,1 mnkr. 
Nämnden begär att få 2020 års bokslut reducerat med dessa 5,1 mnkr. 

 Medarbetarna inom Livsmedelskontroll och Miljötillsyn fokuserade 2020 mycket på 
trängseltillsyn istället planerad tillsyn, vilket medfört en del uteblivna intäkter även för 
Miljötillsyn. Miljötillsyn visar ett negativt resultat på - 992 tkr. I detta resultat ingår ett överskott 
på 3,2 mnkr gällande personalkostnader. Överskottet beror på att avdelningen inte har varit fullt 
bemannad under året samt att miljöinspektör för förorenade områden tillträder först under 
2021. 

Ekonomiska konsekvenser av coronaviruset 

 Medarbetarna inom Alkohol, Livsmedel och Miljötillsyn har fått fokusera mycket på att arbeta 
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med trängseltillsyn och i viss mån kontroll av serveringstider för alkohol, istället för att arbeta 
med ordinarie tillsyn. Ett statligt bidrag på 596 tkr betalades ut 2020 som stöd för det extra 
arbetet från 1 juli till 31 december med trängseltillsyn. Dessa intäkter motsvarar knappt en 
årsarbetstid, medan den totalt nedlagda tiden från mars till och med december motsvarar cirka 
två årsarbetstider eller cirka 1 500 tkr. 

 Medarbetare och chefer har i varierande grad arbetat hemifrån under året. Utrustning för att 
underlätta den fysiska hemarbetsmiljön har köpts in för cirka 120 tkr. 

2 Viktiga händelser under året 
Agenda 2030, Miljö och konsumentnämnden 

 Som ett led i arbetet med att implementera uppmaningen från kommunfullmäktige, att samtliga 
förvaltningar och bolag vid alla beslut och i allt sitt arbete ska utgå från att målen i Agenda 2030 
ska uppfyllas, har nämnden infört konsekvensbeskrivningar i de tre hållbarhetsdimensionerna 
vid alla nämndbeslut. 

Nytt tillsynsområde av lagstiftning kring coronapandemin 

 Coronapandemin har krävt nya lagstiftningar som medfört en ny form av tillsyn, trängseltillsyn 
samt kontroll av serveringstider för alkoholservering. Myndighetssamverkan inom tre av 
nämndens ordinarie myndighetsområden har genomfört den nya tillsynen - Miljötillsyn, 
livsmedel och alkohol. Trängseltillsyn har i huvudsak genomförts på restauranger och 
uteserveringar, samt rökfria miljöer. 

Tillstånd- och livsmedelskontroll 

 Flertal informationsinsatser kring corona till Boråsare, verksamhetsutövare och politiker. 
 Under 2020 har Serveringstillstånd fått de högsta poängen (88) i NKI-undersökningen av alla 

förvaltningar i Borås historia.’ 
 Digitala kontroller inom livsmedelsområdet. 
 Provtagning på kött på uppdrag av SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) 
 Samarbete med Näringslivsenheten kring förbättringar för näringslivet i Borås Stad och 

utveckling av NKI-arbetet. 
 Arbete med effektivisering på serveringstillstånd. 

Miljötillsyn  

 Inom den lokala myndighetssamverkan i Borås har tillsyn på fordonsverksamheter genomförts 
tillsammans med skatteverket, kronofogdemyndigheten, gränspolisen och lokalpolisen 

 Tillsyn har kunnat genomföras digitalt 
 Tillsyn på ventilation har genomförts på grundskolor och gymnasier i kommunen 
 Tillsyn på energieffektivisering hos företagen i kommunen har genomförts 
 Samarbete med Näringslivsenheten kring förbättringar för näringslivet i Borås Stad och 

utveckling av NKI-arbetet 

Miljöstrategiska inklusive energi- och klimatrådgivning 

 En klimatkommitté har bildats med kompetens inom energi-, klimat- och ekonomifrågor 
 Ett klimatråd har startats, bestående av bl.a. klimatkommittén och politiker från alla partier 
 Borås Stads Energi- och klimatstrategi har färdigställts och antagits 
 Borås Stads Koldioxidbudget har färdigställts och antagits 
 Revideringen av Borås Stads Riktlinjer för resor har färdigställts och antagits 
 Miljöutbildningen har digitaliserats, för att kunna nå ut till så många som möjligt under 
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pandemin 
 Deltagande i Hållbarhetsfestivalen, där vi på flera sätt nått ut till boråsarna genom olika 

seminarier och föreläsningar 

Konsument Borås 

 Lansering av ny Facebook-sida som ytterligare kommunikationskanal 
 Digitala föreläsningar och rådgivning på distans 

Stödfunktioner 

 Nytt ärendehanteringssystem för förvaltningens myndighetsområden 
 Driftsättning av e-arkiv 

3 Strategiska målområden - indikatorer och 
uppdrag 

3.1 Företagandet växer genom samverkan 

  Verksamhetens indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 NKI – Miljö- och hälsoskydd 61 65 70  

 NKI – Livsmedelskontroll 70 70 70  

 NKI – Serveringstillstånd 68 71 75  

NKI – Miljö- och hälsoskydd 
Observera - sammanlagda resultatet för hela 2020 offentliggörs 22 april 2021 och kolumnen 
"Utfall 2020" lämnas därför tom. 
Förvaltningen arbetar systematiskt för att information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, 
rättssäkerhet och effektivitet ska hålla hög kvalitet. När det gäller myndighetsutövning inom nämndens 
tre myndighetsområden Miljö- och hälsoskydd, Livsmedelskontroll samt Serveringstillstånd mäts detta i 
Öppna Jämförelser (Insikt) som görs av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner). Internt på 
förvaltningen pågår kontinuerligt förbättringsarbete med att höja NKI-värden. Samarbetet med Borås 
Stads Näringslivsenhet fungerar på ett föredömligt sätt och kommer fortsätta under 2021. 
 
Det sammanlagda resultatet för tertial ett och två 2020 för Miljö- och hälsoskydd ligger på 68. Inom 
myndighetsområdet för Miljö- och hälsoskydd har avdelningen genomfört internt förbättringsarbete 
samt samverkat med näringslivsenheten som höjt värdet för NKI med flera enheter under de första två 
tertialen. 

NKI – Livsmedelskontroll 
Enheten ligger stabilt högt i NKI-undersökningar under 2018,2019 och det sammanlagda resultatet för 
tertial ett och två 2020 för Livsmedelskontroll ligger på 71. Med tanke på rådande omständigheter i 
samband med pandemin har enheten anpassat sitt arbetssätt och inriktningen på tillsynen på ett 
ansvarsfullt och professionellt sätt under hela året. Enheten får höga poäng på samtliga områden i 
NKI-undersökningen. 
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NKI – Serveringstillstånd 
Tillståndsenheten har fått beröm från verksamhetsutövare vid flertal tillfället för både professionalism, 
rättssäkerhet och bemötande något som har speglats i NKI-undersökningar varje år. Under andra 
kvartalet 2020 har Tillståndsenheten fått de högsta poängen (88) i NKI-undersökningen av alla 
förvaltningar i Borås historia. Det sammanlagda resultatet för tertial ett och två 2020 för 
Serveringstillstånd ligger på 76. 

3.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Miljö- och konsumentnämnden ska 
utreda hur förvaltningen kan 
effektivisera tillsynsverksamheten 
enligt alkohollagen. 

 Genomfört Genomfört. Ett förslag på 
effektiviseringsåtgärder lämnades vidare från 
Miljö- och Konsumentnämnden till 
Kommunfullmäktige januari 2021. 

3.2 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer 

3.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Borås Stads Riktlinjer för resor ska 
vid den kommande revideringen 
utformas så att resor med flyg 
minimeras. 

 Genomfört Vid revideringen har riktlinjerna förtydligats med 
avsikt att minska resandet med flyg. 

3.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

3.3.1 Nämnd 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Miljö- och konsumentnämnden ger 
miljöförvaltningen i uppdrag att 
under 2018 initiera arbetet med mål 
för Borås Stad inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet efter 2020. 
Nationella miljö- och folkhälsomål 
samt Agenda 2030 ska vägas in. 

 Delvis 
genomfört 

En inventering av goda exempel från ledande 
miljökommuner har gjorts, med avseende på 
miljömålen och Agenda 2030. Detta som 
inspiration till fortsatt arbete inom området. 
Inventeringen har kommunicerats bland annat 
på koncernledningsmöte i december 2020. 
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3.4 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

6,1 5,7 5,5 5,8 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

0,4 0,5 0,5 1 

 Andel anställda som nyttjar Borås 
Stads friskvårdsbidrag, % 

51 55 43 55,4 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 
Sjukfrånvaron ligger på ungefär samma nivå som tidigare år. Det är svårt att dra några slutsatser då 
verksamheten och arbetsmiljön har påverkats i hög grad av pågående pandemi och de förändringar som 
detta har inneburit. 
 
Förvaltningen har påbörjat ett strukturerat arbete med arbetsmiljöfrågor i fokus, men det tar tid innan 
sådana satsningar ger tydligt utslag i statistiken 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 
Miljöförvaltningen använder timanställningar vid tillsyn på kvällar och nätter, annars endast i 
undantagsfall. 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 
Under året har friskvårdsgruppen och aktivitetsgruppen inte kunnat arbeta som skulle varit önskvärt. 
Trots detta har utnyttjandet av friskvårdsbidraget inte sjunkit utan ökat. 

4 Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 
Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 

Statsbidrag 882 1 111 389 1 928 1 539 

Avgifter och övriga 
intäkter 17 057 19 695 24 931 16 809 -8 122 

Summa intäkter 17 939 20 806 25 320 18 737 -6 583 

Personal -36 311 -38 066 -45 102 -41 091 4 011 

Lokaler -2 161 -2 002 -2 252 -2 183 69 

Material och tjänster -4 643 -5 782 -5 012 -7 457 -2 445 

Kapitalkostnader -101 -98 -80 -399 -319 

Summa kostnader -43 216 -45 948 -52 446 -51 130 1 316 
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Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 

Buffert (endast i 
budget)   -274  274 

Nettokostnad -25 277 -25 142 -27 400 -32 393 -4 993 

Kommunbidrag 22 800 25 875 27 400 27 400 0 

Resultat efter 
kommunbidrag -2 477 733 0 -4 993 -4 993 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

760 89  0 0 

Godkända 
"öronmärkta" projekt 2 750 12  178 178 

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 1 033 834 0 -4 815 -4 815 

Ackumulerat resultat -594     

Resultatanalys 
Resultat 2020 

Miljö- och konsumentnämnden redovisar 2020 ett underskott på - 4 815 tkr efter hänsyn till 
jämförelsestörande poster och nämndens buffert. Resultatet i jämförelse med budget visar ett 
underskott på - 4 993 tkr. Nämndens buffert på 274 tkr har inte använts och har hjälpt till att förbättra 
resultatet. 

 Nämnden har lov att disponera 1 238 tkr (ännu oanvända byggbonusmedel, 550 tkr för 
inventering av miljöförorenade områden och 688 tkr för utredningar luft och grönstråk) av 
ackumulerat resultat, men enbart 178 tkr har nyttjats 2020. 
Nämnden önskar disponera de återstående 1 060 tkr under 2021. 

 Nämnden har lov att använda 549 tkr av "Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat" för 
Klimatkompensationsfonden. I år har dock fonden fått in mer medel (781 tkr) än vad som 
betalats ut (315 tkr) vilket gör att nämnden inte behöver använda det ackumulerade resultatet, 
utan ökar på det istället med 466 tkr. Vid årets slut uppgår fonden till 1 015 tkr varav 700 tkr är 
öronmärkta för nämnden gällande projektet skyfallskartering. 
Nämnden önskar disponera de återstående 1 015 tkr under 2021. 

Sammanfattningsvis beror nämndens underskott 2020 främst på: 

 Kommunfullmäktiges beslut att inte ta ut årlig tillsynsavgift för livsmedelskontroll och 
serveringstillstånd för alkohol har medfört uteblivna intäkter på totalt 5,1 mnkr. 
Nämnden begär att få 2020 års bokslut reducerat med dessa 5,1 mnkr. 

 Medarbetarna inom Livsmedelskontroll och Miljötillsyn fokuserade 2020 mycket på 
trängseltillsyn istället planerad tillsyn, vilket medfört en del uteblivna intäkter även för 
Miljötillsyn. Miljötillsyn visar ett negativt resultat på - 992 tkr. I detta resultat ingår ett överskott 
på 3,2 mnkr gällande personalkostnader. Överskottet beror på att avdelningen inte har varit fullt 
bemannad under året samt att miljöinspektör för förorenade områden tillträder först under 
2021. 

Ekonomiska konsekvenser av coronaviruset 

 Medarbetarna inom Alkohol, Livsmedel och Miljötillsyn har fått fokusera mycket på att arbeta 
med trängseltillsyn och i viss mån kontroll av serveringstider för alkohol, istället för att arbeta 
med ordinarie tillsyn. Ett statligt bidrag på 596 tkr betalades ut 2020 som stöd för det extra 
arbetet från 1 juli till 31 december med trängseltillsyn. Dessa intäkter motsvarar knappt en 
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årsarbetstid, medan den totalt nedlagda tiden från mars till och med december motsvarar cirka 
två årsarbetstider eller cirka 1 500 tkr. 

 Medarbetare och chefer har i varierande grad arbetat hemifrån under året. Utrustning för att 
underlätta den fysiska hemarbetsmiljön har köpts in för cirka 120 tkr. 

För kommentarer kring budgetavvikelser per avdelning se avsnitt 4.3. 

4.1.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 
Kommunfullmäktige 

Projekt Totalt godkänt 
belopp Utfall tom 2019 Utfall 2020 Återstår 

Första beslut byggbonus 
2017 

750 750  0 

Första beslut byggbonus 
2018 

750 750  0 

Andra beslut byggbonus 
2018 

2 000 762 178 1 060 

Summa 3 500 2 262 178 1 060 

4.2 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 Budget 2020 Bokslut 

2020 Avvikelse 

Miljö- och 
konsumentnämnden      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -853 -918 -1 167 -808 359 

Resultat -853 -918 -1 167 -808 359 

Förvaltningsledning 
inklusive Stab      

Intäkter 150 30 262 265 3 

Kostnader -7 279 -2 755 -4 930 -4 388 542 

Resultat -7 129 -2 725 -4 668 -4 123 545 

Stab      

Intäkter      

Kostnader      

Resultat      

Verksamhetsstöd      

Intäkter  57 100 143 43 

Kostnader  -5 384 -4 865 -5 448 -583 

Resultat  -5 327 -4 765 -5 305 -540 
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Tkr Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 Budget 2020 Bokslut 

2020 Avvikelse 

Tillstånd- och 
livsmedelskontroll      

Intäkter 7 084 8 595 9 306 4 480 -4 826 

Kostnader -8 897 -9 334 -9 703 -9 669 34 

Resultat -1 813 -739 -397 -5 189 -4 792 

Miljötillsyn      

Intäkter 6 292 7 624 11 596 7 342 -4 254 

Kostnader -11 892 -12 671 -15 146 -11 884 3 262 

Resultat -5 600 -5 047 -3 550 -4 542 -992 

Miljöstrategiska inkl. 
energirådgivning      

Intäkter 2 891 2 372 2 187 3 836 1 649 

Kostnader -9 638 -9 473 -9 685 -11 228 -1 543 

Resultat -6 747 -7 101 -7 498 -7 392 106 

Konsument Borås      

Intäkter 1 522 1 579 1 869 1 890 21 

Kostnader -4 657 -4 953 -6 950 -6 690 260 

Resultat -3 135 -3 374 -5 081 -4 800 281 

Buffert      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader 0 0 -274 0 274 

Resultat 0 0 -274 0 274 

Klimatkompensationsfo
nd      

Intäkter  549 0 781 781 

Kostnader  -460 0 -1 015 -1 015 

Resultat  89 0 -234 -234 

Totalt      

Intäkter 17 939 20 806 25 320 18 737 -6 583 

Kostnader -43 216 -45 948 -52 720 -51 130 1 590 

Resultat -25 277 -25 142 -27 400 -32 393 -4 993 

4.3 Verksamhetsanalys 
Verksamhetsåret 2020 har präglats av den pandemi landet befinner sig i och de påföljande restriktioner 
och rekommendationer som regering och centrala myndigheter successivt tagit fram. Situationen har 
påverkat alla anställda och hela förvaltningen på olika sätt. För de alla avdelningar har 
verksamhetsplanering och arbetsmetoder fått anpassas till rådande situation. Myndighetsområdena 
Livsmedel och Alkohol har efter beslut i Kommunfullmäktige inte debiterat efter fastställda taxor och 
avgifter. 
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4.3.1 Miljö- och konsumentnämnden 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 
Den politiska verksamheten redovisar en positiv avvikelse mot budget på 359 tkr. Överskottet beror 
huvudsakligen på lägre kostnader för kompetensutveckling, strategidag och studiebesök som inte har 
genomförts i den utsträckning som planerats. 

Åtgärder 
Överskottet är av engångskaraktär och bidrar till att nämndens negativa resultat som helhet mildras. 

Analys av verksamheten 

Som ett led i arbetet med att implementera uppmaningen från kommunfullmäktige, att samtliga 
förvaltningar och bolag vid alla beslut och i allt sitt arbete ska utgå från att målen i Agenda 2030 ska 
uppfyllas, har nämnden infört 

 konsekvensbeskrivningar i de tre hållbarhetsdimensionerna vid alla nämndbeslut (med undantag 
för vissa myndighetsbeslut mot enskilda verksamhetsutövare eller invånare) 

 redan inför 2018 gett miljöförvaltningen i uppdrag att i arbetet med mål för Borås Stad inom 
miljö- hälsoskyddsområdet väga in Nationella folkhälsomål och Agenda 2030. 

4.3.2 Förvaltningsledning 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 
Förvaltningsledningen inklusive staben har ett positivt resultat på 545 tkr som beror på att de 
budgeterade kostnaderna för kompetensutveckling, strategidagar med mera för hela förvaltningen inte 
har nyttjats i den utsträckning som var tänkt. 

Åtgärder 
Överskottet är av engångskaraktär och bidrar till att nämndens negativa resultat som helhet mildras. 

Analys av verksamheten 

Staben inrättades 2019 och har under sitt första helår 2020 påverkats av corona, trängseltillsyn och flera 
krävande personalärenden, vilket medfört att bland annat arbetet med att uppdatera taxorna inom 
nämndens ansvarsområden bara precis har påbörjats och att vidareutvecklingen av förvaltningens 
systematiska arbetsmiljöarbete som förvaltningen legat efter med sedan många år utan en egen HR-
specialist, inte har kommit så långt som planerat. 

Så länge coronapandemin pågår fortsätter påverkan på stabens verksamheter, vilket i sin tur påverkar 
hela förvaltningen. 

4.3.3 Stab 

Se 4.3.2 Förvaltningsledning. 

4.3.4 Verksamhetsstöd 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 
Verksamhetsstöd redovisar totalt sett en avvikelse mot årsbudget på - 540 tkr. Anledningen är främst 
ökade personalkostnader då avdelningen under större delen av året haft inhyrd personal samt 
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kostnaden för utbildning i det nya ärendehanteringssystemet Ecos2 för berörd personal. Utbildningen 
gick inte att baka in i investeringen för det nya systemet. 
 
Förlängd drift av det gamla ärendehanteringssystemet under tiden som det nya 
ärendehanteringssystemet driftsattes medförde en ökning av kostnader. Vidare har konsulthjälp av 
Koncerninköp i upphandlings- och införandefas av det nya ärendehanteringssystemet också medfört 
kostnader utöver budget. 
 
Ökat distansarbete har medfört oförutsedda ökade kostnader vad gäller datorutrustning och 
konferensutrustning. 

Åtgärder 
Samtliga avvikelser från budget är av engångskaraktär och inga åtgärder vidtas. 

Analys av verksamheten 

Under 2020 har Verksamhetsstöd anpassat verksamheten efter coronapandemin och många nya 
arbetsuppgifter och rutiner har tillkommit. 

Totalt antal registrerade ärenden i ärendehanteringssystemet för förvaltningens myndighetsområden 
samt allmänna ärenden har ökat något under året jämfört med föregående år. Till varje ärende finns 
olika händelser kopplade (tillsyn, beslut, rapporter etc). Dessa har ökat markant jämfört med tidigare år, 
vilket dels beror på antalet ökade ärenden, dels på ny funktionalitet i det nya ärendehanteringssystemet 
(där bland annat olika händelser automatiskt registreras till skillnad från det tidigare systemet). Antal 
delegationsbeslut är något färre jämfört med föregående år. Utfallet kan slå över åren beroende på 
karaktären på de ärenden som är aktuella. 

IT, kvalitet och uppföljning 
Avdelningen har under året lagt ner mycket tid på införande och driftsättning av det nya 
ärendehanteringssystemet Ecos2. Fokus under året har legat på intrimning av systemet, 
problemlösning, utbildning och framtagning av rutiner, mallar och användarmanualer. Att införa ett 
nytt IT-system är ett omfattande och resurskrävande åtagande, och vår ambition är att under 2021 lägga 
större fokus på funktionalitet, effektivitet, e-tjänster och integration med andra system. 

Parallellt med införandet av Ecos2 har även ett e-arkiv upprättats och driftsatts, vilket innebär att alla 
pappersarkiv inte längre är nödvändiga. 

Förvaltningen har sedan tidigare ett flertal e-tjänster inom alkohol- och tobakstillstånd, och ett par e-
tjänster tillkom inom livsmedelsområdet under året. Fortsatt framtagning av e-tjänster pågår 
kontinuerligt och förvaltningen har även ett samarbete med övriga sjuhäradskommuner där syftet är att 
vi kan ta del av varandras e-tjänster i den takt de blir klara. 

Vidare har förvaltningen även arbetat med pilotprojektet Kommun-Kim under hösten inom områdena 
alkohol och tobak, Konsument Borås, avlopp och avfall. Kommun-Kim är en chatbot som kan svara 
på enklare frågor på Borås Stads hemsida. Arbetet med att utveckla Kommun-Kim kommer att 
fortsätta under 2021. 

Bostad Borås 
Bostad Borås har som uppgift att vara ett stöd till allmänheten kring hur och var man kan söka lägenhet 
i Borås. Inför terminsstarterna är studenterna vid Högskolan i Borås en särskilt viktig målgrupp. 
Verksamheten informerar nya och nuvarande kommuninvånare samt studenter via webbplatsen 
Boråsbo, besök, brev, e-post och telefon. 
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4.3.5 Tillstånd- och livsmedelskontroll 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 
Avdelningen redovisar totalt sett en negativ avvikelse mot årsbudget på - 4 792 tkr. 

En stor orsak till detta är att Kommunfullmäktige i april 2020 beslutade om att inte debitera 
tillsynsavgift för livsmedelskontroll och serveringstillstånd för alkohol med anledning av de negativa 
ekonomiska effekter pandemin har för många i branschen. 

Avdelningen har under hösten 2020 påbörjat ett grupputvecklingsarbete som tagit tid och resurser från 
det ordinarie arbetet. Utöver det har en stor sjukfrånvaro och frånvaro p.g.a. vård av barn noterats 
under året. 

Livsmedelskontroll har inte nått upp till sina budgeterade intäkter. Resultat för 2020 är - 3 298 tkr. Den 
huvudsakliga orsaken är Kommunfullmäktiges beslut enligt ovan.  Avdelningen har också under stora 
delar av året lagt tid på trängseltillsyn och annat arbete relaterat till corona, vilket medfört att ordinarie 
planerad tillsyn inte kunnat genomföras och debiteras enligt fastställd plan. Det innebär att det har 
blivit en stor kontrollskuld för 2020. 

Tillståndsenheten har inte nått upp till sina budgeterade intäkter. Resultat för 2020 är - 1 528 tkr. Den 
huvudsakliga orsaken är Kommunfullmäktiges beslut enligt ovan.  Ansökningarna om tillfälliga 
serveringstillstånd har minskat men ansökningarna om stadigvarande tillstånd har jämfört med året 
dessförinnan fördubblats från 12 till 25 vilket är en påtaglig arbetsbelastning. Hög frånvaro har 
inneburit ett överskott på personalkostnader. 

På tobakssidan har debitering skett av både ansöknings-, registrerings- och tillsynsavgifter under 2020. 
Intäkter är något större än tidigare år eftersom enheten har debiterat för ärenden som omfattas av 
tobakstillstånd. Merparten av de tillståndsansökningar som kom in hösten 2019 flyttades till 2020. För 
att komma ikapp med handläggningen av dessa ärenden under ett år med Corona och hög frånvaro har 
externa resurser anlitats. 

Åtgärder 
Avdelningen har som ambition att så fort pandemiläget stabiliseras återgå till ordinarie nivå vad gäller 
planerad tillsyn både vad gäller livsmedel, tobak, e-cigaretter, påfyllningsbehållare, receptfria läkemedel 
och serveringstillstånd. 

Analys av verksamheten 

Livsmedelskontroll 
Verksamhetsåret 2020 har präglats av den pandemi landet befinner sig. För att kunna genomföra 
trängseltillsyn i Borås Stad har livsmedelskontroll varit tvungen att avsätta mycket av sina resurser för 
inläsning, skapande av rutiner, planering och genomförande av trängseltillsyn i Borås Stad. 

Under senare tid har livsmedelskontroll jobbat parallellt med både trängseltillsyn samt fysiska (om det 
varit genomförbart) och digitala kontroller. På grund av rådande pandemi och ändrade prioriteringar i 
kontrollen har det gjorts färre inspektioner och revisioner 2020 jämfört med 2019. 
 
Antalet klagomål har legat konstant högt under året, vilket belastat livsmedelskontroll hårt eftersom alla 
klagomål utreds och alla klagomål följs upp med nya kontroller. Det har även kommit fler klagomål och 
ärenden inom Europeiska larmsystemet RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) och därtill 
hörande EU-databasen iRASFF. Ett RASFF ärende kan generera mycket arbete för 
livsmedelskontrollen. Detta beror på att många verksamheter kan vara berörda av det aktuella larmet. 

Under 2020 har antalet nya registreringar ökat med cirka 25 % jämfört med tidigare åren. Ökningen 
beror till stor del på att pandemin orsakat fler ägarbyten samt fler nystarter av verksamhet än ett 
normalår. Antalet delegationsbeslut motsvarar budgeterade siffror. Livsmedelskontroll har även arbetat 
aktivt med informationsskapandet till både allmänheten och politiken i staden. 
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Från och med 2019 har handläggning av livsmedelssanktionsavgifter tillkommit. Under 2020 har det 
resulterat i en kraftig ökning, då 23 ärenden öppnades (7 ärenden 2019) som tagit mycket tid av 
enheten. 

Omfördelning av arbetsuppgifter och ändrade kontrollmetoder på grund av rådande omständigheter 
under 2020 ledde till att det finns en kontrollskuld på cirka 1600 timmar. 

Serveringstillstånd 
Verksamhetsåret 2020 har präglats av den pandemi landet befinner sig i och de påföljande restriktioner 
och rekommendationer som regering och centrala myndigheter successivt satt på plats. 
Serveringstillstånd har följt utvecklingen och fortlöpande informerat tillståndshavarna om det senaste 
via e-post samt hållit aktuella sidor på webbplatsen à jour. 

För att underlätta för restaurangnäringen togs under året en rad initiativ av Borås Stad. Under våren 
beslutades att inga tillsynsavgifter skulle utgå för året, och ett generellt beslut om möjlighet till utökad 
serveringsperiod på uteserveringen för restauranger med befintligt tillstånd togs vid två tillfällen under 
året. Under senare delen av året beslutades att ovanstående gällande taxor ska gälla även för 2021 och 
att ovanstående gällande serveringsperiod ska gälla under åtminstone delar av 2021. 

Serveringstillstånd har under 2020 ansvarat för handläggning av ärenden och tillsyn i enlighet med 
alkohollagen i Borås Stad, Marks kommun och Bollebygds kommun. Under året sade Marks kommun 
upp avtalet gällande handläggning av ärenden och tillsyn som man haft med Borås Stad sedan flera år. 
Från 1 januari 2021 ligger ansvaret för ovanstående inte längre på Borås Stad. Som en konsekvens av 
detta beslutade nämnden i september att minska personalstyrkan med motsvarande 70 procent av en 
heltid inför 2021. Redan under hösten slutade en medarbetare med en tjänstgöringsgrad på 75 procent 
som inte ersatts. 

Vid ingången av året fanns 4 alkoholhandläggare på serveringstillstånd med en total sysselsättningsgrad 
motsvarande 3,75 heltidstjänst. Vid utgången av året fanns 3 alkoholhandläggare med en 
sysselsättningsgrad motsvarande 3,0 heltidstjänst. Den genomsnittliga närvaron under 2020 var 
uppskattningsvis 2,75 årsarbetare vilket motsvarar ett bortfall av en heltidstjänst. Under flera månader 
har endast två handläggare bemannat på serveringstillstånd. Detta på grund av sjukskrivning, 
utlåning/omorganisation av personal till handläggning av tobaksärenden och debitering samt 
reducering av personal en månad innan avtalet med Marks kommun upphörde. Hösten har inneburit 
förberedelser och arbete inför överlämning av ansvaret och ärenden till Marks kommun. Parallellt med 
detta har enheten deltagit i en grupputveckling på avdelningsnivå.  

Arbetet kring sekretessprövning och överklagade beslut har under året varit omfattande, framförallt 
knutet till ett par uppmärksammade ärenden. 

Den yttre tillsynen har påverkats av pandemin och delvis ändrat fokus. Vid flera tillfällen under året har 
den bedrivits tillsammans med andra avdelningar på förvaltningen. Den samordnade tillsynen har, med 
ett undantag, inte kunnat genomföras, då även samverkande myndigheter varit belagda med 
restriktioner på grund av pandemin. 

Verksamheten har under året fortsatt att hitta vägar för effektivisering. Arbetet med att identifiera 
arbetsmoment som kan läggas över på den administrativa stödfunktionen på förvaltningen har fortsatt, 
och ett samarbete med Fritids- och folkhälsoförvaltningen gällande utbildningarna i ansvarsfull 
alkoholservering inleddes under året. Graden av digitalisering i arbetet har ökat ytterligare. 

Borås Stad tillhör alltjämt de 10 kommuner i landet som har den kortaste handläggningstiden gällande 
ansökningar om serveringstillstånd (Näringslivets Regelnämnds rapport från augusti 2020). 

Antalet ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd har ökat från 12 stycken 2019 till 25 stycken 
2020. Dessa ansökningstyper ianspråktar mest tid och resurser av de ansökningsärenden som hanteras. 
Antalet ansökningar om tillfälliga tillstånd har gått ned jämfört med 2019 (tillfälligt till allmänheten från 
6 till 3, tillfälligt till slutet från 19 till 6, totala antalet ansökningar var 65 stycken 2019 och 61 stycken 
2020). Även ansökningar om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten kan vara omfattande 
utredningar. Flera tunga ärenden har hanterats under året som både processats i domstol och fått 
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medial uppmärksamhet. Arbetet med sekretessprövningar har också ökat på enheten. Antalet 
tillsynsbesök ligger på samma nivå som året dessförinnan och corona har under året medfört att tillsyn 
inte kunnat göras i samma omfattning som planerat. Vad gäller antalet anmälningar om förändring av 
PBI (personer med betydande inflytande) är det liksom ansökningar händelsestyrt. Att anmälningar inte 
inkommer betyder inte att ändringar inte görs, vilket kan öka behovet av utredningar genom tillsyn 
istället. Tillståndsenheten har också påverkats av utredningar kring omorganisation och effektivisering, 
grupputveckling och sjukskriven avdelningschef. En anledning till differens mot budget vad gäller 
diarieförda ärenden är att utskick av information till tillståndshavare inte har registrerats på respektive 
tillståndshavare. Utskick till tillståndshavare uppgår till drygt ett 100-tal och har gjorts vid sju tillfällen 
under 2020 (vilket skulle öka de diarieförda ärendena med upp emot drygt 800 ärenden och händelser 
med lika mycket, budget skulle alltså överskridas i det ena fallet och levas upp till i det andra). Antalet 
inre tillsyner som öppnats är något färre än 2019 (12) och ambitionen att öka dessa har inte varit möjlig. 
(På grund av belastningen under hösten tog Fritids- och folkhälsoförvaltningen över planering och 
genomförande av höstens utbildning i Ansvarsfull alkoholservering. Detta arbete fick prioriteras bort 
på Tillståndsenheten.) 

4.3.6 Miljötillsyn 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 
Miljötillsyn redovisar totalt sett en avvikelse mot årsbudget på - 990 tkr. 

Intäkterna för 2020 underskred budget med - 4 254 tkr. Årets personalbudget förstärktes med 1 
årsarbetare för förorenade områden. Kostnaderna är 3 261 tkr lägre än budgeterat och det är framförallt 
utifrån lägre personalkostnader, då inte avdelningen varit fullt bemannad under året samt att 
miljöinspektör för förorenade områden tillträder först under 2021. 

Miljötillsyn har inte nått upp till sina budgeterande intäkter på grund av personalomsättning, 
rekryteringar av nya inspektörer samt restriktioner till följd av pandemin spår. 
 
På grund av omständigheterna med pandemin har avdelningens tillsyn inte kunnat genomföras enligt 
fastställd plan. Under en stor del av året har avdelningen arbetat med trängseltillsyn och övrigt arbete 
relaterat till corona vilket inneburit att många planerade ordinarie tillsynsbesök fått senareläggas eller 
ställas in. 
 
De minskade intäkterna har också påverkats av att rekrytering av personal inte har kunnat slutföras 
förrän i december, en stor omorganisation som har pågått samt hög frånvaro. Lägre personalkostnader 
beror dels på nämnda frånvaro, dels på förseningar i rekryteringen av miljöinspektörer samt att ny 
avdelningschef inte kom på plats förrän i augusti. 

Åtgärder 
Mycket tid kommer att avsättas 2021 till handledning, upplärning av nya medarbetare samt fortsatt 
implementering av ärendehanteringssystemet för att skapa en stabil grund som gör att arbetet kan 
utföras på ett effektivt sätt i en bra arbetsmiljö. Fokus kommer att vara på att utföra den planerade 
tillsynen på årsbetalande verksamheterna som timfinansierade projekt för att uppnå budgeterade 
intäkter. 

Analys av verksamheten 

Pandemin har medfört många negativa ekonomiska konsekvenser för många företagare och boråsare. 
Pandemin har också lett till att Miljötillsyn behövt omprioritera inom miljö- och hälsoskyddstillsynen. 
Inplanerade tillsynsbesök blev inställda beroende på restriktioner hos verksamheter eller har ombokats 
vid flertal gånger. 

Under året tillkom ett nytt tillsynsområde för nämnden som då fick prioritera trängseltillsyn. Miljötillsyn 
har samarbetat med avdelningen för Tillstånd och livsmedelskontroll för att genomföra trängseltillsyn 
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på restauranger och uteserveringar samt att genomföra myndighetssamverkan inom trängseltillsyn, 
tillsyn på alkohol samt rökfria miljöer. Stor andel tid har fått ägnas åt omvärldsbevakning och många 
coronarelaterade frågor från verksamheter och allmänhet. Det har också varit en hel del oklarheter i 
tillsynens utförande från överordnande tillsynsvägledande myndigheter, vilket försvårat genomförandet. 
Tillsyn på äldre-, grupp- och vissa omsorgsboenden fick också prioriteras för att inventera situationen 
för riskgruppen äldre. 

Miljötillsynen har i mångt och mycket inte kunnat genomföras planenligt utan har medfört tidsödande 
ombokningar och framflyttning av besök. Delar av tillsynen har genomförts digitalt, där inte 
utomhustillsyn varit möjlig eller kunnat genomföras på plats. 

Årets tematillsyn inom hälsoskydd har varit Ventilation samt Uppföljning inom städning. På grund av 
pandemin och det ansträngda läget på grundskolorna och gymnasierna har tillsynen fått senareläggas 
och några enstaka skjutas över till 2021. Avdelningen har genomfört uppföljande möten med 
grundskoleförvaltningen som begärt förlängd tid för åtgärdande av brister. Vidare har 
samverkansmöten med LFF genomförts, med fokus på 2021 års tematillsyn Radon i förskolor. Annat som 
tagit mycket tid i anspråk är bygglovsremisser gällande undervisningsverksamheter som har fått 
kompletteras. Detsamma gäller en anmälan om en grundskola i Kyllareds industriområde som inte 
kunnat debiteras. Avdelningen har också ägnat sig åt nylokaliseringar av undervisningsverksamheter i 
detaljplaneskedet. 

Tematillsyn för miljöskyddet har varit temat Energitillsyn med syfte att kontrollera lagefterlevnaden av 
energifrågorna samt minska energiförbrukningen på företagen. Inom tematillsyn har avdelningen 
samarbetat med energirådgivarna. Tillsynen blev mycket uppskattad bland verksamhetsutövarna. 
Länsstyrelsen har efterfrågat vår kompetens om energitillsyn vid seminarier och utbildningar för andra 
kommuner. Avdelningen var inbokad på utbildningstillfälle om energitillsyn i Jönköping, men 
senarelades på grund av pandemin. Tid har också åtgått åt att ta fram nytt tema för tematillsynen 2021. 

Under året har arbete lagts på att börja debitera miljösanktionsavgifter och ofullständiga årsrapporter 
med start nästa år. Under året har tillsyn på ett 30-tal fotvårdsverksamheter med risk för blodsmitta 
genomförts och kommer att fortsätta under 2021. Lagändringar för bland annat smittförande avfall, 
farligt avfall och sortering av bygg- och rivningsavfall, kommer innebära ett ökat tillsynsbehov 2021 och 
har medfört större arbetsbelastning under åtet. Verksamheter som berörs av övergångsbestämmelser 
samt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har fått uppdaterade beslut. En pågående 
revidering av avfallsföreskrifter har inneburit merarbete för avdelningen. Vidare har avdelningen har 
bistått med avlastning åt Naturvårdsverket för de nya regelverket för avfallsregister i landet. Tillsyn på 
täkter samt samrådsärenden har genomförts under året. Samrådsärendena har tagit en betydande andel 
tid. Under hösten 2020 har andelen krossningsanmälningar utanför de befintliga täkterna ökat. 

Inom myndighetssamverkan har tillsyn på fordonsverksamheter genomförts tillsammans med 
skatteverket, kronofogdemyndigheten, gränspolisen och lokalpolisen. Inom myndighetssamverkan 
genomfördes samordnande tillsyn efter ett stort antal allvarliga klagomål på ett vattenpipscafé i 
kommunen. Tillsynen inom myndighetssamverkan har medfört krav på åtgärdande av brister och 
kommer följas upp under 2021. 

Inom förorenade områden har avdelningen arbetat med förbättring av rutiner för handläggning och 
debitering samt att koppla in dessa i ärendehanteringssystemet. Miljöinspektörer har deltagit aktivt i 
stadens planarbete genom sin kompetens inom förorenade områden, miljöfarlig verksamhet, 
industribuller, utsläpp till luft. Arbetet med MIFO (metodinventering av föroreningar) har fortgått och 
kommer att ta vid nästa fas med riskbedömningar och riskklassningar av förorenade objekt. 

I början av året anordnade Miljötillsyn en uppskattad entreprenörsträff för avloppsentreprenörer. De 
inbjöds att diskutera kommande lagändringar samt att bli informerad om årets avloppsinventeringar. 
Områden som inventerats är Rångedala, Backabo, Skansasjön samt några spridda kvarvarande 
fastigheter. Avdelningen har även bistått Borås Energi och Miljös arbete med den nya VA-planen för 
Borås Stad. 

Arbetet med att genomföra en översyn av taxan har blivit senarelagd på grund av rådande 
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omständigheter med pandemin. Miljötillsyn har parallellt med pandemin arbetat med att slutföra 
omorganiseringen att dela avdelningen i två avdelningar med syfte att åstadkomma förbättringar i 
arbetsmiljön samt effektiviseringar och uppföljning inom miljöbalkstillsynen. Arbetet med att 
implementera den nya indelningen har knappt påbörjats och förväntas att pågå under 2021. Under årets 
första halva har tid åtgått för rekrytering av en efterlängtad chefskollega till den ena av avdelningarna. 
Under årets andra halva har rekryteringar av 5 miljöinspektörer pågått, men som inte kunnat avslutas 
förrän i december. 

Under 2020 har avdelningen fått en långtidssjukrivning, vilken haft stor påverkan på arbetet med 
tillsynsplanering och implementering av det nya ärendehanteringssystemet med dess tillhörande rutiner. 
En hel del korttidssjukfrånvaro samt frånvaro på grund av vård av barn har noterats under året. Vidare 
har en medarbetare beviljats tjänsteledighet för att prova annat arbete och två medarbetare har varit 
föräldralediga. Sjukskrivning, ledigheter tillsammans med pandemin bidragit till en nödvändig 
omfördelning av arbetsuppgifter inom samtliga branschområden, vilket inneburit övervägande stor 
andel handledningstid från de erfarna handläggarna och en längre upplärningstid för nya inspektörer. 
Under senare delen av året arbetade majoriteten av medarbetarna hemifrån, vilket har ställt högre krav 
på att upprätthålla livsnödvändig social samvaro. 

Pandemin i kombination med frånvaro och sjukskrivningar har oundvikligen påverkat arbetsmiljön 
negativt genom en stor arbetsbelastning och stress, vilket medfört att arbete inte kunnat genomföras i 
enlighet med fastlagd planering. Stöd har fått inhämtats från företagshälsovården. 

4.3.7 Miljöstrategiska inkl. energirådgivning 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 
Avdelningen gör ett överskott på 106 tkr gentemot budget. Avdelningen har fått 700 tkr från 
Klimatkompensationsfonden som påverkar resultatet positivt med samma belopp då medlen inte 
används. Utöver detta har avdelning använt 178 tkr av tidigare beslutade byggbonusmedel. Det betyder 
att miljöstrategiska avdelningen egentligen gör ett underskott på - 416 tkr. 

De 700 tkr från Klimatkompensationsfonden måste avdelningen få nyttja under 2021, varför nämnden 
önskar att få disponera dessa medel under 2021. 

Avdelningen bedriver flera externt finansierade projekt och deras budgetar finns inte i 
ekonomisystemet, vilket försvårar jämförelse och analys mot budget - både vad gäller kostnader och 
intäkter. 

Intäkterna har ökat jämfört med budget, vilket beror på de obudgeterade projekten samt de 700 tkr från 
Klimatkompensationsfonden för skyfallskartläggningen. 

Kostnaderna har ökat jämfört med budget under året, vilket beror på de obudgeterade projekten och 
obudgeterade konsulttjänster avseende kartläggning av luftkvalitet och GIS-stöd. Delar av dessa 
kostnader har finansierats av att personalkostnader underskridit budgeten. 

 
Åtgärder 
I samband med arbetet att ta fram en ny taxa gällande Miljöbalken kommer också antal schablontimmar 
som debiteras för strandskydd att ses över. Dessa timmar bör ökas för att motsvara den arbetstid som 
läggs ner på strandskydd. 

Budgetarna för projekten som finansieras med externa medel behöver läggas in i ekonomisystemet för 
att förenkla uppföljningen av avdelningens ekonomi. 

 
Analys av verksamheten 

Naturvård 
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Inom stadens naturvårdsarbete har mycket arbete skett med våra GIS-filer. En konsult har 
tillgängliggjort äldre inventeringar och data i QGIS och grunden till en grundkarta har tagits fram med 
hjälp av Geodataavdelningen. Fortfarande återstår dock mycket arbete för att få en komplett 
grundkarta. 
 
LONA-bidrag och medel från Borås Stads naturvårdsfond har beviljats för restaurering och bildande av 
naturreservat i Gåshult. Under året har restaurering påbörjats med röjning, bränning, hamling, slåtter 
och bete med rödkullor. 
 
En ansökan om LONA-bidrag har skickats in för en förstudie om var i Borås Stad man kan öka den 
vattenhållande förmågan i landskapet. Detta för att bättre stå emot klimatförändringar, med 
översvämningar och torka, samtidigt som man gynnar biologisk mångfald. 
 
Strandskyddsärenden 
Under 2020 inkom 69 ansökningar om strandskyddsdispens, vilket är lika många som under 2019. Det 
har också inletts 10 tillsynsärenden under året, vilket är 7 st fler än 2019. 
 
Miljöstrategisk verksamhet 
Tillsammans med tjänstepersoner från stadsledningskansliet har en klimatkommitté bildats under 2020, 
med kompetens inom energi-, klimat- och ekonomifrågor. Även ett klimatråd, bestående av bl.a. 
klimatkommittén och politiker från alla partier, har startats upp under året, med syfte att anpassa staden 
i ett förändrat klimat. Borås Stads Energi- och klimatstrategi har färdigställts och antagits, liksom 
koldioxidbudgeten och revideringen av Borås Stads Riktlinjer för resor. 
Arbetet med att revidera stadens miljömål, där även utvärdering av målen ingår, har påbörjats. 
 
Fysisk planering 
Inom ramen för fysisk planering har vi med vår expertis deltagit i ett flertal arbetsgrupper för 
framtagande av t.ex. detaljplaner, stadsbyggnadsprogrammet Staden vid Parken, Strukturskiss Norr, ny 
stambana för höghastighetsjärnväg och ny Trafikplan. Vi har även deltagit i forskningsprojektet 
Samskapande samhällsplanering som haft slutkonferens. 
 
Miljöövervakning 
Under året har en spridningsmodell av luftkvaliteten i Borås upphandlats, som används i den fysiska 
planeringen. 
 
Energi- och klimatrådgivning 
Under året har vi inlett ett samarbete med Härryda Kommun kring energi- och klimatrådgivning. 
 
Kunskapsförmedling 
Under året har vi tillhandahållit miljöutbildning för 529 personer, anställda och förtroendevalda inom 
Borås Stad, vid 26 utbildningstillfällen. Under hösten 2020 har miljöutbildningarna genomförts i 
samarbete med Navet Science Center. Miljöutbildningen har under det gångna året, på grund av 
coronapandemin, gått från att huvudsakligen vara lokalbunden, till att bli distansutbildning. Antalet 
utbildningar har också begränsats i antal med anledning av pandemin och nått ut till hälften så många, 
jämfört med 2019. 
 
Vi har avslutat projektet Hållbar Landsbygd Sjuhärad som har tre fokusområden, REKO-ring, Dela Mera 
(delningsekonomi) och Lokalturism. Projektet har finansierats av Boråsregionens tillväxtmedel miljö 
och har pågått under åren 2017-2020. Under 2020 har det genomförts en uppföljande utvärdering av 
REKO-ringar som fick internationell spridning. Kampanjen Sjuhäradsbornas hemesterfavoriter har fått 
ett eget liv i sociala medier under #mitt7H samt en utställningsplats på Navet Science Center. Även 
Smarta Kartan, en digital karta som samlar verksamheter där du kan låna, byta, hyra, ge och få i 
Sjuhärad, har fått en utställningsplats på Navet. Utifrån ett identifierat behov har det även anordnats 
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utbildningar i Agenda 2030, ett fysiskt tillfälle i januari med över 70 deltagare från näringsliv, 
civilsamhälle och offentlig sektor. Därutöver har det anordnats två digitala utbildningstillfällen, ett för 
Leader Sjuhärads medlemsorganisationer, styrelsemedlemmar och projektledare samt ett för 
kommunanställda i Herrljunga kommun. 

En förstudie kring hållbara livsstilar har påbörjats under året. 
 
Kommunikation och utåtriktat arbete 
Vi ansvarade för ett antal föreläsningar och seminarier under Hållbarhetsfestivalen 2020 som arrangerades 
för första gången. 
 
Avdelningen har även arbetat med kunskapsspridning i sociala medier genom delningar och inlägg på 
förvaltningens Facebook-sida som har 967 följare. 

4.3.8 Konsument Borås 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 
Avdelningens budgetöverskott på 280 tkr beror på minskade lokalkostnader, då hyran för gemensamma 
utrymmen i stadshuset minskat samt att personalkostnaderna blivit något lägre på grund av att 0,5 tjänst 
som budget- och skuldrådgivare inte återanställts. 
 
Åtgärder 
0,5 tjänst som budget- och skuldrådgivare drogs in i samband med att en anställd slutade. Det betyder 
att inför 2021 har verksamheten 0,5 årsarbetare mindre. Denna förändring har nämnden fattat beslut 
om av ekonomiska skäl i samband med budget 2021. 
 
Analys av verksamheten 

Efterfrågan på budget- och skuldrådgivning har ökat flera år i rad och så även under 2020. Trenden är 
liknande i flertalet kommuner. För vår del har antalet inkomna ärenden ökat med nästan 9 % (689 jmf 
634) jämfört med 2019 och med drygt 31 % jämfört med 2018 (689 jmf 522). Ökningen beror dels på 
att vi har vi ökat tillgänglighet genom att göra det enklare att boka en tid för rådgivning och dels på att 
fler är beroende av hjälp för att få sin ekonomiska vardag att fungera. Verksamheten har svårare och 
svårare att leva upp till Konsumentverkets rekommendation att erbjuda ett rådgivningsbesök inom 4 
veckor. Eftersom verksamheten inför 2021 har 0,5 tjänst mindre så kommer det fortfarande vara svårt 
att klara målsättningen, trots att verksamheten arbetar med att hitta sätt att effektivisera på. 
 
De senaste åren har antalet konsumenträttsliga ärenden minskat, men 2020 har verksamheten haft 
ungefär samma antal ärenden som året innan. Konsumentrådgivningen var inte fullt bemannad i våras 
på grund av sjukdom och det i kombination med ett ökat inflöde av corona-relaterade frågor gjorde att 
väntetiden för rådgivningen var väldigt lång under en period. På grund av pandemin har rådgivarna fått 
in en annan typ av ärenden, bland annat klagomål på inställda resor och arrangemang, försenade 
leveranser och uteblivna återbetalningar. Vanligtvis så rör de flesta klagomål köp av begagnad bil och 
hantverkstjänster. Även i år toppar köp av begagnad bil klagomålen för varor, men när det gäller 
tjänster så är det framförallt paketresor och flygresor som konsumenterna klagat på. 
 
På grund av pandemin har Konsument Borås fått ställa om, från fysiska besök till telefonmöten och 
digitala möten. Det är budget- och skuldrådgivningen som påverkats mest av förändringen då 
konsumentrådgivningen redan innan haft mest telefonkontakt. Medarbetarna har gjort ett fantastiskt 
arbete, så det har fungerat bra. Även efter pandemin kommer vi att bibehålla detta arbetssätt, men med 
tillägget att kunna erbjuda fysiska besök där det är mer lämpligt. 
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Den utåtriktade verksamheten har påverkats negativt med flera inställda föreläsningar. Vi har dock 
övergått till att erbjuda digitala föreläsningar, vilket har fungerat väl vid de tillfällen som det varit 
möjligt. Vi har genomfört föreläsningar för Jobb Borås, BREC (Boråsregionens Etableringscenter) och 
familjecentraler bland annat. Vi har under hösten haft ett samarbete med Radio P4 och haft en stående 
inslag varje vecka och på så vis kunnat nå ut till många Boråsare och andra inom sjuhäradsregionen. 
Konsument Borås finns sedan årsskiftet på Facebook och där tar vi upp praktiska tips och ger 
information inom ämnena privatekonomi, konsumenträtt och hållbar konsumtion. 

4.3.9 Klimatkompensationsfond 

Nämnden fick flytta med 549 tkr från 2019. Under 2020 fakturerades 781 tkr och totalt betalades 
1 015 tkr ut till tre projekt. I de utbetalade medlen ingår nämndens 700 tkr för skyfallskartering. Dessa 
700 tkr nyttjades dock inte 2020. 

Nämnden begär att få disponera 1 015 tkr för Klimatkompensationsfonden 2021. Av dessa är 700 tkr 
reserverade för det egna projektet skyfallskartering. 

  Tkr Tkr 

Från 2019 549  

Fakturerat 2020 781  

SUMMA 1 330  

Navet -78  

Skyfallskartering (utbetalat 2020 
men förbrukades inte - flyttas 
med till 2021) 

 -700 

Vaccination almar tekniska 
förvaltningen 

-237  

SUMMA 1 015  

4.4 Verksamheten 2020 
Kommunfullmäktige fastslog i Budget 2020 att nedan ska gälla för nämndens verksamhet 2020. 

 Taxorna inom nämndens ansvarsområde ska så långt som möjligt utformas så att kunderna 
betalar vad tjänsten kostar. 
Nämnden har för avsikt att fortsätta arbetet med att se över och revidera taxorna inom 
nämndens ansvarsområden. Intäkterna utgörs huvudsakligen av avgifter för tillsyn, så är det 
viktigt att fortsätta arbetet med att försöka öka självfinansieringsgraden gällande de olika 
taxorna om skattefinansieringsgraden ska kunna minska. 
Taxearbetet har påverkats kraftigt av coronapandemin. Dels har berörd personal behövt 
prioritera om och dels har anvisningar och råd från statliga myndigheter och SKR försenats. 
Nämndens ambition är att under 2021 ta fram förslag på nya taxor inom Miljöbalkens och 
Livsmedelslagens myndighetsområden. 
Borås Stads alkoholtaxa baseras på alkoholförsäljning och konsekvenserna av corona på 
alkoholförsäljningen medför att varken 2020 eller 2021 kommer att vara representativa som 
basår för en förändrad taxekonstruktion. Kommunfullmäktige har för både 2020 och 2021 
beslutat att skattefinansiera största delen av myndighetsverksamheten inom alkoholområdet. 

 Borås Stads konsumentvägledning ska även arbeta med rådgivning om hållbar konsumtion. 
Merparten av de föreläsningar och informationsinsatser som konsumentrådgivarna genomför 
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innehåller utöver konsumenträtt även fakta och råd kring hållbar konsumtion. Under 2020 har 
antalet föreläsningar påverkats negativt av pandemin. Via Konsument Borås facebooksida 
sprids information och tips om hållbar konsumtion. 

 Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i 
Borås Stad.  
Personal som anlitas från av staden upphandlade bemanningsföretag har samma arbetsvillkor 
som övriga anställda. 

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

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

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

5 Konsekvenser av coronaviruset 
Pandemin har medfört negativa ekonomiska konsekvenser för många företagare och boråsare. Att 
planera, genomföra och omvärldsbevaka lagstiftningen för trängseltillsynen och pandemins utveckling 
samt att besvara många coronarelaterade frågor från oroliga verksamheter och allmänhet har tagit 
mycket tid i anspråk. 

Medarbetarna inom Alkohol, Livsmedel och Miljötillsyn har fått fokusera mycket på att arbeta med 
trängseltillsyn och i viss mån kontroll av serveringstider för alkohol, istället för att arbeta med ordinarie 
tillsyn. Ett statligt bidrag på 596 tkr betalades ut 2020 som stöd för det extra arbetet från 1 juli till 31 
december med trängseltillsyn. Dessa intäkter motsvarar knappt en årsarbetstid, medan den totalt 
nedlagda tiden från mars till och med december motsvarar cirka två årsarbetstider eller cirka 1500 tkr. 

På grund av rådande omständigheter har tillsynsbesök inte kunnat genomföras enligt fastställda planer, 
med konsekvenser såsom många tidsödande ombokningar, framflyttning av besök eller inställda besök 
på grund av besöksförbud. Senare under året har delar av tillsynsbesöken kunnat genomföras digital. 
Under året beslutade regeringen om nya lagar och två nya tillsynsområde för nämnden, trängseltillsyn 
och tillsyn av stängningstider för verksamhetsutövare med tillstånd att servera alkohol. Personal från 
nämndens olika myndighetsområden har samverkat för att klara att genomföra trängseltillsyn på 
stadens restauranger och uteserveringar. 

Pandemin har lett till omprioriteringar inom miljö- och hälsoskyddstillsynen. Telefontillsyn på äldre-, 
grupp- och vissa omsorgsboenden är exempel på tillsyns som har prioriterats jämfört med planerat, för 
att inventera situationen för riskgruppen äldre. 

På grund av pandemin ställdes samtliga fysiska miljöutbildningar in i slutet av mars och vi hade inga 
deltagare under ett par månader. För att ändå nå ut med vårt viktiga budskap ställde vi om till en mer 
flexibel och digital utbildning i samverkan med Navet och kunde i slutet av året konstatera att vi lyckats 
att utbilda 529 personer, anställda och förtroendevalda inom Borås Stad, av de 600 som budgeterats 
för. 

På grund av pandemin har Konsument Borås ställt om, från fysiska besök till telefonmöten och digitala 
möten. Det är budget- och skuldrådgivningen som påverkats mest av förändringen då 
konsumentrådgivningen redan innan haft mest telefonkontakt. Medarbetarna har gjort ett fantastiskt 
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arbete så det har fungerat bra. Även efter pandemin kommer vi att bibehålla detta arbetssätt, men med 
tillägget att kunna erbjuda fysiska besök där det är mer lämpligt. Den utåtriktade verksamheten har 
påverkats negativt med flera inställda föreläsningar. Vi har kunnat övergå till att erbjuda digitala 
föreläsningar, vilket har fungerat väl. 

Medarbetare och chefer har i varierande grad arbetat på distans under året. Digitala nämnd-och 
presidiemöten infördes redan från mars månad. Vissa inköp har gjorts för att underlätta digitala möten, 
såsom mötesutrustning för konferensrum såväl som headset, extra skärmar, tangentbord och laptopställ 
för medarbetare för att underlätta den fysiska arbetsmiljön. Extra kostnader för detta blev ca 120 tkr. 

Digitala avstämningsmöten och fikastunder har införts för att bibehålla den sociala kontakten. En 
genomförd enkät visar att medarbetarna upplever att hemarbete har fungerat i huvudsak bra. Vissa 
saker och arbetsmoment tar dock längre tid och blir svårare att genomföra på distans, medan andra 
saker fungerar lika bra och kanske till och med har blivit mer effektivt genom att vi gör det digitalt. 
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Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens 
2020, tkr 

Statsbidrag trängseltillsyn 596 

Genomfört arbete med trängsel och serveringstider, cirka 
2000 timmar motsvarande 2 årsarbetare 

-1 500 

Kostnader för att underlätta god arbetsmiljö vid hemarbete -120 

Summa -1 024 

6 Verksamhetsmått 

6.1 Miljöförvaltningen gemensamt 

6.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal ärenden 3 746 3 833  4 006 

Antal händelser 
(Ecos) 

16 934 18 487  26 456 

Antal 
delegationsbeslut. 

924 1 207  1 003 

6.2 Tillstånd - och livsmedelskontroll 

6.2.1 Alkoholtillsyn 

6.2.1.1 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Andel i procent av 
samtliga 
beslut/besked som 
getts inom 2 
veckor efter att 
ansökan är 
komplett 

 0  100 

Antal ärenden inre 
tillsyn 

 11 35 9 

Antal yttre 
tillsynsbesök 

  160 146 

Totalt antal 
diarieförda 
ärenden 

  800 434 
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Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Anmälan 
förändring av PBI 

  25 12 

Antal 
delegationsbeslut 

  90 59 

Ändringar i tillstånd   30 25 

Antal 
informationsmöten 

  15 7 

Antal 
kundkontakter 
(mail/telefon/möte 
som inte är 
ärendeknutet) 

  1 300 1 308 

Antal diarieförda 
händelser 

  4 000 3 220 

Antal dialogmöten   5 1 

Remissvar till 
Spelinspektionen 

  10 3 

Antal 
stadigvarande 
serveringstillstånd 

  135 134 

6.2.2 Tobakstillsyn m.fl. 

6.2.2.1 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal 
delegationsbeslut 

 20 50 47 

Antal inspektioner 
tobak och e-
cigaretter 

 31 40 6 

Antal inspektioner 
folköl 

 19 40 4 

Antal inspektioner 
receptfria 
läkemedel 

 16 30 0 

Antal kontrollköp 
av tobaksprodukter 

 0 50 0 
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6.2.3 Livsmedelskontroll 

6.2.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal 
livsmedelsverksamheter 

790 790 800 800 

Antal inspektioner 763 849 800 514 

Antal revisioner 66 102 100 76 

Antal delegationsbeslut 278 322 260 255 

Klagomål 70 98 70 70 

Registrering 105 109 100 128 

Antal ärenden RASFF 
och iRASFF 

 21 30 34 

6.3 Miljötillsyn 

6.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal 
delegationsbeslut 

607 834 700 746 

Antal inspektioner 
och personliga 
möten miljötillsyn 

271 217 250 288 

Antal inspektioner 
och personliga 
möten enskilda 
avlopp 

209 220 200 196 

Antal inspektioner 
och personliga 
möten hälsoskydd 

254 185 250 360 

Antal 
kundkontakter 
miljötillsyn 

4 973 5 806 5 000 6 541 

Antal 
kundkontakter 
enskilda avlopp 

2 475 2 609 2 500 2 674 

Antal 
kundkontakter 
hälsoskydd 

2 368 2 203 2 500 2 531 
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6.4 Miljöstrategiska 

6.4.1 Miljöstrategisk verksamhet 

6.4.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Naturvårds- och 
hållbarhetsprojekt 

 5 5 5 

Antal deltagande 
timmar i stadens 
planering 

 2 352 3 000 2 062 

Strandskyddsärenden  58 50 70 

Deltagare i 
miljöutbildning 

 1 050 600 529 

6.4.1.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Beviljade ärenden 
Naturvårdsfonden 

 20 10 10 

Aktiviteter i media  36 40 19 

6.4.2 Energi- och klimatrådgivning 

6.4.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Rådgivningsärenden, 
energi- och 
klimatrådgivning 

119 139 135 110 

Evenemang  7 2 5 

6.5 Konsument Borås 

6.5.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Rådgivningsärenden, 
BUS 

523 634 550 690 
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Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Föreläsningar och 
informationstillfällen, 
BUS 

52 37 50 34 

Rådgivningsärenden, 
konsumentsrättslig, 
KVL 

 1 159 1 200 1 151 

Föreläsningar och 
informationstillfällen, 
KVL 

 16 50 22 

7  Investeringar 

7.1 Investeringar, årliga anslag 

Tkr Budget 2020 Utgift 2020 Avvikelse 2020 

Nytt verksamhetssystemEcos2 1 387 921 466 

Summa 1 387 921 466 

Analys 
Det nya verksamhetssystemet Ecos 2 var inte färdiginstallerat innan 2020. Det medför att nämnden 
kommer att behöva betala kapitalkostnader först 2021. 

7.2 Investeringar som löper över flera år 

Tkr Godkänd 
utgift 

Total 
budget 

2020 

Utgift 
2020 Avvik. Omdisp Prognos Status 

     0 0 0 

Summa     0 0  
 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys


