
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

   
  

 
 

  

KALLELSE 1 (4) 

2020-10-20 

Miljö- och konsumentnämnden, föredragningslista 2020-10-20 
Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är pga. den nuvarande 

situationen med Covid-19 inte öppna för allmänheten. 

Tid Tisdag 20e Oktober 2020, kl. 17.00 

Plats KS stora sal, Stadshuset, plan 3,5. Kungsgatan 55, Borås  

Kallas Per Månsson (M) 
Lena Sänd (S)
Jan-Åke Carlsson (S) 
Cecilia Kochan (S) 
Catherine Tynes Kjellbergh (L) 
Katrine Andersson (M) 
Elvira Löwenadler (M) 
Robert Strömbom (SD) 

Tobias Eng-Strömberg (S) 
Jaana Ben Maaouia (S) 
Harry Kettil (S) 
Alexander Andersson (C) 

 Matti Oinas (MP) 
Sofia Sandänger (M) 
Helena Schicht (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 
Avdelningschef Linda Gustafsson 
Förvaltningsjurist Johanna Bäckström 
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 

mailto:mknamnd@boras.se


    

 
 
     

 1.  Robert Strömbom (SD) 
 2. Jan-Åke Carlsson (S)  
 3. Elvira Löwenadler (M)  
 2020-10-22  

 
  

 4.1.1 2019-09-24, §271  - Miljö- och konsumentnämnden uppdrar åt 
                 miljöförvaltningen att göra en översyn av tillståndsenhetens verksamhet och  

att översynen redovisas senast 2021-01-31. 

  

 

  

 
 

     
 

  
 

 
  
 

  
     
 

  
   
 

   
  
 
 
 

FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (4) 

2020-10-20 

Föredragningslista Beslutsförslag 

1. Sammanträdets öppnande   -

2. Närvaro -

3. Val av protokollsjusterare 
 samt tid för protokollets justering  

4. Nya och pågående Initiativärenden  

4.1 Pågående 

5. Fastställande av föredragningslista 

 -

6 Information 

kl. 17.05 6.1 Information – Klimatarbetet Till handlingarna 
L Nilsson/ D von Sydow 

kl. 17.25 6.2 Information – MF och MEX om miljömålet för Till handlingarna 
strategiska markköp Anna Ljunggren 

kl. 17.35 6.3 Information – stadens klimatkompensationssystem Till handlingarna 
och rutinen för klimatkompensationsfonden Lisa Nilsson 

kl. 17.45 6.4 Information – Förslag till Borås Stads cykelstrategi Till handlingarna 
Johanna Johansson 

kl. 17.55 6.5 Redovisning av inkomna synpunkter jan-juni 2020 Till handlingarna 
Niclas Björkström 

kl. 18.05 6.6 Övrig information från förvaltningen inkl. Till handlingarna
 personalärenden Agneta Sander 



 
                  

 
 
 

 

  

FÖREDRAGNINGSLISTA 3 (4) 

2020-10-20 

7 Miljöbalkstillsyn 

8 Livsmedelskontroll 

8.1 Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen Godkänna   
 Dnr: 2020-2892 Christina Källberg 

8.2 Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen Godkänna   
 Dnr: 2020-2852 Christina Källberg 

8.3 Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen Godkänna   
 Dnr: 2020-2850 Christina Källberg 

8.4 Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen Godkänna   
 Dnr: 2020-2847 Christina Källberg 

9 Alkohol & Tobak 

9.1  *Åtgärd mot serveringstillstånd Varning  
 Dnr: 74-2020-00275 Anna Karlsson 

9.2  *Åtgärd mot serveringstillstånd Varning  
 Dnr: 74-2020-00292 Anna Karlsson 

9.3 *Åtgärd mot serveringstillstånd Varning  
 Dnr: 74-2020-00279 Anna Karlsson 

9.4 *Ansökan om ändring i serveringstillstånd Avslag  
 Dnr: 34-2020-00265 Marlene Tenbrink 

9.5 *Yttrande till Förvaltningsrätten  Godkänna 
 Dnr: 01-2019-00078 Johanna Bäckström 

10 Miljöstrategiska 

10.1 Ändring av detaljplan för Nedre Norrmalm, Tillstyrka  
Järven, 4, 15 och 16 Johanna Johansson 
Ecos: 2020-2801 

 Omgående justering 

10.2 Ansökan om medel från klimatkompensations- Godkänna  
fonden: Vaccination av almar Lisa Nilsson 
Ecos: 2020-2723 

10.3 Ansökan om medel från klimatkompensations- Avslag  
fonden: Utrustning för digitala möten, sessionssal Lisa Nilsson  
Ecos: 2020-2716 

10.4 Miljörapport T2 2020 gällande Borås Stad Godkänna  
Ecos: 2020-2052 Mikael Lund  



 
                  

 
 
 

  

 

FÖREDRAGNINGSLISTA 4 (4) 

2020-10-20 

11 Naturvårdsfonden 

11.1 Avslutsbidrag naturvårdsfond, Arta 1:18 Godkänna  
 Ecos: 2018-3701 Anna Karlsson 

11.2 Avslutsbidrag naturvårdsfond, Godkänna  
 Bredareds-Gravryd 2:8 Anna Karlsson 

Ecos: 2018-1339 

11.3 Ansökan om bidrag naturvårdsfond, Almhult 1:3 Godkänna  
 Ecos: 2020-2746 Anna Karlsson 

11.4 Avslutsbidrag naturvårdsfond, Lindås 1:12 Godkänna  
 Ecos: 2018-592 Anna Karlsson 

12 Administration 

12.1 Förslag till Borås Stad cykelstrategi  Godkänna   
 Ecos: 2020-2691 Johanna Johansson 

12.2 Energi- och klimatstrategi Tillstyrka   
 Ecos: 2020-1396 David von Sydow 

12.3 Remiss: Utökning av naturreservatet Rya Åsar  Lämna yttrande i samråd  
 Ecos: 2020-1970 Matilda Chocron 
 Omgående justering 

12.4 Månadsrapport september 2020 Godkänna   
 Ecos: 2020-769   Kristina Reinholdsson  

12.5 Attesträtt 2021 Godkänna   
 Ecos: 2020- Kristina Reinholdsson 

12.6 Intern kontrollplan 2021  Godkänna   
 Ecos: 2020-236 Andreas Zalewski 

12.7 Rättelse av §217, MKN-möte 2020-09-29, Godkänna  
 protokollsanteckning saknas  

12.8 Fullmakt att företräda MKN Godkänna  
 Ecos: 16-2020-00138, 15-2020-00127 Johanna Bäckström 

12.9 Fullmakt att företräda MKN Godkänna   
 Ecos: 59-2020-00089 Johanna Bäckström 

12.10  Förslag på datum för nämndmöten 2021  Godkänna  

13 Kurser och konferenser etc. 

14 Anmälningsärenden 

14.1 Delegeringsbeslut september 2020 Till handlingarna 

14.2 Inkomna skrivelser Till handlingarna  
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum 
2020-09-23  

Dnr 
2020-3042  

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

Miljö- och konsumentnämnden 

Inkomna synpunkter januari-juni 2020 

Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden antecknar informationen om inkomna synpunkter 
och hanteringen av dessa till protokollet. 

Sammanfattning
Som medarbetare i Borås Stad ska vi kunna ta emot synpunkter från våra 
medborgare. Vi ska ta emot både positiva och negativa synpunkter med intresse och 
gott bemötande. Under 2014 har ett för Borås Stad gemensamt system för 
synpunktshantering startats via ett formulär på webbplatsen boras.se. En 
sammanfattning av inkomna synpunkter ska minst två gånger om året redovisas till 
ansvarig nämnd. 
 
Det har under perioden januari-juni 2020 inkommit 22 synpunkter till 
Miljöförvaltningen. Av dessa 22 synpunkter har 1 fördelats till annan organisation. Av 
de återstående 21 synpunkterna som fördelats inom förvaltningen avsåg samtliga 
klagomål. De inkomna synpunkterna har diskuterats på respektive avdelning och där 
så varit möjligt beaktats för framtiden. 
 

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

Miljöförvaltningens bedömning
Det har under perioden januari-juni 2020 inkommit 22 synpunkter till 
Miljöförvaltningen. Av dessa 22 synpunkter har 1 fördelats till annan organisation. De 

Miljöförvaltningen 

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

https://boras.se
https://boras.se
mailto:niclas.bjorkstrom@boras.se


 
 
 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

 
 
 

Sida 
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Datum Dnr 
2020-09-23 2020-3042 

återstående 21 synpunkterna har fördelats internt på Miljöförvaltningen. Av dessa 21 
synpunkter ville 11 av synpunktslämnarna ha återkoppling. Synpunkterna fördelades 
enligt följande: 

20 st till Miljötillsyn - Klagomål – Fysisk miljö  
- 8 stycken avsåg klagomål på trängsel på serveringsställen 
- 6 stycken avsåg klagomål på nedskräpning 
- 4 stycken avsåg klagomål på buller 
- 1 styck avsåg klagomål på biltvätt på gatan 
- 1 styck som avsåg klagomål på störande fåglar 

1 st till Konsument Borås – Klagomål – Tjänst 
- avsåg klagomål på bristande återkoppling i ett pågående ärende  
 
Till annan organisation: 
1 st till Borås Energi & Miljö  
- avsåg önskemål om återvinningsstation 
 
De inkomna synpunkterna har diskuterats på respektive avdelning och där så varit 
möjligt beaktats för framtiden. 

Konsekvensbedömning 
Sociala dimensionen 
-Möjligheten för medborgarna att lämna synpunkter ses endast som positiv och ger 
förvaltningen möjligheter att utföra sitt uppdrag på ett ännu bättre sätt.  

Ekologiska dimensionen 
-Karaktären på de allra flesta inkomna synpunkterna till förvaltningen är av sådan art 
att de, efter åtgärdande, är förbättringar vad gäller både miljö och hälsa. 

Ekonomiska dimensionen 
-De inkomna synpunkter som bedöms ska hanteras i förvaltningens ordinarie 
verksamhet kräver personella och materiella resurser i form av handläggares arbetstid, 
ev. bokning av poolbil etc. 

Bilagor 
Redovisning av inkomna synpunkter jan-jun 2020, 2020-09-23 

Agneta Sander Niclas Björkström 
Förvaltningschef Avdelningschef 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

  

Redovisning av inkomna 
synpunkter januari-juni 2020 
Miljö- och konsumentnämnden 
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1 Inledning 
Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för 
att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder. 

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

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för 
perioden 1 januari till 30 juni 2020, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

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

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

2 Antal inkomna synpunkter januari – juni 
2020 

Verksamhetsområde  Antal  Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten  

Miljötillsyn 20  Klagomål  

Konsument Borås 1 Klagomål  

   

Totalt för förvaltningen 21   

Det har hittills under 2020 inkommit 22 synpunkter till Miljöförvaltningen. Av dessa har 1 fördelats till 
annan organisation. Av de återstående 21 synpunkterna avsåg 20 klagomål på fysisk miljö samt 1 
klagomål på tjänst. 

3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier  

Kommungemensamma Beröm jan- Fråga jan- Förslag jan- Klagomål Totalt jan-
kriterier  jun 2020  jun 2020  jun 2020  jan-jun 2020  jun 2020  

Bemötande 0 0 0 0 0 

Fysisk miljö 0 0 0 20  20  

Information 0 0 0 0 0 

Tjänster  0 0 0 1 1 
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  Status  Kommentar  

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

Kommungemensamma 
kriterier 

Beröm jan-
jun 2020 

Fråga jan-
jun 2020 

Förslag jan-
jun 2020 

Klagomål
jan-jun 2020 

Totalt jan-
jun 2020 

Totalt 0 0 0 21 21 

Det har hittills under 2020 inkommit 22 synpunkter till Miljöförvaltningen. Av dessa har 21 stycken 
blivit fördelade inom förvaltningen. 11 av synpunktslämnarna ville ha återkoppling. Synpunkterna 
fördelades enligt följande: 

20 st till Miljötillsyn - Klagomål – Fysisk miljö. 8 stycken avsåg klagomål på trängsel på 
serveringsställen, 6 stycken avsåg klagomål på nedskräpning, 4 stycken avsåg klagomål på buller, 1 styck 
avsåg klagomål på biltvätt på gatan samt 1 styck som avsåg klagomål på störande fåglar. 

1 st till Konsument Borås - Klagomål - Tjänst. 

Till annan organisation: 
1 st till Borås Energi & Miljö - avsåg önskemål om återvinningsstation. 

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

5 Avslutade synpunktsärenden 
Totalt antal synpunkter som Totalt antal ej avslutade Totalt antal avslutade ärenden  inkom under perioden januari – ärenden  juni 2020  

21  0 21  

6 Synpunktsrutinen 

7 Vidarebefordrade ärenden 
Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 1  eller bolag.  

Av de totalt 22 synpunkterna har 1 styck fördelats till Borås Energi & Miljö. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum 
2020-10-05 

Dnr 
2020-2892 

Livsmedelskontroll 

Miljö- och konsumentnämnden 

Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen 
Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att , 
organisationsnummer , med verksamheten Pizzeria Cirkel, ska betala 
livsmedelssanktionsavgift på 2 500 kr, vilket är den lägsta avgiften. 

Avgiften tas ut för att livsmedelsverksamheten har påbörjats i ny ägandeform innan
den anmälts för registrering till Miljöförvaltningen. 

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. 

I anmälan om registrering av livsmedelsanläggning som inkom till Miljöförvaltningen 
den 3 april 2020 framkom det att tagit över verksamheten
innan anmälan inkom. Enligt anmälan var start för verksamheten den 14 februari
2020. 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 
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Datum Dnr 
2020-10-05 2020-2892 

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 om sanktionsavgift har kommunicerats i skrivelse daterad den 21 
september 2020 där fick tillfälle att yttra sig samt möjlighet att 
inkomma med uppgifter om årsomsättning. 

har inte inkommit med uppgifter om företagets årsomsättning 
eller några andra synpunkter. 

Miljöförvaltningens bedömning 
I anmälan om registrering av livsmedelsanläggning som inkom till Miljöförvaltningen
den 3 april 2020 framkom det att verksamheten påbörjats innan anmälan inkommit. 

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. 

har inte inkommit men några synpunkter och därmed 
bedömer nämnden att det finns skäl att påföra sanktionsavgift. 

Beloppets storlek 
Miljö- och konsumentnämnden saknar exakta uppgifter om verksamhetens
föregående års omsättning. Utdrag från Creditsafe anger företagets omsättning till 
mindre än 1 000 kr. Sanktionsavgiften beräknas därför på 1 000 och då 0,5 % av
omsättningen understiger den lägsta avgiften anges sanktionsavgiften till 2 500 
kronor. 

Beslutsunderlag 
Skäl till beslut, anmälan om registrering 1:a sidan 

Zygmunt Cieslak
Avdelningschef Livsmedelskontroll 

Beslut skickas till 

Bilaga 
Hur man överklagar 
Delgivningsblankett 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum 
2020-10-05 

Dnr 
2020-2852 

Livsmedelskontroll 

Miljö- och konsumentnämnden 

Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen 
Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att , 
organisationsnummer , med verksamheten Sjömarken Pizzeria, ska 
betala livsmedelssanktionsavgift på 2 500 kr, vilket är den lägsta avgiften. 

Avgiften tas ut för att livsmedelsverksamheten har påbörjats i ny ägandeform innan
den anmälts för registrering till Miljöförvaltningen. 

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) 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 anmälan om registrering av livsmedelsanläggning som inkom till
Miljöförvaltningen den 7 maj 2020 framkom det att 
tagit över verksamheten innan anmälan inkom till Miljöförvaltningen. Enligt anmälan
var start för verksamheten den 17 april 2020. 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
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Datum Dnr 
2020-10-05 2020-2852 

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 om sanktionsavgift har kommunicerats i skrivelse daterad den 21 
september 2020 där fick tillfälle att yttra sig samt 
möjlighet att inkomma med uppgifter om årsomsättning. 

har inte inkommit med uppgifter om företagets
årsomsättning eller några andra synpunkter. 

Miljöförvaltningens bedömning 
I anmälan om registrering av livsmedelsanläggning som inkom till Miljöförvaltningen 
den 7 maj 2020 framkom det att verksamheten påbörjats innan anmälan inkommit. 

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. 

har inte inkommit men några synpunkter och därmed
bedömer nämnden att det finns skäl att påföra sanktionsavgift. 

Beloppets storlek 
Miljö- och konsumentnämnden har genom utdrag från Creditsafe konstaterat att det 
saknas uppgifter om verksamhetens föregående års omsättning. Sanktionsavgiften
anges därmed till 2 500 kr. 

Beslutsunderlag 
Skäl till beslut, anmälan om registrering 1:a sidan 

Zygmunt Cieslak
Avdelningschef Livsmedelskontroll 

Beslut skickas till 

Bilaga 
Hur man överklagar 
Delgivningsblankett 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum 
2020-10-05 

Dnr 
2020-2850 

Livsmedelskontroll 

Miljö- och konsumentnämnden 

Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen 
Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att , 
organisationsnummer , med verksamheten Afrika Livs, ska betala 
livsmedelssanktionsavgift på 5 000 kr, vilket är den lägsta avgiften. 

Avgiften tas ut för att livsmedelsverksamheten har påbörjats i en icke pågående
verksamhet innan den anmälts för registrering till Miljöförvaltningen. 

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. 

Efter ett klagomål inkommit till Miljöförvaltningen den 27 april 2020 
uppmärksammades det att bedrivit en 
livsmedelsverksamhet utan att anmäla detta 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 

Miljöförvaltningen 
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Datum Dnr 
2020-10-05 2020-2850 

vissa överträdelser av livsmedelslagstiftningen och med de belopp som framgår av 39 
c § i livsmedelsförordningen. 

Förslag till beslut om sanktionsavgift har kommunicerats i skrivelse daterad 18 
september 2020 där fick tillfälle att yttra sig samt 
möjlighet att inkomma med uppgifter om årsomsättning. 

har inte inkommit med uppgifter om företagets
årsomsättning eller några andra synpunkter. 

Miljöförvaltningens bedömning 
har bedrivit en livsmedelsverksamhet utan att 

anmäla detta till Miljöförvaltningen. 

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. 

har inte inkommit men några synpunkter och 
därmed bedömer nämnden att det finns skäl att påföra sanktionsavgift. 

Beloppets storlek 
Miljö- och konsumentnämnden saknar exakta uppgifter om verksamhetens 
föregående års omsättning. Utdrag från Creditsafe anger företagets
omsättningsintervall till mellan 100 000 - 149 000 kr. Sanktionsavgiften beräknas
därför på 149 000 och då 1 % av omsättningen understiger den lägsta avgiften anges 
sanktionsavgiften till 5 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
Skäl till beslut, skrivelse daterad den 4 maj 2020 

Zygmunt Cieslak 
Avdelningschef Livsmedelskontroll 

Beslut skickas till 

Bilaga 
Hur man överklagar
Delgivningsblankett 
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Datum 
2020-10-05 

Dnr 
2020-2847 

Livsmedelskontroll 

Miljö- och konsumentnämnden 

Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen 
Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att , 
organisationsnummer , med verksamheten Mustaqbal Livs, ska betala
livsmedelssanktionsavgift på 49 990 kr, vilket är 1% av företagets årsomsättning. 

Avgiften tas ut för att livsmedelsverksamheten har påbörjats i en icke pågående
verksamhet innan den anmälts för registrering till Miljöförvaltningen. 

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 en kontroll på verksamheten den 12 mars 2020 uppmärksammades att 
verksamheten bytt lokal utan att anmäla detta 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. 

Miljöförvaltningen 
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Datum Dnr 
2020-10-05 2020-2847 

Förslag till beslut om sanktionsavgift har kommunicerats i skrivelse daterad 18 
september 2020 där fick tillfälle att yttra sig samt 
möjlighet att inkomma med uppgifter om årsomsättning. 

har lämnat ett yttrande, se bilaga. 

Miljöförvaltningens bedömning 
Vid en kontroll på verksamheten Mustaqbal Livs den 12 mars 2020
uppmärksammades att verksamheten bytt lokal utan att anmäla detta till
Miljöförvaltningen. 

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. 

Mustaqbal Livs ekonomisk förening har inkommit med följande synpunkter; att på
grund av okunskap visste de inte att man var tvungna att anmäla om registrering av
livsmedelsverksamhet vid byta av lokal till Miljöförvaltningen, utan att det räckte att 
anmäla till Skatteverket. Miljö- och konsumentnämnden anser att de omständigheter 
som 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 saknar exakta uppgifter om verksamhetens 
föregående års omsättning. Utdrag från Creditsafe anger företagets
omsättningsintervall till mellan 2 500 000 - 4 999 000 kr. Den totala årsomsättningen 
bestäms därför till 4 999 000 vilket ger en sanktionsavgift på 49 990 kr. 

Beslutsunderlag 
Skäl till beslut, förbud att släppa ut livsmedel på marknaden 
Yttrande 

Zygmunt Cieslak 
Avdelningschef Livsmedelskontroll 

Beslut skickas till 

Bilaga 
Hur man överklagar
Delgivningsblankett 
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Datum  
2020-10-05  

Dnr  
74-2020-00275  

Miljö- och konsumentnämnden 

Åtgärd mot serveringstillstånd –  

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden meddelar  varning. 

Lagstöd: 9 kap. 17 § 1 p. alkohollagen (2010:1622) 

Sammanfattning 
, har sedan 2010 stadigvarande serveringstillstånd till 

slutet sällskap i Borås Djurpark, 

Enligt 9 kap. 17 § alkohollagen får en kommun meddela en innehavare av 
serveringstillstånd en erinran, eller i allvarligare fall eller vid upprepade överträdelser, 
en varning om denne inte följer de bestämmelser som gäller för servering enligt denna 
lag eller de villkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. 

Bolaget har under en längre tid och vid upprepade tillfällen underlåtit att anmäla 
förändringar i styrelsen och därmed personer med betydande inflytande, enligt 9 kap. 
11 § alkohollagen, vilket Tillståndsmyndigheten ser allvarligt på. Sådan underlåtenhet 
försvårar möjligheten att utöva tillsyn och att göra lämplighetsprövningar utifrån 
lagens krav. I och med det kan även tillståndshavarens lämplighet enligt 8 kap. 12 § 
alkohollagen ifrågasättas. Vidare har ett närstående bolag vid upprepade tillfällen 
påförts kontrollavgift med anledning av brister som uppdagats vid Skatteverkets 
kontroller. 

Tillståndshavaren är ansvarig för att alkohollagens bestämmelser, men också annan 
lagstiftning, efterlevs. Bristerna kan inte anses uppenbart enstaka eller endast tillfälliga 
och därmed ursäktliga. En åtgärd mot bolagets serveringstillstånd är därför motiverat. 
Någon åtgärd har inte vidtagits tidigare och återkallelse bedöms inte aktuellt i 
dagsläget. Mot bakgrund av att brister upprepats samt kvarstått trots utsänd 
påminnelse om anmälningsskyldigheten samt att ett närstående bolag påförts flera 
kontrollavgifter kan dock en lindrigare åtgärd än varning inte komma ifråga. 

Kommunicering har skett i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser. 

Miljöförvaltningen 
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Datum Dnr 
2020-10-05 74-2020-00275 

Zygmunt Cieslak 
Avdelningschef  

Bilagor till beslut 
Hur beslutet överklagas 

Beslut skickas till 

Länsstyrelsen 
Polismyndigheten 
Folkhälsomyndigheten 
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Datum  
2020-10-05  

Dnr  
74-2020-00292  

Miljö- och konsumentnämnden 

Åtgärd mot serveringstillstånd –  

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden meddelar ) varning. 

Lagstöd: 9 kap. 17 § 1 p. alkohollagen (2010:1622) 

Sammanfattning 
 har sedan 2011 stadigvarande serveringstillstånd till 

slutet sällskap i Sinnenas Hus, 

Enligt 9 kap. 17 § alkohollagen får en kommun meddela en innehavare av 
serveringstillstånd en erinran, eller i allvarligare fall eller vid upprepade överträdelser, 
en varning om denne inte följer de bestämmelser som gäller för servering enligt denna 
lag eller de villkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. 

Bolaget har under en längre tid och vid upprepade tillfällen underlåtit att anmäla 
styrelseförändringar enligt 9 kap. 11 § alkohollagen, vilket tillståndsmyndigheten ser 
allvarligt på. Sådan underlåtenhet försvårar möjligheten att utöva tillsyn och att göra 
lämplighetsprövningar utifrån lagens krav. I och med det kan även tillståndshavarens 
lämplighet enligt 8 kap. 12 § alkohollagen ifrågasättas. Vidare har bolaget under ett 
halvårs tid underlåtit att anmäla tillkomsten av två nya aktieägare. När förändringar i 
aktieägande inte anmäls kan Tillståndsenheten inte kontrollera finansieringen av nya 
ägares aktieförvärv. Sådan kontroll är grundläggande och syftar till att säkerställa att 
finansieringen inte utgjorts av illegala medel. 

Tillståndshavaren är ansvarig för att alkohollagens bestämmelser, men också annan 
lagstiftning, efterlevs. Bristerna kan inte anses uppenbart enstaka eller endast tillfälliga 
och därmed ursäktliga. En åtgärd mot bolagets serveringstillstånd är därför motiverat. 
Någon åtgärd har inte vidtagits tidigare och återkallelse bedöms inte aktuellt i 
dagsläget. Mot bakgrund av att brister kvarstått trots utsänd påminnelse om 
anmälningsskyldigheten kan dock en lindrigare åtgärd än varning inte komma ifråga. 

Kommunicering har skett i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser. 

Miljöförvaltningen 
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2020-10-05 74-2020-00292 

Någon åtgärd har inte vidtagits tidigare och återkallelse bedöms inte aktuellt i 
dagsläget. Mot bakgrund av att brister kvarstått trots utsänd påminnelse om 
anmälningsskyldigheten kan dock en lindrigare åtgärd än varning inte komma ifråga. 
Framgent är det avgörande att tillståndshavaren ser till att anmälningsplikten följs. Vid 
eventuellt upprepande av brister riskerar bolaget återkallelse av serveringstillståndet. 

Stöd för den bedömning som gjorts i detta fall finns i dom med mål nr 4021-18 
meddelad 2018-10-08 av Kammarrätten i Göteborg samt i dom med mål nr 3252-14  
meddelad 2015-05-05 av Kammarrätten i Jönköping. 

Kommunicering 

Kommunicering har skett i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser. 

Zygmunt Cieslak 
Avdelningschef  

Bilagor till beslut 
Hur beslutet överklagas 

Beslut skickas till 

Länsstyrelsen 
Polismyndigheten 
Folkhälsomyndigheten 
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Datum  
2020-10-05  

Dnr  
74-2020-00279  

Miljö- och konsumentnämnden 

Åtgärd mot serveringstillstånd –  

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden meddelar 
varning. 

Lagstöd: 9 kap. 17 § 1 p. alkohollagen (2010:1622) 

Sammanfattning 
 har sedan 2004 stadigvarande serveringstillstånd 

till slutet sällskap i Yxhammargården, . 

Enligt 9 kap. 17 § alkohollagen får en kommun meddela en innehavare av 
serveringstillstånd en erinran, eller i allvarligare fall eller vid upprepade överträdelser, 
en varning om denne inte följer de bestämmelser som gäller för servering enligt denna 
lag eller de villkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. 

Bolaget har under en längre tid och vid upprepade tillfällen underlåtit att anmäla 
styrelseförändringar enligt 9 kap. 11 § alkohollagen, vilket tillståndsmyndigheten ser 
allvarligt på. Sådan underlåtenhet försvårar möjligheten att utöva tillsyn och att göra 
lämplighetsprövningar utifrån lagens krav. I och med det kan även tillståndshavarens 
lämplighet enligt 8 kap. 12 § alkohollagen ifrågasättas. Vidare har bolaget under ett 
halvårs tid underlåtit att anmäla tillkomsten av två nya aktieägare. När förändringar i 
aktieägande inte anmäls kan Tillståndsenheten inte kontrollera finansieringen av nya 
ägares aktieförvärv. Sådan kontroll är grundläggande och syftar till att säkerställa att 
finansieringen inte utgjorts av illegala medel. 

Tillståndshavaren är ansvarig för att alkohollagens bestämmelser, men också annan 
lagstiftning, efterlevs. Bristerna kan inte anses uppenbart enstaka eller endast tillfälliga 
och därmed ursäktliga. En åtgärd mot bolagets serveringstillstånd är därför motiverat. 
Någon åtgärd har inte vidtagits tidigare och återkallelse bedöms inte aktuellt i 
dagsläget. Mot bakgrund av att brister kvarstått trots utsänd påminnelse om 
anmälningsskyldigheten kan dock en lindrigare åtgärd än varning inte komma ifråga. 

Kommunicering har skett i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser. 

Miljöförvaltningen 
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Någon åtgärd har inte vidtagits tidigare och återkallelse bedöms inte aktuellt i 
dagsläget. Mot bakgrund av att brister kvarstått trots utsänd påminnelse om 
anmälningsskyldigheten kan dock en lindrigare åtgärd än varning inte komma ifråga. 
Framgent är det avgörande att tillståndshavaren ser till att anmälningsplikten följs. Vid 
eventuellt upprepande av brister riskerar bolaget återkallelse av serveringstillståndet. 

Stöd för den bedömning som gjorts i detta fall finns i dom med mål nr 4021-18 
meddelad 2018-10-08 av Kammarrätten i Göteborg samt i dom med mål nr 3252-14  
meddelad 2015-05-05 av Kammarrätten i Jönköping. 

Kommunicering 

Kommunicering har skett i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser. 

Zygmunt Cieslak 
Avdelningschef  

Bilagor till beslut 
Hur beslutet överklagas 

Beslut skickas till 

Länsstyrelsen 
Polismyndigheten 
Folkhälsomyndigheten 
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Datum 
2020-10-05  

Dnr 
34-2020-00265  

Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om ändring i serveringstillstånd - Brasseriet 

Förslag till beslut 
- , beviljas förlängd prövotid gällande serveringstid 

inomhus kl. 02.00-02.30 till och med 2021-12-31 i Brasseriet, , 
. 

- , ansökan om tillfällig ändring i gällande 
serveringstillstånd genom borttag av meddelat villkor om antalet 
ordningsvakter i Brasseriet, . 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 

- 8 kap. 2 och 19 §§ alkohollagen (2010:1622) 

Sammanfattning 
, (hädanefter bolaget) ansöker om ändring i gällande 

serveringstillstånd genom minskning av meddelat villkor om antal ordningsvakter. 
Bolaget ansöker dels om att villkoret minskas stadigvarande till en ordningsvakt vid 
de tillfällen de inte bedriver dans. Bolaget ansöker även om att villkor om 
ordningsvakter tillfälligt tas bort alternativt minskas tills det att 
folkhälsomyndighetens riktlinjer ändras gällande bordsservering samt trängselregeln, 
vilka bolaget bedömer kommer förbli till sista mars 2021. Bolaget ansöker också om 
förlängning av prövotiden gällande serveringstiden kl. 02.00-02.30 inomhus till och 
med 2021-12-31. 

Av Borås Stads Riktlinjer för alkoholservering framgår följande beträffande villkor. 
Tillstånd kan förenas med olika villkor. Vid senare serveringstider, nöjesinriktad verksamhet och 
tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten villkorar Borås Stad oftast med krav om 
ordningsvakter. Samråd sker då alltid med polismyndigheten. 

Bolaget har inte nyttjat serveringstiden till kl. 02.30. I och med rådande situation med 
coronapandemin som påverkar restaurangbranschen och hur restaurangerna kan 
bedrivas finner tillståndsmyndigheten att det är motiverat att förlänga prövotiden så 
att en rättvis utvärdering av prövotiden förhoppningsvis kan ske efter den förlängda 
perioden. Några hinder mot att förlänga prövotiden har inte framkommit från 
Polismyndigheten och avdelningen för Miljötillsyn. 

Utredningen visar att villkoret om ordningsvakter kan sättas ned till en ordningsvakt 
under en prövotid. Detta har beviljats i delegationsbeslut under en prövotid till 2021-
12-31 och omfattar därmed även bolagets alternativa ansökan om tillfällig ändring. 

Miljöförvaltningen 
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Utredningen ger dock inte stöd för att ta bort villkoret om ordningsvakter helt under 
coronapandemin. Det har under vanliga förhållanden bedömts finnas ett behov av 
minst två ordningsvakter och att tillfälligt ta bort detta helt avstyrks av 
Polismyndigheten. Ansökan bör i denna del därför avslås.   

Förvaltningslagens bestämmelser om kommunicering har följts. 

Bilagor 
Tjänsteskrivelse 2019-04-05 i ärende 51-2019-00258 
Beslut 2020-10-02 i ärende 34-2020-00265 

Beslutet expedieras till 

Länsstyrelsen 
Polismyndigheten 
Folkhälsomyndigheten 

Zygmunt Cieslak Marlene Tenbrink 
Avdelningschef Tillståndshandläggare 
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Johanna Johansson, 033-35 31 47 
johanna.johansson@boras.se 

 Miljö- och konsumentnämnden 

Ändring av detaljplan för Nedre Norrmalm Järven 4, 15 och
16. 
Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden (BN 2019-1280) 

Sammanfattning 
Planens syfte är att upphäva bestämmelser om fastighetsindelning för att kunna 
utnyttja byggrätten enligt gällande detaljplan. För att möjliggöra detta behövs
tomtindelningsplanen upphävas inom fastigheterna Järven 4, 15 & 16. Ändringen 
innebär möjlighet att nyttja befintlig byggrätt på ett 10 meter högt bostadshus med
cirka 10 bostäder. 

Marklov krävs i de fall träd med en diameter större än 25 cm skall avverkas. 
Miljöförvaltningen tillstyrker fortsatt planarbete. 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden föreslås tillstyrka fortsatt planarbete. 

Ärendet 
Planens syfte är att upphäva bestämmelser om fastighetsindelning för att kunna
utnyttja byggrätten enligt gällande detaljplan. För att möjliggöra detta behövs 
tomtindelningsplanen upphävas inom fastigheterna Järven 4, 15 & 16. 

Ändringen innebär möjlighet att nyttja befintlig byggrätt på ett 10 meter högt
bostadshus med cirka 10 bostäder. Samma plan finns idag förverkligad i de 
angränsande fastigheterna. 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Miljöförvaltningen har under försommaren yttrat sig i samband med planarbetet över
att lokaliseringen har närhet till kollektivtrafik, service och viktiga målpunkter som 
Resecentrum. Vi ser i nuläget inga störningar i form av buller eller skyddsavstånd till
störande verksamheter. Vi känner inte till några markföroreningar på platsen. Marklov 
krävs i de fall träd med en diameter större än 25 cm skall avverkas. Detta för att 
säkerställa att eventuella naturvärden och ekosystemtjänster kopplade till träden 
beaktas och eventuellt kompenseras. 

Miljöförvaltningen 
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Agneta Sander
Miljöchef 

Johanna Johansson 
Miljöutredare 

Bilaga 
Planhandlingarna 
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/
detaljplanering/pagaendeplanarbete/norrmalmplanuppdrag/nedrenorrmalmjarven41 
516.5.4653903f16e3a9b905ce4731.html 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling


 
 

  
  

 

 
 

 

 
 

 
 

   

  
  

  
 

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

 

 

  
 

  
 

  
  

SAMRÅD 
Delegationsbeslut 
BN2019-1280 

Inbjudan till samråd för detaljplan för Nedre Norrmalm, Järven 
4, 15 & 16, Borås Stad 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad ändrar just nu en 
detaljplan, som finns ute på samråd. Du får den här inbjudan för att 
vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 14 september – 5 
oktober. 

Syfte och område 
Planens syfte är att upphäva bestämmelser om fastighetsindelning för 
att kunna utnyttja byggrätten enligt gällande detaljplan. För att 
möjliggöra detta behövs tomtindelningsplanen upphävas inom 
fastigheterna Järven 4, 15 & 16.  

Området ligger längs med Hagagatan på Nedre Norrmalm, nära 
järnvägsövergången vid Skaraborgsvägen. Planområdets storlek är 1725 
kvadratmeter. Marken i området är i privat ägo och består idag av en 
mindre parkeringsplats och gräsmatta. 

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! 

Prenumerera 
På boras.se/detaljplan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med 
detaljplaner i respektive stadsdel. 

Har du synpunkter på detaljplanen?
Skicka synpunkter/remissvar senast den 5 Oktober via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange 
planens diarienummer (BN2019-1280), 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 vill ha fler inbjudningar för att kunna informera dina 
hyresgäster kan du höra av dig till ansvarig handläggare. 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 Löberg, tel: 0766266344, e-post: anton.loberg@boras.se 

Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2020-09-10 

mailto:anton.loberg@boras.se
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Lisa Nilsson, 033-35 3011 
Lisa.n.nilsson@boras.se 

Ansökan om medel från klimatkompensationsfonden
Vaccination av almar  
Sammanfattning 
Parkenheten på Tekniska förvaltningen ansöker om 237 116 kr från 
klimatkompensationsfonden för vaccination av stadens almar. 

Förslag till beslut 
Miljöförvaltningen bedömer att åtgärden ligger i linje med kriterierna för användning 
av fondens medel och föreslår därför att beviljar 237 116 kr från 
klimatkompensationsfonden enligt ansökan. 

Ärende 
Under sensommaren 2019 konstaterades almsjuka i Borås tätort, vilket resulterade i  en 
inventering och värdering av stadens viktigaste almträd. Parkenheten använde 
inventerings- och värderingsmetoden iTree Eco och totalt inventerades 229 träd som 
står på mark som Borås stad äger och förvaltar. Undersökningen visade att de träd som 
inventerats sammantaget årligen ger staden ekosystemtjänster till ett värde av 140.000 
kr. Almarnas totala strukturella värde beräknas till 13,2 miljoner kronor och de binder 
årligen kol till ett värde av 605.000 kr. 

För att undvika spridning av almsjuka och bevara almarna genomfördes en vaccination 
av totalt 240 almar i slutet av maj 2020. Kostnaden för vaccination uppgick till 237.116 
kr ink arbetet. 

Metoden att vaccinera almar mot almsjukan har fått framgångsrika resultat i bland annat 
Amsterdam och Oslo. Vaccinationen behöver göras varje år i maj/juni så länge som 
sjukdomen har konstaterats i trädets närområde under föregående år. Almar som inte 
vaccinerats och insjuknat ska avvecklas snarast för att inte sjukdomen ska få fäste och 
spridas vidare. Sjukdomen sprids främst av almsplintborren som får med sig almsjukan 
som är en svampsjukdom under sina vingar. När almsplintborren hittar ett nytt värdträd 
som är en alm lossnar svampsporerna från dess vingar när den penetrerar barken på 
trädet. Men almsjukan kan även sprida sig via trädens rötter, ex om ett träd i en allé är 
smittat finns risken stor att flera av träden i allén drabbas. 

Miljöförvaltningens bedömning 
Åtgärden att vaccinera Borås almbestånd uppfyller följande miljömål för Borås stad: 

3b - Ekosystemtjänster, grön- och blå infrastruktur värnas i översiktsplaner, detaljplaner och 
vägplaner. Genom att bevara och skydda viktiga trädstrukturer mot sjukdomar bevaras 
också viktiga ekosystemtjänster i urbana områden. Att förlora samtliga fullvuxna almar 
under ett få tal år skulle vara mycket negativt för gröna infrastrukturer i Borås. 

Miljöförvaltningen 
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3c - Den fysiska planeringen ska anpassas till framtidens klimat- och väderfenomen. Genom att 
bevarar stora träd i stadsmiljö ökar Borås resiliens mot framtid klimatförändringar. 
Stora träd i stadsmiljö kan bland annat bidra till temperatursänkning, luftrening och 
fördröjande av dagvatten. 

5. – Tillgänglig och rik natur för människor, växter och djur. Stora träd i stadsmiljö fungerar 
som korridorer för fåglar och insekter. Stora träd i parker bidrar med rumslighet som 
avskiljer platsen från stadens larm och brus. Invånare i urbana miljöer som inte kan ta 
sig till större sammanhängande naturområden är beroende av att det finns stora träd på 
allmänplats, både park och gatumark. Almen är även ett kulturhistoriskt viktigt träd 
för orten Borås, de första träden som användes för att skapa alléer som hade funktionen 
att stoppa bränder för över 100 år sedan var skogsalm. 

Enligt ansökan har vaccinationen genomförts under våren, att bevilja medel för 
åtgärder som redan har genomförts strider delvis mot fondens nuvarande rutiner. 
Vaccineringen kunde dock inte vänta eftersom spridningen av almsjukan var allt för
överhängande. Åtgärden har en betydande positiv klimatpåverkan som gagnar staden 
som helhet. Bevarandet av almarna upprätthåller dessutom en av innerstadens största 
kolsänkor och gör staden mer resilient mot framtida klimatförändringar. Underlaget till 
ansökan är väl underbyggt och åtgärden uppfyller flera av stadens miljömål. 
Miljöförvaltningen anser att åtgärden är av sådan karaktär att ett avsteg från fondens 
nuvarande rutiner är motiverad och föreslår därför att bevilja finansiering för det sökta 
beloppet. 

Agneta Sander Lisa Nilsson 
Miljöchef Handläggare 



 

 

  

  

  

       
    

 
  

     
  

 

 
  

    

   
 

  

  
 

  
 

  
   

  
 

  

 

Lisa Nilsson 

Från: Anton Spets 
Skickat: den 30 juli 2020 16:17 
Till: Lisa Nilsson 
Kopia: Peter Krahl Rydberg; Kjell Johansson; Anders Hägerström 
Ämne: Ang. klimatkompensationsfonden - medel för vaccination mot almsjukan 
Bifogade filer: Almar_final_dec2019_Individual-tree-summary.pdf; Almar_final_dec2019_Written-

Report.pdf; Nordic Tree Care AB 2020-07-30.pdf 

Hej igen Lisa och Peter, 

Parkenheten söker pengar ur klimatkompensationsfonden för vaccination mot almsjukan i Borås centrala delar. 

Under sensommaren 2019 kunde vi tyvärr konstatera att almsjukan hade nått Borås tätort och tog därför beslutet 
att under hösten genomföra en inventering och värdering av stadens viktigaste almträd. Vi använde oss av 
inventerings- och värderingsmetoden iTree Eco och totalt inventerades 229 individer som står på mark som Borås 
stad äger och förvaltar. Till största delen allmänplats (gatu- resp. parkmark) men även kvartersmark runt 
kommunala byggnader (ex Hemgården och Stadshus kvarteret). I slutet av maj i år genomfördes vaccinationen av 
totalt 240 almar. Kostnaden för vaccination uppgick till  237.116:- ink arbetet. 

Metoden att vaccinera almar mot almsjukan utvecklades för ca 10-12 år sedan i Nederländerna och den har använts 
framgångsrikt i bland annat Amsterdam och Oslo. Vaccinationen behöver göras varje år i maj/juni så länge som 
sjukdomen har konstaterats i trädets närområde under föregående år. Almar som inte vaccinerats och insjuknat ska 
avvecklas snarast för att inte sjukdomen ska få fäste och spridas vidare. Sjukdomen sprids främst av almsplintborren 
som får med sig almsjukan som är en svampsjukdom under sina vingar. När almsplintborren hittar ett nytt värdträd 
som är en alm lossnar svampsporerna från dess vingar när den penetrerar barken på trädet. Men almsjukan kan 
även sprida sig via trädens rötter, ex om ett träd i en allé är smittat finns risken stor att flera av träden i allén 
drabbas. 

Värderingen som genfördes samtidigt som inventeringen visar att de 229 individer som inventerats sammantaget 
årligen ger staden ekosystemtjänster till ett värde av 140.000:- Almarnas totala strukturella värde beräknas till 13,2 
miljoner kronor och de binder årligen kol till ett värde av 605.000:-  

Projektet att vaccinerar de viktigaste individerna av Borås almbestånd uppfyller följande miljömål för Borås stad: 
- 3b - Genom att bevara och skydda viktiga trädstrukturer mot sjukdomar bevaras också viktiga 

ekosystemtjänster i urbana områden. Att förlora samtliga fullvuxna almar under ett få tal år skulle vara 
mycket negativt för gröna infrastrukturer i Borås. 

- 3c - Genom att bevarar stora träd i stadsmiljö ökar Borås resiliens mot framtid klimatförändringar. Stora träd 
i stadsmiljö kan bland annat bidra till temperatursänkning, luftrening och fördröjande av dagvatten . 

- 5. – Stora träd i stadsmiljö fungerar som korridorer för fåglar och insekter. Stora träd i parker bidrar med 
rumslighet som avskiljer platsen från stadens larm och brus. Invånare i urbana miljöer som inte kan ta sig till 
större sammanhängande naturområden är beroende av att det finns stora träd på allmänplats, både park 
och gatumark. Almen är även ett kulturhistoriskt viktigt träd för orten Borås, de första träden som användes 
för att skapa alléer som hade funktionen att stoppa bränder för över 100 år sedan var skogsalm. 

Jag är på semester v.32-34 och är åter på kontoret 24/8. Hör av er om ni har några ytterligare frågor. 

Vänliga hälsningar, 

Anton Spets 
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Stadsträdgårdsmästare 

Borås Stad – Park & Skogs avd – Tekniska förvaltningen 
Kungsgatan 57 
501 80 Borås 
033-35 74 22 
www.boras.se 

När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. 

För mer information om hur Borås Stad hanterar personuppgifter se boras.se/pub 
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Lisa Nilsson, 033-35 30 11 
Lisa.n.nilsson@boras.se 

Ansökan om medel från klimatkompensationsfonden 
utrustning för digitala möten i sessionssalen 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansöker om 224 000 kr från 
klimatkompensationsfonden för installation av utrustning för digitala möten i 
sessionssalen. 

Förslag till beslut 
Miljöförvaltningen bedömer att ansökan inte uppfyller kriterierna för användning av 
fondens medel och föreslår att avslå ansökan. 

Ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansöker om 224 000 kr från 
klimatkompensationsfonden för installation av utrustning för digitala möten i 
sessionssalen. Behovet av ny digital utrustning har uppstått hastigt till följd av 
coronapandemin och finns därför inte med i Samhällsbyggnadsförvaltningens ordinarie 
budget.
Åtgärden omfattar takmonterade kameror och mikrofoner, handhållen mikrofon och 
headset samt en touchpanel som används för att starta systemet och sköta utrustningen 
under ett möte. Därtill omfattar åtgärden all kringutrustning som krävs för att driva 
systemet. Den nya utrustningen i Sessionssalen är tillgänglig för alla på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Vid överenskommelse med ansvarig chef kan även 
andra förvaltningar boka salen och nyttja utrustningen. 

Miljöförvaltningens bedömning 
Enligt ansökan har salen utrustats för att möjliggöra distansmöten för såväl
nämndledarmöten vid nämndsammanträden, som för medarbetare vid t ex konferenser
eller projekt- och avdelningsmöten. Åtgärden kan således minimera både resor till och
från jobbet och resor i tjänsten, vilket går i linje med resepolicyns första punkt – ”pröva 
om resan kan ersättas med alternativa mötesformer som telefonmöte, internetbaserade forum, 
videokonferenser”. 

Huruvida åtgärden kommer resultera i fortsatt distansarbete och resfria möten även
efter Coronarestriktionerna är ännu inte bestämt men ska diskuteras med 
förvaltningens fackliga företrädare i oktober förklarar Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Miljöförvaltningens handläggare uppmärksammar att det finns en risk för att resorna 
kommer öka och distansarbetet kommer minska när Coronarestriktionerna upphör.
Miljöförvaltningens handläggare anser samtidigt att bra utrustning är en förutsättning
för att anordna resfria möten med hög kvalité. Åtgärden gynnar i första hand
Samhällsbyggnadsförvaltningen och har en begränsad nytta för övriga förvaltningar. 

Miljöförvaltningen 
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Enligt ansökan har utrustningen upphandlats under våren och har installerats under
första veckan i augusti. Att bevilja medel för åtgärder som redan har genomförts strider
delvis mot fondens nuvarande rutiner. Medlen från klimatkompensationsfonden ska 
främst användas till åtgärder som inte skulle genomförts utan stöd från fonden. För att
kunna bevilja stöd för åtgärder som redan genomförts behöver åtgärderna vara 
innovativa och framåtdrivande. I dagsläget är utrustning för resfria möten en
standardåtgärd som utförs av flera förvaltningar och som kan bekostas med 
förvaltningens egen klimatavgift men bedöms inte kunna bekostas med medel från
klimatkompensationsfonden. Därför föreslås att ansökan om medel från 
klimatkompensationsfonden inte beviljas. 

Agneta Sander Lisa Nilsson 
Miljöchef Handläggare 



 

 

  

  
 

 
 

 

Ansökan om medel ur klimatkompensationsfonden 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansöker härmed om 224 000 kr ur klimatkompensationsfonden för 
installation av utrustning för digitala möten i sessionssalen.  

Åtgärden möjliggör deltagande i möten på distans, både nämndens sammanträden och övriga 
möten, vilket ger en positiv effekt på klimatet då resor kan undvikas. Det lever även upp till 
resepolicyns första punkt – ”pröva om resan kan ersättas med alternativa mötesformer som 
telefonmöte, internetbaserade forum, videokonferenser”.  

I och med coronapandemin har behovet hastigt uppstått och finns därför inte med i ordinarie 
budget.  

Samhällbyggnadsförvaltningens är sedan 2019 miljödiplomerad och klimatavgiften på ca 15 000 kr är 
intecknad enligt vad som beskrivs i miljöhandboken. Det handlar bland annat om att ersätta 
användandet av engångsplast, att främja källsortering och cykelvänlig arbetsplats. 

Utrustningen har under våren upphandlats och kommer installeras under första veckan i augusti. 
Kostnaden uppgår till 224 000 kr. 
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Mikael Lund, 033-35 35 64 
mikael.lund@boras.se 

 Miljö- och konsumentnämnden 

Miljörapport Tertial 2 2020, Borås stad 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner Miljörapport Tertial 2 2020, Borås stad och 
översänder denna till Kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Den 22 februari 2018 fastställde Kommunfullmäktige Borås Stads miljömål 2018-2021. 
Miljömålen är indelade i fyra perspektiv. Under varje perspektiv finns mål, etappmål och 
aktiviteter för att nå målen. För varje aktivitet finns en eller flera ansvariga nämnder/bolag. 
Miljörapport Tertial 2 2020, Borås stad följer upp de aktiviteter som förvaltningar och bolag 
rapporterar i T2 2020. Mål 1d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara 
miljöutbildade. kommer som en förändring från föregående år rapporteras vid årsredovisningen 
2020. Ytterligare uppföljning av mål och aktiviteter kommer ske vid årsredovisningen. Miljö-
och konsumentnämnden och miljöförvaltningen ansvarar för rapportering och uppföljning 
samt är samordnare av Borås Stads miljömål. 

Sammanfattning 
Borås stad som organisation har fortsatt stora möjligheter att påverka, vara förebild 
och agera drivande i miljöarbetet, både på lokal nivå och också på regional- och 
nationell nivå. 
Borås stads miljöarbete sker kontinuerligt över åren och det görs stora framsteg inom 
flera områden. Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för samordningen av 
rapporteringen. Vissa miljömål är mer övergripande inom staden, exempelvis 
etappmålet om ett Fossilfritt och energieffektivt Borås. Standardisering av inköp av 
vissa varor till staden har saknats tidigare år och är nu på plats. Ett gemensamt system 
för avfall som uppkommer i kommunal regi har tagits fram och börjat användas. 
Bisfenol A är i de flesta produkter helt utfasade eller förekommer i endast godkända 
doser. Andel av stadens kök som har kravcertifiering enligt nivå 2 är som 2019 
fortfarande på noll och det beror troligen på fortsatta osäkerheter kring införandet av 
en distributionscentral på central nivå som angetts i 2019 år uppföljning. Alla 
nämnder är 2020 miljöcertifierade. 

Följande mål och aktiviteter rapporteras i Miljörapport Tertial 2, 2020, Borås stad. Bilaga 
1. 

Mål 1a) Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda ska ha ett miljöledningssystem. 

Miljöförvaltningen 

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

mailto:mikael.lund@boras.se


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Sida 
2(2) 

Datum Dnr 
[2020-10-05] [2020-2052] 

Mål 1b) Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska ha system för arbetet med miljöfrågor, 
exempelvis Grön Flagg. 
Mål 1c) Borås Stads kök ska uppnå Krav-certifieringen enligt nivå 2 eller liknande. 
Mål 2a) Minskad resursanvändning genom ökat återbruk och materialåtervinning. 
Mål 2b) Minska användningen av kemikalier som kan skada hälsa och miljö. 
Mål 2c) Livsmedel med palmolja ska successivt fasas ut och alla varor på livsmedelsavtal ska vara 
palmoljefria. 
Mål 3a) Byggnationer och markentreprenader ska vara miljö- och hälsomässigt hållbara. 
Mål 3b) Ekosystemtjänster, grön- och blå infrastruktur värnas i översiktsplaner, detaljplaner och 
vägplaner. 
Mål 3c) Den fysiska planeringen ska anpassas till framtidens klimat och väderfenomen. 
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Inledning 

Borås stad som organisation har fortsatt stora möjligheter att påverka, vara förebild och agera drivande 
i miljöarbetet, både på lokal nivå och också på regional- och nationell nivå. 

Borås stads miljöarbete sker kontinuerligt över åren och det görs stora framsteg inom flera områden. 
Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för samordningen av rapporteringen. Vissa miljömål är mer
övergripande inom staden, exempelvis etappmålet om ett Fossilfritt och energieffektivt Borås. 
Standardisering av inköp av vissa varor till staden har saknats tidigare år och är nu på plats. Ett
gemensamt system för avfall som uppkommer i kommunal regi har tagits fram och börjat användas. 
Bisfenol A är i de flesta produkter helt utfasade eller förekommer i endast godkända doser. Andel av
stadens kök som har kravcertifiering enligt nivå 2 är som 2019 fortfarande på noll och det beror
troligen på fortsatta osäkerheter kring införandet av en distributionscentral på central nivå som angetts i 
2019 år uppföljning. Alla nämnder är 2020 miljöcertifierade. 

Hållbara perspektiv 
Beskrivning 

I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap och delaktighet ger grund för 
hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Ett strukturerat miljöarbete ger förutsättningar för en
hållbar samhällsutveckling. 

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög 
kompetens inom miljöområdet 

1a) Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda ska ha 
ett miljöledningssystem. 

Indikatorer  Utfall 2018  Utfall 2019  Utfall 2020  

Har förvaltningen / bolaget ett Ja Ja Ja 
certifierat miljöledningssystem? 
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Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Kommentar Gällande förvaltningar så har följande förvaltningar certifiering genom Svensk miljöbas: 
Revisorskollegiet, Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Miljö- och
konsumentnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Kulturnämnden, Förskolenämnden, 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt Vård- och äldrenämnden. 

Följande förvaltningar är certifierade genom ISO 14001 och ISO 9001: Lokalförsörjningsnämnden samt 
Servicenämnden. 

Gällande bolag så har följande bolag certifiering genom Svensk miljöbas: Borås djurpark, Borås
kommuns parkering AB och Borås Borås AB (TME) 

Följande bolag har certifiering genom ISO 14001: Borås elnät AB, Borås energi och Miljö samt 
Viskaforshem/Stubo/Fribo är certifierade enligt ISO14001. 

Har förvaltningen / bolaget ett Nej Nej Nej
miljöledningssystem som inte är 
certifierat? 

Kommentar Följande förvaltningar har ett eget miljöledningssystem: Individ och 
familjeomsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden och sociala omsorgsnämnden. 

Följande bolag har ett eget miljöledningssystem: IBAB 

Följande förvaltningar saknar ett miljöledningssystem: Alla förvaltningar har ett miljöledningssystem. 

Följande bolag saknar ett miljöledningssystem: Ab Bostäder 

Följande bolag har färre än 10 anställda och saknar ett 
miljöledningssystem. Toarpshus/Sandhultsbostäder, Inkubator och Akademiplatsen i Borås AB. 

1b) Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska ha 
system för arbetet med miljöfrågor, exempelvis Grön Flagg. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Andel förskolor, grundskolor och 84,6 83,6 86 
gymnasieskolor som har ett 
miljöledningssystem. 

Kommentar Samtliga följande nämnder är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas. Förskolenämnden: 
Miljöarbetet tas omhand i förskolornas systematiska kvalitetsarbete och kommer från och med 2019 att 
redovisas i kvalitetsrapporten Naturvetenskap och Teknik. 4 av 73 förskolor arbetar med grön flagg. Att 
arbeta med miljöfrågor åligger förskolorna enligt statliga styrdokument. I Läroplanen finns uppdraget att 
arbeta med hållbar utveckling ur alla tre perspektiven, och det ekologiska perspektivet finns 
välrepresenterat i förskolornas undervisning mot hållbar utveckling. Minskningen innebär alltså inte att 
förskolorna inte har ett system för arbete med miljöfrågor. 
Grundskolenämnden: Det är ca 60 procent av skolorna som arbetar med Grön Flagg. Det är 25 av 42 
skolor som arbetar med grön flagg. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: Samtliga gymnasieskolor och Vuxenutbildningen är 
Miljödiplomerade enligt Svensk miljöbas. 

Gul trots att alla utbildningsnämnder har ett certifierat miljöledningssystem. Det är på grund av att alla 
skolor ej arbetar med grön flagg. 
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1c) Borås Stads kök ska uppnå Krav-certifieringen enligt nivå 2 
eller liknande. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Andel av köken som har 0 
kravcertifiering enligt nivå 2 

Kommentar Kommunstyrelsen anger att noll av köken inom Borås stad har kravcertifiering enligt nivå 2. 
Troligen beror det fortsatt på osäkerheter kring införandet av en distributionscentral på central nivå som 
angetts i 2019 år uppföljning. 

Mål 2. Borås Stad bidrar till hållbar konsumtion 

2a) Minskad resursanvändning genom ökat återbruk och 
materialåtervinning. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har inköpen standardiserats för att Bedömning ej gjord Nej Ja 
förbättra miljöprestanda på varor? Om 
ja, ange vilka varor. 

Kommentar Kommunstyrelsen: I hygien och städupphandlingen har engångsartiklar bytts ut till 
flergångsartiklar och engångsartiklar med miljömässigt bättre material. I livsmedelsavtalet har konserver i 
metallburkar valts bort och konserver i Bag-in-Box förpackningar samt Easy-bag förpackningar har 
prioriterats. 

Har ett gemensamt system för avfall Nej Nej Ja 
som uppkommer i kommunal regi 
tagits fram? 

Kommentar Av kommentarerna att döma så har inte alla bolag vetskap om att det tagits fram ett centralt 
system för avfall. 
Borås djurpark: Ja. Merparten av de fraktioner av avfall vi genererar hämtas av Borås Energi & Miljö och 
Lövdalens åkeri. Sandhults bostäder och Toarpshus: Nej. Våra entreprenörer har det. Borås 
parkerings AB: Ja. Vi har en sorteringsanläggning i anslutning till kontoret. 
Inkubator: Nej. Vi jobbar löpande med återbruk på olika sätt. Exempel: Återanvända köksstommar vid
köksrenovering. Återmontera hela och fungerande WC-stolar och handfat i samband med 
badrumsrenovering. Använda tapeter som möjliggör att byta enstaka tapetvåder istället för omtapetsering 
av hela rummet. Byta bara spishäll istället för hela spisen. Tvättmaskiner av hög kvalité som har utbytbara 
delar som möjliggör hållbara reparationer. Parkett som går att slipa många gånger. Fristads bostäder: 
Nej. Borås elnät: Nej. Borås Borås AB TME: Ja. Borås TME har kärl för återvinning i bolagets lokaler, 
dessa töms av Borås Energi- & Miljö. Akademiplatsen: Nej. Bolaget generar inget avfall mer än 
kontorsavfall. Detta sorteras enligt Borås Stads anvisningar. 

Har arbete med funktionsupphandling Bedömning ej gjord Nej Ja 
som innebär att produkter hyrs istället 
för att köpas skett? Om ja, ge 
exempel. 

Kommentar Kommunstyrelsen: Ja, exempel datorer, mobiltelefoner, maskiner, liftar och ställningar samt 
bilar. 

Har ett system för återbrukande av Bedömning ej gjord Nej Nej
kommunens inventarier upprättats? 

Kommentar Kommunstyrelsen: Arbete pågår. 
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2b) Minska användningen av kemikalier som kan skada hälsa 
och miljö. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har ett övergripande Nej Nej Ja 
kemikaliehanteringssystem, som 
innehåller listor över ämnen som är 
upptagna på ChemSec:s Sin-lista, 
köpts in? 

Kommentar Kommunstyrelsen: Upphandling av system är utförd och systemet är inköpt. 
Servicekontoret förvaltar systemet. 

Har livsmedelsförpackningar med det Bedömning ej gjord Nej Ja 
hormonstörande ämnet bisfenol A 
fasats ut? 

Kommentar Ja, Storhushållsförpackningar innehåller inte Bisfenol A. Konsumentförpackningar innehåller i 
vissa fall Bisfenol A, men endast i halter som är godkända enligt Livsmedelsverkets regler. 

Lägesbeskrivning 

Beskriv åtgärder som vidtagits sedan 2019 för att minska exponering av farliga kemikalier i 
förskolor. 

Kommentar Förskolenämnden: I verksamheten på förskolorna i Borås Stad byts befintligt material ut 
kontinuerligt för att minska exponering av farliga kemikalier. Vid nya inköp har förskolorna valt produkter 
som är giftfria. Alla madrasser är utbytta. Förvaltningen upplever att det är enkelt att välja rätt nu då 
många företag redovisar att produkterna är giftfria. Några förskolor har under 2019 gjort giftinventering och 
verksamheten ser inte att fler åtgärder behövs i dagsläget. 

2c) Livsmedel med palmolja ska successivt fasas ut och alla 
varor på livsmedelsavtal ska vara palmoljefria. 

Indikatorer  Utfall 2018  Utfall 2019  Utfall 2020  

Är alla varor på livsmedelsavtal Bedömning ej gjord Nej Nej 
palmoljefria? 

Kommentar Nej, arbete pågår. Utfasningen kommer vara klart enligt uppdrag 2021. 

Hållbar samhällsplanering 
Beskrivning 

Borås Stad planerar för ett hållbart samhälle och arbetar för att invånare ska ha en hälsosam livsmiljö
både i stad och på landsbygd. Nybyggnad sker i första hand genom förtätning i tätorter och nära 
kollektivtrafik. En hållbar stad är en tät och blandad stad där vi bygger på redan byggda ytor och på så
sätt har kvar tillgången till gröna stråk, vattendrag och parker. Hållbar förtätning innebär att människor 
kan transportera sig på ett hållbart sätt. Avfallshanteringen är dessutom väl utbyggd för att underlätta
för invånarna. 
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Mål 3. Borås Stad bygger hållbart och skapar förutsättningar 
för en hälsosam livsmiljö 

3a) Byggnationer och markentreprenader ska vara miljö- och 
hälsomässigt hållbara. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Andel kvalitetssäkrade nybyggda 100% 100% 100% 
byggnader med särskild fokus på fukt, 
ljud och innemiljö. 

Kommentar Under 2020 har nybyggnad av Vildmarkens förskola slutförts, man har kvalitetssäkrat arbetet 
genom att arbeta med P-märkning i byggprojektet. 

Lägesbeskrivning 

Hur säkerställer ni att material är inom kategori A och B (i undantagsfall C) inom Sunda Hus 
databasen (eller motsvarande) i markentreprenader och byggnationer? 

Kommentar Lokalförsörjningsnämnden: LFF har rutinmässig användning av Sunda Hus miljödata. Om 
byggentreprenörer behöver hjälp med utbildning i användning av databasen, så ordnar vi detta, antingen 
genom att anlita Sunda Hus eller intern utbildning genom LFF. 
De flesta byggmaterial kan vi idag få enligt krav men det är svårare med el- och VVS-utrustning. Där hittar 
vi lösningar tillsammans med byggentreprenörerna och på så sätt är vi med och driver på en utveckling 
inom branschen. Borås djurpark: Vid större projekt, en del i upphandlingen. Mindre projekt i egen regi, 
ansvarig byggledare/miljösamordnare i bolaget. Sandhults bostäder: Genom att ställa dessa krav i 
upphandlingar. Toarpshus: Genom att ställa dessa krav i upphandlingar. Borås kommuns parkering
AB: All upphandling av markentreprenader och byggnationer sker genom Koncerninköp i Borås Stad. 
Fristads bostäder: Vi har en egen upphandlingsrutin kring detta. Borås elnät AB: Vi använder oss inte 
av krav enligt Sunda hus i våra transformatorstationer. Vår markentreprenör är certifierad enligt ISO 
14001. 

3b) Ekosystemtjänster, grön- och blå infrastruktur värnas i 
översiktsplaner, detaljplaner och vägplaner. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har verktyg för hur grön och blå Bedömning ej gjord Nej Nej
infrastruktur kan beaktas i detaljplaner 
utvecklats? 

Kommentar Samhällsbyggnadsnämnden: Arbetet med dessa frågor pågår löpande i alla detaljplaner 
men det finns inga specifika verktyg framtagna. Tillsammans med andra förvaltningar arbetar 
samhällsbyggnadsförvaltningen aktivt med förslaget för parkstråket, "Staden vid parken". Detta är dock 
inget verktyg, men kommer ligga till grund för framtagande av framtida detaljplaner längs med stråket. 
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Lägesbeskrivning 

Beskriv hur grönytefaktorn används i fysisk planering. 

Kommentar Miljö- och konsumentnämnden: En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har bildats för att 
komma fram till en praktisk handledning i frågan hur man kan arbeta med grönytefaktor som ett av flera 
verktyg inom fysisk planering. Sedan tidigare finns handledning för planhandläggare vad gäller ekologisk 
kompensation och ekosystemtjänster. I ett pågående Lona-projekt håller en utredning på att upphandlas. 
Fokus i analysen kommer vara att utvärdera de ekologiska kvaliteterna i stadens gröna infrastruktur och 
resultatet kommer att ligga till grund för kommande uppdatering av stadens grönområdesplan. 

3c) Den fysiska planeringen ska anpassas till framtidens klimat 
och väderfenomen. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har framtida klimateffekter som Nej Nej Nej
beskriver risker inom 
dricksvattenförsörjning, hälsorisker, 
ras, skred och översvämningar 
kartlagts? 

Kommentar Miljö- och konsumentnämnden: Sedan tidigare finns karteringar av exempelvis, buller,
skyddsavstånd till farligt gods, översvämningar mm. Övergripande kartläggningar kring skred och risker för 
ras finns tillgängliga från SGU, Vägverket mm. Vi saknar detaljerad kartläggning i stadens regi kring vissa 
frågor därav rött. 

Lägesbeskrivning 

Hur har klimatanpassningsarbetet etablerats i befintliga strukturer som exempelvis planarbete, 
miljötillsyn, bygglov och skötselplaner? 

Kommentar  Miljö- och konsumentnämnden: Arbetet kring dessa frågor bevakas regelbundet i alla fysisk 
planering genom förvaltningsövergripande arbete. En klimatstrategi för staden kommer att gå ut på remiss 
i dagarna. 

Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås 
Beskrivning 

Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till transporter,
uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlösningar och inspiration till
miljömedvetna resvanor når vi det hållbara samhället. 

Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende 

4a) Användning av fossilt fordonsbränsle i kommunkoncernen 
ska minska med 60 % från 2015. 

Borås Stad, Miljörapport Tertial 2 2020 8(11) 



   

 
 

Lägesbeskrivning 

Beskriv hur ni har arbetat med att effektivisera transporterna genom ruttplanering. 

Kommentar Tekniska nämnden: Inom särskoleskjutsen som vi har i egen regi med 13 fordon arbetar vi 
dagligen med planering och ruttoptimering för att få så effektiv körning som möjligt med de 135 elever vi 
har. Inom den vanliga skolskjutsen så har vi samarbete med de bussbolag som har trafiken för att det ska
bli en effektiv rutt med fordonen. Även gällande de barn som åker taxi har vi ett samarbete med berörda 
bolag och då läggs eleverna in i en körslinga för att minimera antalet fordon. Det är över 4000 elever som 
åker skolskjuts i någon form, antingen linjetrafik, upphandlad busstrafik eller taxi. Inom färdtjänsten så gör 
planeringsprogrammet ständigt nya planeringar för att det ska bli så effektiva körningar som möjligt med 
samåkningar där det är möjligt, samt att vi har en trafikledning som ser över detta dagligen. Sociala 
omsorgsnämnden: Viss ruttplanering sker sedan tidigare i syfte att exempelvis minska kringtid i 
verksamheternas transporter, något som får anses vara positivt även ur miljösynpunkt. Avsikten är framåt 
att i mer strukturerad form utreda hur förvaltningen kan arbeta med en mer effektiv ruttplanering. 
Förutsättningarna i förvaltningens verksamheter är dock sådana att vissa transporter är svåra att 
effektivisera ytterligare. Förvaltningen efterlyser därför en helhetssyn på övergripande nivå i Borås Stad, 
där man skulle kunna utreda möjligheterna till samordning av transporter i stadens olika verksamheter, för 
att effektivisera dem ytterligare. Arbetslivsnämnden: Återbruks verksamhet Fixartjänst är fortsatt 
Arbetslivsförvaltningens enda verksamhet där vi kan planera arbetet efter ruttplanering. I möjligaste mån 
planeras rutterna utifrån område där tjänsterna ska utföras. Vård- och äldrenämnden: Vård- och 
äldreförvaltningen planerar alla resor till brukare och patienter i IT-systemet TES, där effektiva och 
smartast körsträckor eftersträvas. Samåkning tillämpas i den grad det är möjligt. Det som kan skapa 
omvägar är att det idag inte finns tankstationer för miljöbränsle inom den naturliga rutten för många av de 
bilburna verksamheterna. Verksamheterna har under hösten 2020 inplanerade möten med 
Lokalförsörjningsförvaltningen samt Borås Miljö och Energi, som rör installation av laddningsstationer för 
el-bilar. Målsättningen är att några enheter inom hemtjänsten, larm- och nattorganisationen samt 
hemsjukvården har laddningsstationer före årsskiftet 2020/2021. Inför sommaren 2020 planerades 
cykelscheman så långt det var möjligt i hemtjänsten för att undvika bilkörning. Ett hemtjänstområde har 
köpt in en el-bike för att prova ett alternativ till fossila bränslen. Om el-bikes fungerar i verksamheten 
kommer sannolikt fler köpas in. De flesta vårdplaneringar sker via Skype, istället för resor till Södra
Älvsborgs sjukhus. Överlag sker fler möten via Skype/Teams vilket har lett till färre resor. Teknisk 
utrustning har köpts in till verksamheterna för att underlätta genomförandet av digitala möten. Borås 
djurpark: Samtliga fordon inom företaget kör numera på miljödiesel (ecopar) eller miljöbensin (Aspen). 
Borås djurpark och camping AB har även bytt ut flera fossildrivna fordon till eldrivna som laddas med Bra 
miljöval-EL. Djurparkens traktor har i sin nya funktion minskat sin bränsleförbrukning med 21 % jämfört 
med tidigare. Detta i god marginal mot vårt mål att minska det med 15 %. Bränsleförbrukningen minskade 
i helhet med ca 13 % 2019 jämfört med 2018. Sandhult bostäder: Genom samåkning samt att undvika 
onödiga resor. Toarpshus: Genom samåkning samt att undvika onödiga resor. Borås kommuns 
parkerings AB: Varje morgon planeras parkeringsvärdarnas rutter, vi kan också följa dessa. Vi använder 
cykel i möjligaste mån för övervakningen inom citykärnan. Fristads bostäder: Förbrända liter bensin och 
diesel för FRIBO:s bilar så låg siffran på 1641 liter år 2015. Motsvarande siffra 2019 låg på 830 liter vilket 
ger en minskning på i stort sett 50%. Borås elnät AB: Vi har ingen ruttplanering i vår verksamhet. Borås 
Borås AB TME: Har väldigt få transporter. Material som ska levereras till centrala Infopoints sker med 
bolagets lastcykel eller till fots. I vissa fall behövs transport ske med bil och då används Borås Stads 
bilpool. Transport till Infopoints sker i en förväg utsedd rutt för att minimera körsträckan. 

Hållbar natur 
Beskrivning 

Borås Stad värnar sina naturresurser. Vi arbetar för att stärka förutsättningarna och trygga platser för 
såväl friluftslivet som växt- och djurlivet. En rik biologisk mångfald är en förutsättning för fungerande
ekosystem som bland annat renar vatten och luft och pollinerar våra grödor. Naturen har även ett stort
värde för vår fysiska och psykiska hälsa, som en plats för rekreation och källa till välbefinnande. 
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Mål 5. Tillgänglig och rik natur för människor, växter och djur 

5a) Skapa en samlad bild av den gröna och blå strukturen i 
kommunen och värna viktiga korridorer. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har kartläggning av kommunens blå Bedömning ej gjord Ja Ja 
och gröna infrastruktur gjorts? 

Kommentar Miljö och konsumentnämnden: Tidigare genomförda utredningar skall kompletteras, 
utvärderas samt utökas med ny kunskap genom pågående upphandling av analys av grönstråk. 

Lägesbeskrivning 

Hur säkerställs strategiska markköp eller avtal för särskilt viktiga områden i den gröna och blå 
strukturen? 

Kommentar Kommunstyrelsen: Borås Stad har genom KF (2016) antagit ”Riktlinjer för förvärv och 
försäljning av mark”. I riktlinjerna anges olika syften med kommunalt markägande, ex naturvård, 
rekreation/friluftsliv. 
En naturvårdsgrupp med representanter från olika förvaltningskompetenser samråder kontinuerligt kring 
förändringar i markanvändning och bland annat kring upprättandet av föreskrifter och skötselplaner. 
Miljöförvaltningen och naturvårdsgruppen kan förslå områden som bör köpas in av strategiska skäl. Miljö-
och konsumentnämnden har initierat skriftliga förslag till Kommunstyrelsen på inköp av mark som 
stadsledningskansliet bevakar och eventuellt köper om det går och förslag har även initierats 
tjänstepersoner emellan om att byta till sig mark för att säkra natur- och friluftsvärden. Det finns ett mycket 
bra samarbete och kontakter mellan olika förvaltningar, främst Miljöförvaltningen och 
Stadsledningskansliets Mark och exploateringsavdelning i dessa frågor. Mark- och 
exploateringsavdelningen ingår i naturvårdsgruppen och där diskuteras eventuella inköp med 
tjänstepersoner på naturvårdssidan om de tycker det är värt att köpa eller byta till sig olika objekt. 

Mark- och exploateringsavdelningen är också representerad i kommunens förvaltningsövergripande 
vattengrupp, som samråder om olika vattenfrågor. 

5b) Stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet. 

Lägesbeskrivning 

Beskriv vilka åtgärder som gjorts för att skapa säkra passager och bättre spridningsmöjligheter, 
samt ange för vilka arter. 

Kommentar Miljö- och konsumentnämnden: Samarbete pågår i projekt med Länsstyrelsen för bättre 
spridningsmöjligheter för hotade vildbin vid Bråt. Miljöförvaltningens naturvårdsprojekt om större 
vattensalamander har vi tillsammans med privata markägare anlagt nya salamanderdammar. Med fler 
dammar minskar avståndet mellan lämpliga lekdammar och artens spridningsmöjlighet förbättras. 

Beskriv vilka åtgärder som gjorts för att öka kunskapen om biologisk värdefulla områden hos 
organisationer och markägare. 

Kommentar Miljö- och konsumentnämnden: Information om Borås Stads Naturvårdsfond har skickats 
ut till byalag och hembygdsföreningar. Under 2019 hölls en guidad tur till två nyanlagda dammar där 
deltagare informerades om större vattensalamander och kommunens pågående naturvårdsprojekt. 
Information om arten samt antal noterade större vattensalamandrar har skickats ut till de fastighetsägare 
som äger dammar där större vattensalamander noterades under vårens inventering. Vandring i på 
kommunens nyinköpta fastighet Gåshult genomfördes den 22 maj i samarbetet med 
naturskyddsföreningen. På fastigheten finns en stor mångfalt av arter och området planeras bli 
naturreservat. 
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Lägesbeskrivning 

Beskriv vilka åtgärder som gjorts för att kartlägga och förbättra livsmiljöer för strikt skyddade arter. 

Kommentar Tekniska nämnden: Tekniska förvaltningen förvaltar kommunens skogar och är certifierade
(FSC och PEFC). Skötselplanerna för Lindåsabäckens- och Älmås naturreservat reviderades 2019 och 
de har antagits av Kommunstyrelsen 2020. Miljöförvaltningen är ansvarig för detta uppdrag i samarbete 
med Tekniska förvaltningen. Miljö- och konsumentnämnden: I naturvårdsprojektet om större 
vattensalamander jobbar vi med inventering, skapa nya dammar samt restaurera befintliga dammar och 
närmiljöer. 
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Sida
TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum 
2020-09-28 

Dnr 
2018-3701 

Anna Karlsson, 033-35 30 24 
anna.ka.karlsson@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond 
Sökande: 
Fastighet: Arta 1:18 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet
avslutas och innestående bidrag på 4 000 kronor betalas ut på angivet konto.  

Sammanfattning 
 har beviljats bidrag på 4 000 kronor ur naturvårdsfonden för 

biodling på fastigheten Arta 1:18. Åtgärderna är nu genomförda och projektet 
avslutat. 

Ärendebeskrivning 
har beviljats bidrag på 4 000 kronor ur naturvårdsfonden för

biodling, inköp av två samhällen, utrustning och avläggare på fastigheten Arta 1:18.  

Slutbesiktning av åtgärderna genomfördes av Anna Karlsson den 28 september 2020. 
På fastigheten Arta 1:18 finns en bikupa med aktivt samhälle som är på gång att
invintras. berättade att han har ytterligare två bikupor/samhällen på annan 
fastighet utanför kommungränsen. visade även inköptutrustning, som
bland annat utgjordes av honungsslunga, ramar och bivax. 

Miljöförvaltningens bedömning 
Åtgärderna är nu genomförda och projektet avslutat. Beredningsgruppen för
naturvårdsfonden godkänner slutredovisningen. har uppfyllt de 
åtgärder som ansökan om bidrag avsåg. Då ingen delutbetalning gjorts vid projektet
start betalas hela bidraget ut efter beslut om godkänt projekt. 

Agneta Sander Anna Karlsson 
Miljöchef Handläggare 

Miljöförvaltningen 

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

Datum Dnr 
2020-09-28 2018-3701 

Bilagor 
1. Översiktskarta 
2. Fotodokumentation från slutbesiktningen, 2020-09-28 

Beslut expedieras till 

Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 



Bilaga 1. Översiktskarta 

Arta 1:18 
Dnr. 2018-3701 

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen Skala 1:10000 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum 
2020-09-28 

Dnr 
2018-1339 

Anna Karlsson, 033-35 30 24 
anna.ka.karlsson@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond 
Sökande: 
Fastighet: Bredareds-Gravryd 2:8 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet 
avslutas och innestående bidrag på 3 000 kronor betalas ut på angivet konto. 

Sammanfattning 
 har beviljats bidrag på 8 000 kronor ur naturvårdsfonden för inköp av 

bikupor och bisamhällen på fastigheten Bredareds-Gravryd 2:8. Åtgärderna är nu 
genomförda och projektet avslutat. 

Ärendebeskrivning 
har beviljats bidrag på 8 000 kronor ur naturvårdsfonden för inköp av två 

bikupor, bisamhällen samt utrustning på fastigheten Bredareds-Gravryd 2:8.  

Slutbesiktning av åtgärderna genomfördes av Anna Karlsson och Karl-Erik Nilsson 
den 28 september 2020. Två bikupor och ett samhälle har köpts in. Efter avläggare i 
år är båda samhällena nu i full gång. 

Miljöförvaltningens bedömning 
Åtgärderna är nu genomförda och projektet avslutat. Beredningsgruppen för 
naturvårdsfonden godkänner slutredovisningen. har uppfyllt de åtgärder 
som ansökan om bidrag avsåg. 

Agneta Sander Anna Karlsson 
Miljöchef Handläggare 

Bilaga 
1. Karta 
2. Fotodokumentation från slutbesiktningen, 2020-09-28 

Miljöförvaltningen 
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Datum Dnr 
2020-09-28 2018-1339 

Beslut expedieras till 

Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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Datum Dnr 
2020-09-28 2018-3701 

Borås Stads Naturvårdsfond 
Slutbesiktning av biodling på fastigheten Arta 1:18 den 28 september 2020. 

Figur 1. Ett bisamhälle är uppställt på fastigheten. uppgav att han har ytterligare två bikupor/samhällen på annan
fastighet utanför kommungränsen.  

Figur 2. Del av inköpt utrustning; slunga, ramar och vax. 

Miljöförvaltningen 
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Datum Dnr 
2020-09-28 2018-1339 

Borås Stads Naturvårdsfond 
Slutbesiktning av biodling på fastigheten Bredareds-Gravryd 2:8 den 28 september 

2020. 

Figur 1. Två bikupor har köpts in och är i full gång. 

Miljöförvaltningen 
POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum 
2020-10-09 

Dnr 
2020-2746 

Anna Karlsson, 033-35 30 24 
anna.ka.karlsson@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond 
Sökande: 
Fastighet: Almhult 1:3 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beviljar ansökan med 22 000 
kronor för grävning av damm på fastigheten Almhult 1:3. 

Villkor 
1. Fisk och kräftor får inte planteras ut i dammen. 
 

Av bidraget betalas 12 000 kronor ut på angivet konto efter meddelande om 
projektstart och 10 000 kronor efter slutbesiktning av projektet. 

Anmäl projektstart och projektslut till miljöförvaltningen. 

har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för 
grävning av damm på fastigheten Almhult 1:3. Beredningsgruppen för 
naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden att bevilja ansökan 
med 22 000 kronor. 

Sammanfattning 

Ärendet 
har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för 

grävning av damm  på fastigheten Almhult 1:3. Dammen kommer att anläggas på sank 
jordbruksmark som inte brukats på minst 30-40 år. Dammen anläggs genom 
schaktning och beräknas bli ca 900 m2. Schaktmassorna sprids ut på omgivande 
åkermark. Tillflöde kommer ske från grundvatten och gammal dränering. Utlopp sker 
till intilliggande dike/bäck. 

Dammen är en del i Miljöförvaltningens Lokala Naturvårdsprojekt (LONA) som 
syftar till att skapa bättre förutsättningar för större vattensalamander. Den aktuella 
fastigheten ligger i huvudstråket för större vattensalamanders utbredning i 
kommunen. I närområdet finns stenmurar och stenrösen men även klippiga 
skogspartier av granskog och lövskog. Dammen kommer att utformas för att gynna 
större vattensalamander med t.ex. flacka kanter, oregelbunden form, vara fisk och 
kräftfri. 

Miljöförvaltningen 
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Datum Dnr 
2020-10-09 2020-2746 

har inkommit med en offert på 47 000 kronor exklusive moms. 
LONA-projektet kommer att delfinansiera anläggandet med 25 000 kronor. 
Resterande belopp på 22 000 kronor ansöks ur naturvårdsfonden. 

Motivering för beslut 
Projektet uppfyller syftet och kraven för användning av medel ur naturvårdsfonden. 
Bidraget går till enskild och omfattar naturvårdsåtgärder. 

Beredningsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och 
konsumentnämnden att bevilja ansökan med 22 000 kronor för grävning av damm. 

Upplysningar 
Projektet ska utföras i enlighet med ansökan och givna tillstånd från Länsstyrelsen
gällande vattenverksamhet. Framtida skötsel ansvarar fastighetsägaren för. Åtgärderna
ska påbörjas inom två år och avslutas inom fem år. Återbetalningsskyldighet 
föreligger om åtgärderna inte utförs enligt detta beslut. 

Anna Karlsson Agneta Sander 
Handläggare Miljöchef 

Bilaga 
1. Översiktskarta 
2. Detaljkarta 
3. Foto från platsbesök, 2020-03-10 
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Datum Dnr 
2020-07-08 2020-2305 

Handläggare Linnea Åsedahl 

Ärende Remiss vattenverksamhet 

Händelse Naturvård, anläggande av våtmark 

Tjänsteanteckning 
Platsbesök utfördes 10 mars 2020 av representanter från Miljöförvaltningen samt 
fastighetsägaren . 

Lämpliga platser för dammar bedöms vara på jordbruksmarken där det idag är
mycket blött i marken. Marken har inte brukats på länge. Jordbruksmarken omges 
av klippiga skogspartier av granskog och lövskog. I närheten ligger även en hel del
stenrösen och stenmurar. Stenrösena och stenmurarna är till viss del relativt 
igenvuxna och fastighetsägaren planerar att röja fram dessa för att skapa bättre 
förutsättningar för större vattensalamandrar och övrig artmångfald. 

Ca 120 meter från de lämpliga placeringarna finns ett område utpekat som klass II i
kommunens naturdatabas. Området består av lövskog, mestadels ek och lind, som 
växer i en brant sluttning. 

Miljöförvaltningen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum 
2020-09-28 

Dnr 
2018-592 

Anna Karlsson, 033-35 30 24 
anna.ka.karlsson@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond 
Sökande: 
Fastighet: Lindsås 1:12 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet 
avslutas och innestående bidrag på 5 000 kronor betalas ut på angivet konto.  

Sammanfattning 
 har beviljats bidrag på 10 000 kronor ur naturvårdsfonden för 

anskaffande av fyra bikupor, två bisamhällen samt utrustning. Åtgärderna är nu 
genomförda och projektet avslutat. 

Ärendebeskrivning 
har beviljats bidrag på 10 000 kronor ur naturvårdsfonden för 

anskaffande av fyra bikupor och två bisamhällen på fastigheterna Skänstad 7:90 och 
Toarp 2:1. beviljades även bidrag för inköp av skyddsutrustning och 
foderlådor. 

Slutbesiktning av åtgärderna genomförde den 28 september av Anna Karlsson. Vid 
besöket fanns fyra bikupor och samhällen. har under projektets gång 
flyttat från Dalsjöfors till Borgstena. Bikuporna är därför idag uppställda på 
fastigheten Lindsås 1:12 utanför Borgstena. 

Miljöförvaltningens bedömning 
Åtgärderna är nu genomförda och projektet avslutat. Beredningsgruppen för 
naturvårdsfonden godkänner slutredovisningen. har uppfyllt de åtgärder 
som ansökan om bidrag avsåg. 

Agneta Sander Anna Karlsson 
Miljöchef Handläggare 

Miljöförvaltningen 
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Datum Dnr 
2020-09-28 2018-592 

Bilagor 
1. Karta 
2. Fotodokumentation från slutbesiktningen, 2020-09-28 

Beslut expedieras till 

Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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Datum Dnr 
2020-09-28 2018-592 

Borås Stads Naturvårdsfond 
Slutbesiktning av biodling på fastigheten Lindsås 1:12 den 29 september 2020. 

Figur 1. Fyra bikupor och samhällen har köpts in och är i full gång. 

Figur 2. Del av den inköpta utrustningen samt årets honungsskörd. 
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TJÄNSTESKRIVELSE  1(2) 
Datum  
2020-10-09  

Dnr  
2020-2691 

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

 Miljö- och konsumentnämnden 

Yttrande över  förslag till Borås Stads  Cykelstrategi  

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslag till Borås Stads Cykelstrategi 

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen har tagit fram ett förslag till Borås Stads Cykelstrategi som 
tillsammans med andra styrdokument och samverkan internt och externt ska leda till
att stadens ambitioner för att öka andelen som cyklar i Borås från omkring 3 till 12 
procent till år 2040. 

Miljöförvaltningen välkomnar förslaget till cykelstrategin och ambitionen att öka 
andelen som cyklar i Borås då det fördjupar och konkretiserar Borås Stads miljömål 
etappmål 4d Andelen resor inom Borås Stads geografiska område som sker till fots, med cykel eller 
kollektivtrafik ska öka. Förvaltningens synpunkter skickas i bilaga. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen har tagit fram ett förslag till Borås Stads Cykelstrategi som 
tillsammans med andra styrdokument och samverkan internt och externt ska leda till 
att stadens ambitioner för att öka andelen som cyklar i Borås från omkring 3 till 12 
procent till år 2040. 

Miljöförvaltningens bedömning
Miljöförvaltningen välkomnar förslaget till cykelstrategin och ambitionen att öka 
andelen som cyklar i Borås då det fördjupar och konkretiserar Borås Stads miljömål 
etappmål 4d Andelen resor inom Borås Stads geografiska område som sker till fots,
med cykel eller kollektivtrafik ska öka. 

Cykelfrågorna behöver prioriteras högre i Borås Stad. Därför behöver cykelstrategin 
vara tydligare med vilka delar av strategin som behöver prioriteras för att vi ska nå det 
föreslagna målet. Strategin upplevs som en exempellista vad kommuner kan göra för 
att öka cykling. 

Miljöförvaltningen 
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Datum Dnr 
2020-09-30 2020-xx-xx 

Konsekvensbedömning 

Social dimension 
Det är av stor vikt att Borås Stad ökar andelen som cyklar om vi ska nå klimat och folkhälsomål. 

Ekologisk dimension 
Beslutet har positiv inverkan på miljön om målsättningen med ökad andel som cyklar nås. 

Ekonomisk dimension 
De ekonomiska konsekvenserna är oklara då förslaget inte prioriterar någon inriktning och 
tillvägagångssätt för att nå det uppsatta färdmedelsfördelningsmålet och det är oklart hur stor del av 
satsningarna som sker genom externa bidrag. Satsningar för fler som cyklar är dock generellt mer 
kostnadseffektiva än att bygga ut bilväg. 

Bilagor  
Remisshandlingarna 

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 

Agneta Sander 
Förvaltningschef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
Datum 
2020-10-05 

Dnr 
2020-1396 

David von Sydow, 033-35 30 37 
David.vonSydow@boras.se 

 Miljö- och konsumentnämnden 

Energi- och klimatstrategi 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar tillstyrka Energi- och klimatstrategin. 

Sammanfattning 
Energi- och klimatstrategin pekar ut riktningar för hur Borås Stad ska: intensifiera 
arbetet med att minska bidraget samt anpassa Staden till ett förändrat klimat. Miljö-
och konsumentnämnden beslutar att tillstyrka energi- och klimatstrategin. 

Ärendebeskrivning 
Energi- och klimatstrategin fyller flera syften. Strategin pekar ut riktningar för hur 
Borås Stad ska: intensifiera arbetet med att minska bidraget till ett förändrat klimat
enligt koldioxidbudgeten, hushålla med energi och resurser, stödja boråsarna i att 
minska bidraget till ett förändrat klimat, anpassa staden för ett klimat i förändring,
göra Borås till en modern stad som står robust när den globala omställningen till
hållbara städer går allt snabbare. 

Miljöförvaltningens bedömning 
Miljöförvaltningen ser positivt på att Energi- och klimatstrategin kommer att peka ut
riktningen för hur Borås Stad kan intensifiera arbetet med att minska bidraget till ett 
förändrat klimat samt att anpassa staden till ett klimat i förändring. 

Bilagor 
Energi- och klimatstrategin 2020-10-13
Samrådsredogörelse 2020-10-13 

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 

Agneta Sander Elin Johnsson 
Förvaltningschef Avdelningschef/David von Sydow 

Miljöförvaltningen 
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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 

Fastställt av: Kommunfullmäktige 

För revidering ansvarar: Miljö-och konsumentnämnden 

För uppföljning ansvarar: Se rubriken uppföljning 

Dokumentet gäller för: Alla nämnder och styrelser 

Dokumentet gäller till och med: 2024 

Borås Stad  | Energi- och klimatstrategi 2 



          

Innehåll 

Strategin i sitt sammanhang 4 

Syfte 5

Arbetssätt 5

Åtgärdsbanken 6

Genomförandestöd 7

Strategier för minskad klimatpåverkan 8 

Fossilfri vägtrafk och ökat antal resor med gång,   
cykel och kollektivtrafk 8 

Byggnation med låg klimatpåverkan 8 

Resurseffektiv konsumtion och produktion 8 

Resurseffektiv energianvändning och -försörjning 8 

Ökad lagring och upptag av koldioxid 9 

Strategier för klimatanpassning  9 

Integrering av klimatanpassning i kommunkoncernens  
verksamheter 9

Klimatanpassning i den fysiska planeringen och befntlig  
bebyggelse 9

Trygg och säker teknisk infrastruktur i ett förändrat klimat 9 

Robust och säker ledning i kris orsakat av klimatförändringar 9 

Uppföljning 9

 

 

 

 

 

 

 

Borås Stad  | Energi- och klimatstrategi 3 



 

 

 

 

 
 

  

 
 
 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

 

 Borås Stad  |  Energi- och klimatstrategi

Energi- och klimatstrategi 
Strategin i sitt sammanhang 
Energi- och klimatstrategin visar riktningen för Borås Stads arbete med att minska utsläppen 
av växthusgaser i den egna organisationen och i samhället samt arbetet med att förbereda 
samhället för effekterna av ett förändrat klimat. Strategin tillsammans med miljömålen utgör 
även Borås Stads energiplan som varje kommun ska ha enligt lag. Klimatfrågor berörs även i 
flera andra av styrdokumenten, så strategin behöver ses i det större sammanhanget och utifrån 
ordningen bland styrdokumenten. Borås Stad är på väg mot en tillitsbaserad styrmodell, vilket 
innebär mindre detaljstyrning och större fokus på riktning och på arbetssätt som ska leda till 
handling. Den tillitsbaserade modellen har påverkat utformningen av strategin. 

Energi- och klimatstrategin har tagits fram för första gången 2015 och sedan dess har klimatfrågan 
blivit ännu mer högaktuell. Följande beslut på global och nationell nivå påverkar Borås Stads 
klimatarbete: 

• 2015 preciserades Västra 
Götalandsregionens mål 
om fossiloberoende region 
år 2030 med tillägg om att 
växthusgasutsläppen ska 
minska med 80 procent till 
år 2030 jämfört med 
1990 och att utsläpp från 
konsumtion ska minska 
med 30 procent mellan 
2010 och 2030. 

• 2016 började Agenda 
2030 och FN:s globala 
hållbarhetsmål att 
gälla. Flera av målen 
har kopplingar till 
klimatförändringar, 
utsläpps- och energifrågor. 

• 2016 trädde det globala 
klimatavtalet från Paris i 

Följande av de globala målen kommer 
strategin särskilt bidra till 

kraft där man slog fast att 
ambitionen är att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader jämfört med 
förindustriell tid för att lindra effekterna från ett varmare klimat 

• 2016 slöts en energiöverenskommelse med bland annat ett mål om 100 procent 
förnybar elproduktion i Sverige år 2040 

• 2017 fick Sverige ett klimatpolitiskt ramverk, bland annat med målet om 
nettonollutsläpp av växthusgaser år 2045 

• Sveriges klimatlag trädde i kraft 2018 och klimatpolitiska rådet bildades för att 
säkerställa att svensk politik följer klimatmålen 

• Oktober 2018 kom IPCCs specialrapport som förtydligade skillnaderna mellan 
effekterna från en 1,5 och en 2 grad varmare värld. Effekterna riskerar att vara 
mycket starkare. 
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• December 2019 fick Borås Stad en koldioxidbudget som visar på att starka 
utsläppsminskningar på cirka 16 procent per år krävs för att kunna bidra till 
Parisavtalets ambition om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader över 
förindustriell tid. Koldioxidbudgeten ligger till grund för strategin. 

I Borås har vi länge arbetat för minskade klimatutsläpp och kan se resultat i form av en 
minskning av koldioxidutsläppen från energianvändningen med cirka 50 procent från 1990 
(källa: SCB). Det är vi stolta över och vi kommer att se fler resultat från mer långsiktiga 
satsningar såsom en hållbarhetsanpassad översiktsplan. Vi vet dock också att arbetet med att 
minska klimatutsläppen behöver intensifieras, de positiva insatserna måste fortsätta och bli fler. 

Minskningar av klimatutsläpp är inget som Borås Stad gör på egen hand. Det visar exempelvis 
minskningen av oljeanvändningen för uppvärmning av bostäder i Borås med 98 procent 
jämfört med 1990-talet. Det skedde bland annat tack vare stora fjärrvärmesatsningar men 
även boråsarna har i hög grad varit delaktiga i arbetet och behövs även i fortsättningen i allt 
från klimatsmart konsumtion till ökad produktion av hållbar förnybar el och värme. 

Effekterna av ett varmare klimat påverkar Borås på flera sätt. Staden måste kunna klara 
påfrestningarna som ett varmare klimat innebär och skydda invånarnas hälsa och trygghet. 
I en omvärld med risk för osäker livsmedelsförsörjning, ekonomisk instabilitet och en ökande 
befolkningsförflyttning till följd av klimatförändringarna, så behöver Borås Stad stå stark, 
trygg och med resurser och kompetens att hantera oförutsedda händelser.  Borås Stad behöver 
till exempel anpassa verksamheter riktade till sårbara grupper i samhället så som barn, äldre 
och andra grupper. Dessa ska ges en trygg, säker skolgång, och äldrevård även vid extrema 
väder och ett klimat i förändring. I den växande och förtätade staden ska vi behålla eller 
nyskapa grönska som kan hjälpa hantera höga vattenflöden, skyfall och bidra till en svalare 
och trivsammare stad vid värmeböljor. 

Syfte 
Energi- och klimatstrategin fyller flera syften. Strategin pekar ut riktningar för hur Borås 
Stad ska 

• intensifiera arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser enligt 
koldioxidbudgeten, 

• hushålla med energi och resurser, 

• stödja boråsarna i att minska deras utsläpp av växthusgaser, 

• anpassa staden till nuvarande och kommande klimat för att minska riskerna och 
lindra konsekvenserna av klimatförändringarna i Borås 

• bidra till att utveckla Borås som ett modernt och attraktivt samhälle i den allt 
snabbare globala omställningen till hållbara samhällen. 

Arbetssätt 
Både en snabbare minskning av växthusgasutsläpp och en anpassning till ett förändrat klimat 
kräver att Borås Stads organisationer ser över all verksamhet för att identifiera och genomföra 
rätt åtgärder. 

Strategin pekar huvudsakligen ut de områden där det finns potential att nå bra resultat med 
stor effekt. 

Alla nämnder och bolagsstyrelser inom Borås Stad ska arbeta för att integrera strategin i 
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respektive budget och verksamhet både när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser 
och klimatanpassning. Arbetet ska utmynna i en handlingsplan som kan vara ett fristående 
dokument eller inkluderad i ett annat verksamhetsdokument och som rapporteras till och 
beslutas av ansvariga politiker på respektive nivå. Följande arbets- och tankesätt ska ligga till 
grund för att omsätta strategin till handling: 

• Integrera strategin i den egna verksamheten 

o Analysera den egna verksamhetens klimatpåverkan och möjligheter att 
stödja andra organisationer eller boråsarna i att minska sin klimatpåverkan. 

o Kartlägga kopplingar till klimatanpassning, hur verksamheten kan bidra 
till ett robust samhälle anpassat till klimatförändringar. 

o Identifiera åtgärder, till exempel genom att närma sig ett område med 
perspektiven ”Vad kan effektiviseras, vad kan bytas ut, vad kan minskas?” och 
”Vad kan vi sluta med, vad behöver vi börja med?” 

o Lägga åtgärder i åtgärdsbanken, för ökad samverkan och transparens 

o Långsiktighet, helhetssyn och konsekvensmedvetenhet behöver beaktas 
för att skapa synergier med andra hållbarhetsområden. 

o Prioritera bland åtgärderna genom att jämföra kostnadseffektivitet, 
potentialstorlek, tidsperspektiv och genomförbarhet. 

o Mätning, uppföljning och analys, hitta nyckeltal eller mål för respektive 
verksamhet så att uppföljningen kan visa om vi är på rätt väg och om vi 
behöver omvärdera arbetssätt. 

• Skapa förutsättningar för ökad handlingskraft 

o Ekonomi, analys av ekonomiska modeller och styrning såsom 
lönsamhetskalkyler, kostnadsansvar; hur kan hållbara projekt och arbetssätt 
gynnas? 

o Prioritera en gång till, där vi börjar med nya åtgärder och arbetssätt, behöver 
det eventuellt ske på bekostnad av befintliga arbetssätt 

o Hög kunskapsnivå, sprid relevant kunskap brett i organisationen så att den 
inte stannar hos en eller få personer. 

o Samverka med andra aktörer inom och utanför Borås Stad. 

o Engagera invånare och näringsliv. 

• Genomföra åtgärder 

o Handlingskraft och resultat ska prägla arbetssättet, analyser och utredningar 
måste utmynna i genomförda åtgärder och nya arbetssätt 

Åtgärdsbanken 
Till energi- och klimatstrategin finns det en åtgärdsbank som innehåller klimatrelaterade 
åtgärder. Åtgärderna är sorterade efter ett antal olika kategorier som bland andra strategi, effekt 
och kostnad. Nämnder och bolagsstyrelser eller förvaltningar och bolag lägger till åtgärder och 
väljer ut åtgärder från banken i planeringen inför kommande år. Åtgärdsbanken som är ett 
levande dokument är också ett verktyg som ger överblick över vad som är på gång eller avslutat 
vilket skapar transparens och kunskap internt och externt för den som vill veta vad som görs. 
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Genomförandestöd 
För att säkerställa arbetet med energi- och klimatstrategin finns det två funktioner inom 
Borås Stad. Den ena är klimatrådet som består av politiker och som är en beredning under 
kommunstyrelsen. Den andra är klimatkommittén som består av strateger och samordnare för 
klimatfrågor och ekonomichefen. Klimatkommittén ger stöd i arbetet med handlingsplaner, 
samordnar och driver genomförandet, ansvarar för åtgärdsbanken och genomför uppföljningen. 

Processkarta över hur strategin ska omsättas till handling med stöd av klimatkommitté  
och klimatråd. 
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Strategier för minskad klimatpåverkan 
Strategierna pekar ut riktningen för arbetet inom ett antal prioriterade områden. Områdena 
omfattar både lokala utsläpp av växthusgaser och utsläpp på andra ställen som sker till följd 
av konsumtion av varor och tjänster. Borås Stad har en koldioxidbudget och i enlighet med 
den behöver utsläppen minska med 16 % per år inom kommunkoncernen och i samhället. 

Fossilfri vägtrafk och ökat antal resor med gång, cykel och 
kollektivtrafk 
Utsläppen från vägtrafik är den största lokala utsläppskällan och minskar för långsamt, trots 
att det finns beprövade lösningar och fattade beslut. Arbetet med att minska Borås Stads egna 
utsläpp från persontransporter, arbetsfordon och upphandlade transporter har hög prioritet. Borås 
Stad ska även skapa förutsättningar för privatpersoner och näringsliv att minska körsträckor, 
att skapa effektivare godstransporter, att kunna välja hållbara bränslen och el och att kunna 
välja gång, cykel och kollektivtrafik som transportsätt. 

Byggnation med låg klimatpåverkan 
Byggmaterial såsom traditionell betong, asfalt och stål samt byggprocesser är områden som orsakar 
stora utsläpp. Utsläppen mäts och åtgärdas för närvarande inte i någon större omfattning. Borås 
Stad ska bli bättre på att välja och beställa byggentreprenader, byggmaterial och byggprocesser 
som är optimerade utifrån ett livscykelperspektiv. Byggnationen ska orsaka låga utsläpp under 
byggskedet, kräva låg energianvändning under drift och leda till ökad möjlighet till återbruk 
och återvinning vid rivning. 

Resurseffektiv konsumtion och produktion 
Inköp av resurskrävande varor, tjänster och mat står för en stor andel av boråsarnas individuella 
utsläpp och för Borås Stads klimatpåverkan. Arbetet med att minska dessa utsläpp går sakta 
och potentialen att agera med relativt enkla medel är stor. Borås Stads insatser ska fokusera 
på fem områden. 

• Inköp av varor, livsmedel och tjänster ska ske med ökad prioriteringen på minskad 
klimatpåverkan och hållbar resursanvändning, cirkulära användningsmodeller och 
minskad avfallsmängd. En ökad prioritering kräver en noggrann avvägning mot 
andra krav på kvalité och hållbarhet. 

• Öka arbetet med att sprida kunskap och inspiration och att skapa strukturella 
förutsättningar för invånarna att kunna konsumera mer hållbart och cirkulärt.  
Det hållbara valet ska vara självklart och lätt. 

• Stödja det lokala näringslivet i en klimatomställning genom att erbjuda bland annat 
rådgivning och samordning.  

• Stärka rollen som hållbar arbetsgivare genom att uppmuntra och underlätta för 
anställda att minska sitt klimatavtryck. 

• Utbilda barn och unga till klimatsmarta boråsare. Klimathänsyn och hållbar livsstil 
ska bli en självklar del av vardagen för nästa generation boråsare. 

Resurseffektiv energianvändning och -försörjning 
När fossil olja som basbränsle i uppvärmningssystemen fasats ut, behöver de positiva satsningarna 
på fjärrvärme och kraftvärmeproduktion fortsätta samtidigt som det väntar nya utmaningar. 
Borås Stad måste minska effekttoppar i användningen av värme och el som ofta innebär 
beroende av fossil energi. För att gynna en ökad produktion av hållbar el med lokal användning 
behöver kommunkoncernen Borås Stad undersöka möjligheter att lagra energi över kort och 
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lång tid. Utöver dessa två utmaningar behöver vi också fokusera på hushållning med energi. 
Även hållbara, förnybara bränslen och solceller har en miljö- och klimatpåverkan, därför är 
en minskad energi- och resursanvändning alltid prioriterad. 

Ökad lagring och upptag av koldioxid 
Det räcker inte att minska utsläppen, utan kommunkoncernen måste även se över möjligheterna 
att skapa så kallade negativa utsläpp, det vill säga upptag av koldioxid. Mark och skog som Borås 
Stad äger och förvaltar har potential att ta upp mer koldioxid. Genom ökat kunskapsutbyte 
mellan Borås Stad och andra aktörer kan alla parter utveckla sitt arbete med att optimera 
markanvändning och skogsbruk ur ett klimatperspektiv. Även tekniska åtgärder för att binda 
och lagra koldioxid ska undersökas och implementeras. 

Strategier för klimatanpassning 
Arbetet med klimatanpassning i Borås Stad är i sin linda, de kommande åren behöver vi skapa 
en samordnad kunskap om vad som redan görs och vad som behöver göras. 

Integrering av klimatanpassning i kommunkoncernens verksamheter 
Borås Stad behöver integrera anpassningen i kommunkoncernens berörda verksamheter 

Den kommunövergripande samordningen som berör klimatanpassningen ska fortsätta utvecklas 
med strukturell kunskapsfördelning och förankring i kommunkoncernen. 

Klimatanpassning i den fysiska planeringen och befntlig bebyggelse 
Borås Stad ska genom fysisk planering öka samhällets förmåga att hantera klimatets förändringar. 
Kommunkoncernen ska utveckla kommunkoncernens fastighetsbestånd, både nya och befintliga 
bostäder och arbetsplatser, för att hantera ett varmare och blötare klimat. Borås Stad ska aktivt 
bidra till att det privata fastighetsbeståndet blir klimatanpassat. 

Trygg och säker teknisk infrastruktur i ett förändrat klimat 
I ett förändrat klimat kommer vår infrastruktur utmanas. Funktionen av anläggningar och 
strukturer som säkrar grundläggande funktioner i samhälle behöver säkerställas så att de 
fungerar oavsett väder och klimat. 

Robust och säker ledning i kris orsakat av klimatförändringar 
Borås Stad är den samlande kraften i kommunen för att hantera krissituationer, även i ett 
förändrat klimat. I kommunens risk- och sårbarhetsanalys ska aspekter för klimatanpassning 
tas med för att analysera hur samhället kan skyddas vid extrema väderhändelser. 

Uppföljning 
Nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta med strategin i respektive verksamhet och ansvarar 
för att följa upp respektive åtgärder. Hur arbetet med strategierna fortlöper övergripande 
följs upp i samband med uppföljningen av Borås Stads miljömål eller motsvarande som 
Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för. 

Borås Stad  | Energi- och klimatstrategi 9 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sida
TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 
Datum 
2020-10-06 

Dnr 
2020-1970 

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

 Miljö- och konsumentnämnden 

Remiss- Utökning av naturreservatet Rya åsar 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att lämna nedstående yttrande angående 
utökningen av naturreservatet Rya åsar. 

Sammanfattning 
Under sommaren har kommunstyrelsen skickat en remiss till Miljö- och 
konsumentnämnden angående förslag till utökat reservat på Rya åsar. Rya åsar
föreslås utökas med cirka 12 ha vid Björbobacken och kompletterande föreskrifter 
och skötselplan har tagits fram till dessa. Området är idag till största delen den gamla
hoppbacken som är bevuxen med lövsly, och högväxande örter och invasiva 
främmande arter. 

Miljö- och konsument nämnden ser positivt på att utöka reservatet Rya åsar med det
föreslagna området. Det ger en mer sammanhållen natur, en fin entré och möjlighet
till en mer ändamålsenlig skötsel av området. Inom området växer minst fem invasiva 
främmande arter, parkslide, jättebalsamin, kanadensiskt gullris, blomsterlupin och
blekbalsamin. I skötselplanen nämns endast parkslide och jättebalsamin men även 
övriga invasiva arter behöver nämnas och skötselinstruktionen för invasiva arter bör
vara tydligare. 

Ärendet 
Under sommaren har kommunstyrelsen skickat en remiss till Miljö- och
konsumentnämnden angående förslag till utökat reservat på Rya åsar. Rya åsar 
föreslås utökas med cirka 12 ha vid Björbobacken och kompletterande föreskrifter
och skötselplan har tagits fram till dessa. 

Det område som reservatet utökas med kommer att bli den nya entrén till Rya åsar. 
Samma föreskrifter föreslås gälla som för det befintliga reservatet, men en text om
invasiva arter har tillkommit. Syftet med reservatet är att värna om områdets 
naturmiljöer och hotade arter så att områdets höga naturvärde består och förstärks,
bevara och utveckla Rya åsar som rekreationsområde och studieobjekt, återskapa och
bevara kulturhistoriskt intressanta miljöer. 

Företrädare för miljöförvaltningen har den 10 september 2020 besökt platsen. 

Miljöförvaltningen 

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

mailto:matilda.chocron@boras.se
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Den utökade delen av reservatet består i vägen upp till parkeringsplatsen samt
parkeringsplatsen, Björbostugan med omgivande trädgårdsmiljö och parkering, den 
gamla hoppbacken samt en liten damm i kanten av hoppbacken. 

Längs med vägen står idag stora träd, främst ekar. Det växer också parkslide i diket
utmed vägen en sträcka. I hoppbacken och runt dammen växer det nästan enbart
lövsly, gullris och blomsterlupiner samt örnbräken. Även jättebalsamin och
blekbalsamin finns i området. 

Jättebalsamin är en invasiv främmande art som är upptagen på EU´s lista över 
invasiva främmande arter och regleras därmed enligt lagstiftningen. Kanadensiskt
gullris, blomsterlupin, parkslide och blekbalsamin är invasiva arter som är
riskklassificerade av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och bedömda utifrån en 
särskild metod. 

Enligt riskklassificeringen bedöms arterna på en skala från 1-4 där 4 är högst. 

Art Invasionspotential Ekologisk effekt
Kanadensiskt gullris 4 3 
Parkslide 4 3 
Jättebalsamin (EU) 4 4 
Blomsterlupin 4 4 
Blekbalsamin 4 2 

  

Underlag till beslut 
- Förslag till beslut med föreskrifter och skötselplan för naturreservatet Rya

Åsars utökade del 
- Klassificering av främmande arters effekter på biologisk mångfald i Sverige-

ArtDatabankens risklista, Rapport 21, Malin Strand, Mora Aronsson, Mikael 
Svensson 

- Platsbesök 2020-09-14 

Miljö- och konsumentnämndens yttrande över utökningen av
naturreservatet Rya åsar 
Miljö- och konsumentnämnden tycker det är positivt att detta område nu inryms i
reservatet. Det gör att reservatet hänger ihop och blir ett sammanhängande område. 
Det gör det också möjligt att få en tydlig budget för att kunna sköta området på ett
sätt som gynnar omgivande delar av reservatet och för att kunna bekämpa de invasiva 
arterna innan de sprider sig in i reservatet för mycket. 

Under delområde 7.5, 7.7 och 7.8 ska följande invasiva arter uppräknas Kanadensiskt 
gullris, jättebalsamin, blomsterlupin och blekbalsamin. 

Miljö- och konsumentnämnden anser den punkt om invasiva arter som står under
skötsel ska ändras. I skötselplanen står det ”Om möjligt begränsa eller utrota 
beståndet med…” och sen anges parkslide och jättebalsamin under respektive
delområde. 
Skötselinstruktionen ska istället vara att: Invasiva arter ska bekämpas och spridning
ska begränsas genom att genomföra de åtgärder som är bäst utifrån naturvårdsverkets 
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metodkatalog för bekämpning av invasiva främmande arter och i övrigt följa de lagar,
råd och instruktioner som finns kring hanteringen av invasiva främmande arter. 

I bilaga 2 finns en tabell som anger skötselkostnaderna för driften av reservatet. I den
står att bekämpning av invasiva arter uppgår till en kostnad av 5000 kronor per år. 
Det behöver specificeras vilka åtgärder som ryms av den summan. Det krävs troligen
även en högre årlig kostnad om skötseln av invasiva arter även ska täcka bekämpning 
av gullris och blomsterlupin. 

I beslutsdokumentet som är på remiss finns en rubrik som lyder ”Syftet med
utökningen av reservatet”. Punkterna under rubriken anger vad som är syftet med 
reservatet som helhet, men det bör förtydligas någonstans vad som är syftet med att
utöka reservatet med dessa delar. 

När skötselplanen för reservatet som helhet ska revideras längre fram bör texter om
invasiva främmande arter tas fram för reservatets alla delar. Kanske bör 
skötselinstruktioner för invasiva främmande arter hanteras på en övergripande nivå i
kommande skötselplan och i vissa fall specificerat för ett särskilt delområde om det 
behövs någon särskild insats där. 

Agneta Sander Matilda Chocron 
Miljöchef Handläggare 

Bilaga 
1. Fotobilaga från platsbesöket 2020-09-10 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens diarie 
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MISSIV 1(2) 
Datum Instans 
2020-06-02 Kommunstyrelsen 

Dnr KS 2019-00462 3.2.1.4 

Remiss: Utökning av naturreservatet Rya åsar.  

Härmed översänds förslag till utökning av det kommunala naturreservatet Rya 
Åsar. Rya åsar föreslås utökas med cirka 12 ha vid Björbobacken och 
kompletterande föreskrifter och skötselplan har tagits fram till dessa. Det 
område som reservatet utökas med kommer att bli den nya entrén till Rya åsar. 
Samma föreskrifter föreslås gälla som för det befintliga reservatet, men en text 
om invasiva arter har tillkommit.  Syftet med reservatet är att värna om 
områdets naturmiljöer och hotade arter så att områdets höga naturvärde består 
och förstärks, bevara och utveckla Rya åsar som rekreationsområde och 
studieobjekt, återskapa och bevara kulturhistoriskt intressanta miljöer. 

Förslaget finns även på kommunens hemsida www.boras.se   

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2020-08-21. 
Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.arende@boras.se  
Ange diarienummer KS 2019-00462 och remissinstansens namn i ämnesraden 
på e-postmeddelandet. 

För mer information kontakta Mia Magnusson, strategisk samhällsplanerare, 
033-35 70 98, mia.magnusson@boras.se eller Kjell Johansson, 
naturvårdshandläggare, 033-35 73 54 kjell.johansson@boras.se.  

Mia Magnusson  
Handläggare  
033 357098  

Kommunstyrelsen 
Postadress Besöksadress Hemsida E-post Telefon 
501 80 Borås Kungsgatan 55 boras.se 033-35 70 00 vxl 

https://boras.se
mailto:kjell.johansson@boras.se
mailto:mia.magnusson@boras.se
mailto:ks.arende@boras.se
www.boras.se
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Remissinstanser 
1.  Vattenfall AB, Österlånggatan 60, 461 34 TROLLHÄTTAN  

2.  Borås Elnät AB, Box 1714, 501 17 Borås  

3.  Skogsstyrelsen i Borås, skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se  

4.  Hav- och vatten myndigheten, havochvatten@havochvatten.se  

5.  Jordbruksverket, jordbruksverket@jordbruksverket.se  

6.  Sveriges geologiska undersökning, sgu@sgu.se  

7.  Artdatabanken, artdatabanken@slu.se  

8.  Länsstyrelsen i Västra Götalands län, vastragotland@lansstyrelsen.se  

9.  Samhällsbyggnadsnämnden, samhallsbyggnad@boras.se  

10.  Fritids- och folkhälsonämnden, fritidfolkhalsa@boras.se  

11.  Miljö och konsumentnämnden, miljo@boras.se   

12.  Lokalförsörjningsnämnden, Ln.diarium@boras.se   

13.  Tekniska nämnden, tekniska@boras.se   

14.  Borås Energi och Miljö, registrator@borasem.se   

15.  Borås Naturskyddsförening, boras@naturskyddsforeningen.se   

16.  Friluftsfrämjandets regionkontor, regionvast@friluftsframjandet.se   

17.  Västergötlands Botaniska Förening, info@vbotaniskaforening.se   

18.  Västergötlands Fornminnesförening, info@vastergotlands-
fornminnesforening.se   

19.  Västergötlands Ornitologiska Förening, borje.brostrom@tele2.se  

mailto:borje.brostrom@tele2.se
https://fornminnesforening.se
mailto:info@vbotaniskaforening.se
mailto:regionvast@friluftsframjandet.se
mailto:boras@naturskyddsforeningen.se
mailto:registrator@borasem.se
mailto:tekniska@boras.se
mailto:Ln.diarium@boras.se
mailto:miljo@boras.se
mailto:fritidfolkhalsa@boras.se
mailto:samhallsbyggnad@boras.se
mailto:vastragotland@lansstyrelsen.se
mailto:artdatabanken@slu.se
mailto:sgu@sgu.se
mailto:jordbruksverket@jordbruksverket.se
mailto:havochvatten@havochvatten.se
mailto:skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se


 
 

 

  

 
 

Remissunderlag  
Utökning av Naturreservatet Rya åsar 

 
  Borås Stad, beslut, Kommunfullmäktige, xx  xx 2020 



 
 

 

 

  
 

 

 

 
  

Kommentarer till utökat naturreservat 

Uppdraget 
Kommunstyrelsen (Dnr KS 2019-00462 3.2.1.4) gav Naturvårdsgruppen i uppdrag att 
upprätta kompletterande föreskrifter och skötselplan för de cirka 12 ha vid Björbobacken 
som föreslås inkorporeras i naturreservatet Rya  åsar.  
Kommunfullmäktige ska fatta beslut i frågan.  
Kostnaderna för förarbetet för att kunna utöka naturreservatet har skett inom ramarna för  
verksamheten naturreservat. 
Medel för att kunna genomföra åtgärderna i den utökade skötselplanen för Rya Åsar 
kommer att begäras separat enligt upprättad budget hos Tekniska förvaltningen när 
reservatet är bildat. Länsstyrelsen beviljade 2020-04-14 LONA-bidrag på 250.000 kr för 
utökningen av naturreservatet.   



Innehållsförteckning 
Administrativ  data         
Beslut        
Syftet med utökningen av reservatet      
Föreskrifter  
Skälen för beslutet (fylls i efter remiss)     
Beredning och intresseprövning (fylls  i efter remiss)     
Karta 1 Avgränsningar av  utökningen av Naturreservatet Rya åsar    
 
Bilaga 1 Skötselplan för utökad del av  Naturreservatet Rya åsar  
Bilaga 2 Finansiering av  utökningen av Naturreservatet Rya åsar  
Bilaga 3  Fastighetsförteckning för  av utökningen av Naturreservatet Rya  åsar  

Naturreservatet Rya åsar 
Förslag till beslut om  utökning av naturreservat enligt 7 kap 4§ 
miljöbalken 

Administrativa data  
Benämning:  Naturreservatet Rya åsar 
Skyddsform:  Naturreservat  
Län:  Västra Götaland  
Kommun: Borås  
Naturgeografisk region:  Södra Västergötlands sprickdalsområde  
Kulturgeografisk region:  Sydsvenska höglandets skogsbygder  
Kartblad:  Topografiska kartbladet 07C SV Borås,  

ekonomiska kartbladet Borås 7C:05  
Fastigheter och ägare:  Se bifogad  fastighetsförteckning (bilaga  3)  
Servitut, nyttjanderätter m.m.: Se bifogad fastighetsförteckning (bilaga 3)  
Förvaltare: Borås Stad  
Areal:  totalt cirka 12,6 ha, varav  
 skog 2,9 ha (lövskog 0,0 ha och barrskog 2,9 ha)  
 våtmark 0,0 ha, åker och hagmark 0,0 ha,  

vattenområde 0,1 ha, övrigt 9,6 ha.  

 
 

 

         
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

Beslut 
Kommunfullmäktige i Borås beslutade den 17 maj 2001 att inrätta naturreservatet Rya 
Åsar. 
 
Kommunstyrelsen i Borås beslutade 3 juni 2019 att pröva möjligheten att utöka 
Naturreservatet Rya åsar.  

Syftet med utökningen av reservatet  
•  Att tillse och värna om områdets naturmiljöer och hotade arter så att områdets höga 

naturvärde består och förstärks  
•  Att bevara och utveckla Rya åsar som rekreationsområde och studieobjekt 
•  Att återskapa och bevara kulturhistoriskt intressanta miljöer 



 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

Föreskrifter  
De föreskrifter som idag gäller för naturreservatet Rya åsar ska gälla även för den del som 
reservatet nu utökats med.  
 
För skötselområdena i det utökade reservatet gäller ett generellt undantag från 
föreskrifterna under A ”Inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden” i de 
fall invasiva arter ska bekämpas.  
 
Vid kommande revidering av skötselplanen för hela reservatet (tidigast 2021) kan det bli 
aktuellt att justera texten i föreskrifterna för hela reservatet.  

Skötselplanen
Endast utökningen redovisas (Bilaga 1). 
 

För ärendet ansvarigt kommunalråd är Tom Andersson.  
 
KOMMUNSTYRELSEN 

Ulf Olsson     
kommunstyrelsens ordförande 
  

Bengt Himmelmann 
Chef Strategisk samhällsplanering 
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Datum Dnr 
2020-10-06 2020-1970 

Handläggare Matilda Chocron 

Ärende Remiss naturvård 

Händelse Remiss- Utökning av naturreservatet Rya Åsar. 

Platsbesök 
2020-09-11 Matilda Chocron 

Miljöförvaltningen 
POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00 
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Bilaga 1 

Skötselplan för utökad del av 

Naturreservatet Rya åsar 

Borås Stad, Kommunstyrelsen, xx xx 2020 



 
 

 

 
 
 

 
 

  
 

  
    

 
  

 
  

  
 

 
   
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 
 

Beskrivning 

Markslagsfördelning på tillkommande areal 
Reservatsarea 12,6 hektar 

Markslag Hektar 
Sjöar/dammar 0,1
Åker och hagmark  0,0 
Våtmark  0,0 
Kraftledning 0,0 
Skog* 10,4 
Gator/vägområde 1,5 
Tomt  0,6 

* Idag är cirka 3 ha barrskog och resterande skogsmark är bevuxen med yngre lövskog. 

Mål och riktlinjer för skötseln 
Mål och riktlinjer för skötseln är samma som i den gällande skötselplanen för Rya åsar. En 
utförlig beskrivning av klasserna finns i den gamla skötselplanen. Klasserna är: 

LF. Lövskog med fri utveckling 
LS. Lövskog med skötsel 
LR. Områden som restaureras till lövskog 
BF. Barr- och blandskog med fri utveckling
BÖ. Barr- och blandskog med skötsel under en övergångsperiod  
BS. Barr- och blandskog med skötsel
NÄ. Naturlig äng 
NB. Naturbetesmark (hagmark) 
UB. Utmarksbete 
Å. Åkermark 
T. Tomtmark 
VF. Våtmarker med fri utveckling 
S. Sjöar 
D. Damm 
U. Utsiktsplats 
K. Kraftledningsgata 
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Skötselområden 
Nr: 7:5 Björbobacken (vägen) 
Areal: 1,5 hektar  
Naturtyp: Gata - vägområde 

Områdesspecifika mål 
Tillfart till huvudentrén från Almenäsvägen. 

Beskrivning 
Asfalterad väg upp till grusbelagd plan. 

Tidigare markanvändning och kulturhistoriska spår  
-

Särskilt intressanta  arter  
-

Invasiva arter  
Parkslide  

Skötsel  
•  Vägen ska vara farbar hela året.  
•  Normalt underhåll av befintlig väg får utföras utan hinder av föreskriften A2.  
•  Träd och grenar som utgör en säkerhetsrisk får avlägsnas utan hinder av föreskrift A9.  
•  Belysningsstolpar får sättas upp och markarbeten för strömförsörjning får genomföras.  
•  Om möjligt begränsa eller utrota beståndet med parkslide. Parkeringsplats, information, 

bord och bänkar på en eller flera platser.  
•  Tillåtet att bygga informationsplats ”naturrum” eller liknande.  
•  Tillåtet att bygga permanent toalett.  
•  Tillåtet att dra fram el och vatten. 

Nr: 7:6 Björbostugan 
Areal: 0,6 hektar  
Naturtyp: Tomt  

Områdesspecifika mål  
Verksamheter som inte påverkar reservatet negativt ska 
kunna fortsätta och utvecklas i riktning med reservatets  
syften.  
 

Beskrivning 
Björbostugan ligger i detta område och IFK Borås hade tidigare sitt kontor här. 
I Björbostugan bedrivs rehabiliteringsverksamheten ”Gröna Vägen Framåt”.  
Byggnaden Björbostugan ingår inte i reservatet. 
 

Tidigare markanvändning och kulturhistoriska spår 
På 1890-97 års häradskarta är området ängsmark. 
I 1936 års skogsbruksplan är området betesmark.  
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Särskilt intressanta  arter  
-

Invasiva arter  
-
 

Skötsel  
•  Sköts som tomtmark (T)  
•  Attraktiv gårdsmiljö  
•  Om verksamheten så kräver kan ytterligare parkeringsplats anläggas.  
•  Träd och grenar som utgör en säkerhetsrisk  för byggnader och tomter får avlägsnas utan 

hinder av föreskrift A9.  
 

Nr: 7:7 Björbobacken 
Areal: 10,4 hektar  
Naturty p: Barrskog/ungskog/övrig mark 

Områdesspecifika mål 
Att skapa en varierad lövskog och främja friluftsliv och 
friluftsaktiviteter. Vid nästa revidering av skötselplanen 
justeras områdesgränsen och barrskogsarealen överförs  
till område 5:2 och/eller 8:1.  

Beskrivning 
Idag huvudsakligen en ungskog med framförallt björk.  
En kulle med äldre barrskog finns också. 
Området fungerar tillsammans med parkeringen (7:5) som entréområde till naturreservatet.  

Tidigare markanvändning och kulturhistoriska spår 
På 1890-97 års häradskarta är området granskog med visst lövinslag i främst den östra 
delen. 
 
I 1936 års skogsbruksplan är det högre belägna partiet i väster ett 80-85-årigt granbestånd 
med inslag av tall och björk.  
I mellersta delen rann en bäck. I detta område var skogen olikåldrig med tall, gran, björk 
och al.  
I öster fanns ett 20-årigt granbestånd med björkinblandning. 
 

Särskilt intressanta  arter  
-

Invasiva arter  
Jättebalsamin 

Skötsel  
•  Barr- och blandskog med skötsel (BS).  
•  Utsiktsplats (U).  
•  Detta blir reservatets nya huvudentré (ersätter entrén vid Björbostugan).  
•  Startpunkt för markerade spår. 
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•  Parkeringsplats, information, bord och bänkar på en eller flera platser.  
•  Informationsmaterial om reservatet ska finnas tillgängligt. 
•  Tillåtet att bygga informationsplats ”naturrum” eller liknande.  
•  Tillåtet att bygga permanent toalett.  
•  Tillåtet att dra fram el och vatten. 
•  Tillåtet att bygga utsiktstorn.  
•  Tillåtet att ordna anläggningar för friluftsliv och friluftsaktiviteter.  
•  Om möjligt begränsa eller utrota beståndet med jättebalsamin. 

 

Nr: 7:8 Dammen 
Areal: hektar  
 Naturtyp: Damm. 

Områdesspecifika mål  
Bibehålla befintlig damm.  
 

Beskrivning 
En grävd damm finns här. 

Tidigare markanvändning och kulturhistoriska spår 
Se 7:7. Anlagd damm för att förse Björbobacken med vatten till snökanonerna.  
 

Särskilt intressanta  arter  
-

Invasiva arter  
-

Skötsel  
• Damm (D) 
• Skötsel av dammen kan behövas för att behålla den öppen. Det är tillåtet att muddra eller 
slå vass för att den inte ska växa igen.   
 

Litteratur 
 
Kartor 
Karta över Borås Stads Skogar – Rydakomplexet. Statens reproduktionsanstalt 1939. 
 
Älvsborgs Länsmuseum (nytryck 1988) Konceptblad till ekonomisk karta framställd av 
Rikets allmänna kartverk. Fältmätning 1890-1897. Västergötlands Tryckeri AB.   
 
Foton  
Fotografierna är tagna av  Kjell Johansson under 2019. 
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Finansiering av  utökningen av Naturreservatet Rya åsar          Bilaga 2  
Borås Stad bekostar bildande och förvaltning av det utökade naturreservatet.  
 
Nedan följer en beräkning av kommunens kostnader för inrättande av naturreservatet. 
Kostnaderna är uppdelade dels i "iståndsättningsåtgärder" som är av engångskaraktär och  
delas upp under 2020 – 2022 dels i "årlig drift" som är den uppskattade årliga kostnaden  
för förvaltningen från och med 2023. 
 
Skötseln av naturreservatet ingår i kommunens skogsförvaltning. Kostnader och intäkter 
för skogsskötsel ingår inte i nedanstående kalkyl. Borås Stad har garanterat den fortsatta  
skötseln av naturreservatet som en förutsättning för att erhålla de statliga  bidragen för 
lokala naturvårdsprojekt.   

Åtgärd  Investeringskostnad  Årlig drift  

 

P-plats + soptunna + städning  31 000  5 000  

Belysning  140 000 15 000  

Toalett (tillgänglighetsanpassad)  200 000 20 000 

Skötsel av väg   30 000  

Tillsyn/plantering/hägn/skogsvård  30 000 20 000 

Informationsplats/bord- och bänkar  10 000 5 000 

Nya informationstavlor och broschyrer  16 000  

Reservatsbildningskostnader + arbetsledning  68 000  

Invigning  5 000  

Bekämpning av invasiva arter   5 000 

Totalt  500 000 100 000  

Statsbidrag  250 000  0 

Nettokostnad 250 000 100 000  
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Lantmäterimyndigheten  
i Borås Stad  

 

 

Fastighetsförteckning  
2019-09-10  
Ärendenummer  
O199198  
 
Dnr 12/2019  
Handläggare  
A-C Thörner 

Ärende Fastighetsförteckning Ryda 7:2 och Ryda 7:3.  
Kommun: Borås Län: Västra Götaland  

Fastigheter inom  området   
Beteckning på  kartan  Ägare/innehavare, adress  Övrigt  

Ryda 7:2 Borås Kommun   
  
501 80 BORÅS 

Ryda 7:3 Borås Kommun   
  
501 80 BORÅS 

Rättigheter inom området   
Beteckning på  kartan  Ägare/innehavare, adress  Ändamål 

1490K-2003/18.1  Ryda 7:3 Väg 
Borås Kommun  
  
501 80 BORÅS  

1583K-A36/1958.1  Ryda 7:3 Väg 
Borås Kommun  
  
501 80 BORÅS  

15-IM3-19/67.1  Vattenfall AB Kraftledning  
Österlånggatan 60  
461 34 TROLLHÄTTAN  

1583K-97/2.1  Göta 1:5  Starkström  
Borås Elnät AB  
Box 1714  
501 17 Borås  

Upplysning  
Utredningen saknar  servitut som  eventuellt  tillkommit  genom vattendom eller liknande. Vidare  
saknas eventuellt avtalsrättigheter som inte är offentliggjorda  genom inskrivning.   
Utredningen saknar  rättskraft.  
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BESLUT 
Datum Dnr 
2020-10-02 2020-769 

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

 Miljö- och konsumentnämnden 

Månadsuppföljning september 2020 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner månadsuppföljningen för september 2020 med 
helårsprognos. 

Ärendet 
Miljöförvaltningen upprättar varje månad en budget- och verksamhetsuppföljning med 
helårsprognos och redovisar denna för nämnden.  

Agneta Sander Kristina Reinholdsson 
Miljöchef Ekonom/Controller 

Bilaga 
Månadsuppföljning september 2020 

Miljöförvaltningen 
POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00
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10-dagars, 2020-09 
Miljö- och konsumentnämnden 

Ekonomisk redovisning 
2019 

Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

2020 

Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Avvikelse Prognos
avvikelse 

Miljö- och konsumentnämnden 705 1 167 875 640 235 0 

Central administration 5 637 9 982 7 280 6 768 512 520 

Tillstånd- och livsmedelskontroll 53 396 297 4 856 -4 559 -5 758 

Miljötillsyn 4 083 3 549 2 662 3 872 -1 210 -2 800 

Miljöstrategiska inkl. energirådgivning 5 369 7 499 5 624 5 557 67 -338 

Konsument Borås 2 422 5 081 3 812 3 618 194 150 

Buffert 0 205 -205 -274 

Klimatkompensationsfond -89 -274 -766 766 -12 

Verksamhetens nettokostnader 18 180 27 400 20 550 24 750 -4 200 -8 512 

Kommunbidrag 19 406 27 400 20 550 24 750 

Resultat jfr med kommunbidrag 1 226 0 0 0 -8 512 

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat 549 

Godkända "öronmärkta" projekt 1 238 

Resultat jfr med tillgängliga medel 1 226 0 -6 725 

Verksamhetsmått 
Miljöförvaltningen gemensamt 
Verksamhetsmått Utfall Sep 2019 Budget 2020 Utfall Aug 2020 Utfall Sep 2020 

Antal ärenden 3 084 2 677 3 039 

Antal händelser (Ecos) 14 436 17 121 19 560 

Antal delegationsbeslut. 960 639 731 

Tillstånd - och livsmedelskontroll 
Verksamhetsmått Utfall Sep 2019 Budget 2020 Utfall Aug 2020 Utfall Sep 2020 

Antal livsmedelsverksamheter 790 800 800 800 

Antal inspektioner 609 800 518 573 

Antal revisioner 65 100 47 66 

Antal delegationsbeslut 255 260 161 176 

Klagomål 71 70 147 164 

Registrering 81 100 144 181 

Antal ärenden RASFF och iRASFF 30 43 48 

Miljötillsyn 
Verksamhetsmått Utfall Sep 2019 Budget 2020 Utfall Aug 2020 Utfall Sep 2020 

Antal delegationsbeslut 662 700 343 420 

Antal inspektioner och personliga möten miljötillsyn 147 250 218 251 

Antal inspektioner och personliga möten enskilda avlopp 151 200 95 123 

Antal inspektioner och personliga möten hälsoskydd 155 250 270 310 

Antal kundkontakter miljötillsyn 4 698 5 000 4 799 5 452 

Antal kundkontakter enskilda avlopp 2 016 2 500 1 527 1 838 

Antal kundkontakter hälsoskydd 1 832 2 500 1 782 2 035 

Miljöstrategiska 
Verksamhetsmått Utfall Sep 2019 Budget 2020 Utfall Aug 2020 Utfall Sep 2020 

Rådgivningsärenden, energi- och klimatrådgivning 118 135 87 93 



 
  

 

 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
  

 
 

 
 

10-dagars, 2020-09 
Miljö- och konsumentnämnden 

  Tkr  

Från 2019  549  

Fakturerat 2020 t.o.m. 200810  766  

SUMMA  1 315  

Navet utbetalas 2020  -78  

Skyfallskartering utbetalas 2020 eller  2021  -700  

SUMMA  537  

Verksamhetsmått  Utfall Sep 2019  Budget 2020  Utfall Aug 2020  Utfall Sep 2020  

Evenemang  7 2 1 1 

Naturvårds- och hållbarhetsprojekt  5 5 5 5 

Antal deltagande timmar i stadens planering  1 539 3 000 1 133 1 341 

Strandskyddsärenden  53  50  44  50  

Deltagare i miljöutbildning  469  600  290  319  

Konsument Borås  
Verksamhetsmått  Utfall Sep 2019  Budget 2020  Utfall Aug 2020  Utfall Sep 2020  

Rådgivningsärenden, BUS  456  550  477  548  

Föreläsningar och informationstillfällen, BUS  23  50  17  25  

Rådgivningsärenden, konsumentsrättslig, KVL  844  1 200 794  881  

Föreläsningar och informationstillfällen, KVL  5 50  14  15  

Kommentarer 
Prognos för helåret 
Resultat 
Förvaltningen redovisar efter september månad ett negativt resultat på - 4 200 mnkr jämfört med periodens budget. 
Orsaken till avvikelsen är främst att vi inte kommer att fakturera årsavgifterna för företag vare sig beträffande livsmedel 
(gäller ej interna kunder) eller alkohol. Det beror på att Fullmäktige tagit detta beslut i syfte att stötta företagen under deras 
svåra tid p.g.a. Coronaviruset och de konsekvenser det medfört. 
Utifrån lagen gällande trängseltillsyn (1 juli 2020) så har både Miljötillsyn och Livsmedel fått prioritera tillsyn på restauranger 
istället för att utföra ordinarie tillsyn. 
Kostnaderna är låga jämfört med periodiserad budget och mildrar således periodens negativa resultat något men de stora 
befarade intäktsförlusterna medför troligen ett rejält intäktsbortfall. Flera avdelningar har en del vakanta tjänster där 
rekrytering pågår alternativt behöver påbörjas. 
I dagsläget finns inget beslut om buffertens användning. 
Prognos 
Den politiska verksamheten bedöms klara sin budget. Gällande Miljötillsyn och Tillstånd- och livsmedel så är det mycket 
oklart om, när och i så fall vilka kunder som har möjlighet att betala sina fakturor trots att anstånd förlängdes under en 
period från en till tre månader. Prognosen för förvaltningens intäkter vid årsskiftet är således oerhört svårbedömd utifrån 
rådande situation. Som det ser ut i nuläget visar prognosen ett negativt resultat på - 6 700 tkr efter att godkänt 
ianspråktagande av ack. resultat och godkända "öronmärkta" projekt inkluderats. 
Det negativa utfallet enligt prognosen beror också på att Miljötillsyn har haft och har väldigt svårt för att utföra tillsyn på 
grund av Corona, vilket påverkar att inte timavgifterna kan faktureras och därmed lär inte budget uppnås. Samma bekymmer 
gäller för timavgifterna på Livsmedel och för ansökningsavgifterna på Alkohol. 
I prognosen har vi inkluderat de 596 tkr (S2020/05635/FS) som vi kommer att bli kompenserade med utifrån extra 
kostnader i samband med införandet av ny lag gällande trängseltillsyn. 
Vi kommer dock att bli kompenserade för intäktsbortfallet (- 5 098 tkr) av årsavgifterna gällande livsmedel och alkohol . 
Lägre lönekostnader beroende på vakanta tjänster och lägre kostnader beroende på sjukfrånvaro kommer inte på långa vägar 
att kunna kompensera för den befarande intäktsförlusten från våra avgifter. 
Byggbonus totalt 1 238 tkr 
Miljötillsyn 550 tkr. Beräknar att använda dessa 550 tkr 2020 för lönekostnader, MIFO-arbete 
Miljöstrategiska 688 tkr Beräknar att använda ca. 250 tkr 2020 för konsultkostnader och lönekostnader för våra egna 
handläggare. 
Klimatkompensationsfond 
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Miljö- och konsumentnämnden  

  Tkr  

(Uppdaterat 2020-10-12)   

  
  



 

 

 

 
 
 

   
 

 
 

 

 

 

 
 

  
 

  

 
  

 

 

 

 
 

 

Sida
TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
Datum Dnr 
2020-10-02 2020-769 

Kristina Reinholdsson 
Kristina.reinholdsson@boras.se 

Miljö- och konsumentnämnden 

Månadsuppföljning september 2020 

Ärendet 
Miljöförvaltningen upprättar varje månad, där 10-dagarsrapporten presenteras, en extra 
månadsrapport som ett komplement till 10-dagarsrapporten.  

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner den kompletterande månadsrapporten för 
september 2020.  

Agneta Sander Kristina Reinholdsson 
Miljöchef Förvaltningscontroller 

Bilaga 
Kompletterande månadsuppföljning september 2020 

Miljöförvaltningen 

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

Förvaltningen redovisar efter september månad ett negativt resultat på - 4 200 mnkr jämfört 
med periodens budget. Orsaken till avvikelsen är främst att vi inte kommer att fakturera årsavgifterna 
för företag vare sig beträffande livsmedel eller alkohol. Det beror på att Fullmäktige tagit detta beslut i 
syfte att stötta företagen under deras svåra tid p.g.a. Coronaviruset och de konsekvenser det medfört. 

Utifrån lagen gällande trängseltillsyn (1 juli 2020) så har både Miljötillsyn och Livsmedel fått prioritera 
tillsyn på restauranger istället för att utföra ordinarie tillsyn. 

Kostnaderna är låga jämfört med periodiserad budget och mildrar således periodens negativa resultat 
något men de stora befarade intäktsförlusterna medför troligen ett rejält intäktsbortfall. Flera 
avdelningar har en del vakanta tjänster där rekrytering pågår alternativt behöver påbörjas. 

I dagsläget finns inget beslut om buffertens användning. 

Prognos 

Bedömningen är att den politiska verksamheten kommer att klara att hålla sin budget. Gällande 
Miljötillsyn och Tillstånd- och livsmedel så är det mycket oklart om, när och i så fall vilka kunder som 
har möjlighet att betala sina fakturor trots att anstånd förlängdes under en period från en till tre 
månader. Prognos för förvaltningens intäkter vid årsskiftet är således oerhört svårbedömd utifrån 
rådande situation. Som det ser ut i nuläget visar prognosen ett negativt resultat på - 6 700 tkr efter 
att godkänt ianspråktagande av ack. resultat och godkända "öronmärkta" projekt inkluderats. 

Skillnaden jämfört med Tertial 2 är främst att Miljötillsyn försämrade det prognostiserade 
intäktsunderskottet med - 600 tkr för timtillsyn till - 4 900 tkr (aug - 4 300 tkr). Personalkostnaderna 
har dock ett överskott på motsvarande 600 tkr. Central administration har också fått en extra kostnad 
på ca. 200 tkr som bokats om från investeringskostnad till en driftskostnad vilket ökat på kostnaderna i 
resultaträkningen. Totalt har prognosen endast försämrats med - 100 tkr jämfört med Tertial 2. 

Det negativa utfallet enligt prognosen beror också på att Miljötillsyn har haft och har väldigt svårt för 
att utföra tillsyn på grund av Corona, vilket påverkar att inte timavgifterna kan faktureras och därmed 
lär inte budget uppnås. Samma bekymmer gäller för timavgifterna på Livsmedel och för 
ansökningsavgifterna på Alkohol. 

I prognosen har vi inkluderat de 596 tkr (S2020/05635/FS) som vi kommer att bli kompenserade med 
utifrån extra kostnader i samband med införandet av ny lag gällande trängseltillsyn. 

Vi kommer dock att bli kompenserade för intäktsbortfallet (- 5 098 tkr) av årsavgifterna gällande 
livsmedel och alkohol . 

Lägre lönekostnader beroende på vakanta tjänster och lägre kostnader beroende på sjukfrånvaro 
kommer inte på långa vägar att kunna kompensera för den befarande intäktsförlusten från våra avgifter. 

2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 
Utfall Utfall Budget Förbrukning Tkr septembe septembe 2020 (ack) % r 2019 r 2020 

Miljö- och 
konsumentnämnden 
Intäkt 0 0 0 0 

Kostnad -705 -640 -1 167 100 % 

Prognos Avvikelse
2020 Tkr 

0 0 

-1 167 0 
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Utfall Utfall Budget Förbrukning Prognos AvvikelseTkr  septembe septembe 2020  (ack) %  2020   Tkr  r 2019  r 2020  

Nettokostnad  -705  -640  -1 167   -1 167  0 

Förvaltningsledning        

Intäkt  1 1 0  596  596  

Kostnad  -1 554  -936  -1 929  86 %  -1 655  274  

Nettokostnad  -1 553  -935  -1 929   -1 059  870  

Stab        

Intäkt  0 197  262  100 %  262  0 

Kostnad  0 -2 123  -3 001  97 %  -2 901  100  

Nettokostnad  0 -1 926  -2 739   -2 639  100  

Verksamhetsstöd        

Intäkt  40  78  100  100 %  100  0 

Kostnad  -4 123  -3 985  -4 865  104 %  -5 315  -450  

Nettokostnad  -4 083  -3 907  -4 765   -5 215  -450  

Tillstånd och       livsmedelskontroll  
Intäkt  6 362  1 978  9 306  38 %  3 548  -5 758  

Kostnad  -6 415  -6 834  -9 703  100 %  -9 703  0 

Nettokostnad  -53 -4 856  -397   -6 155  -5 758  

Miljötillsyn avdelning       Röd  
Intäkt  5 433  4 459  6 171  21 %  1 271  -4 900  

Kostnad  -9 516  -5 034  -8 275  66 %  -6 175  2 100  

Nettokostnad  -4 083  -575  -2 104   -4 904  -2 800  

Miljötillsyn avdelning       Blå  
Intäkt  0 410  5 425  100 %  5 425  0 

Kostnad  0 -3 708  -6 870  100 %  -6 870  0 

Nettokostnad  0 -3 298  -1 445   -1 445  0 

Miljöstrategiska       inklusive energi  
Intäkt  1 783  1 813  2 187  100 %  2 187  0 

Kostnad  -7 152  -7 369  -9 686  103 %  -10 024  -338  

Nettokostnad  -5 369  -5 556  -7 499   -7 837  -338  

Konsument Borås        

Intäkt  1 185  1 241  1 869  100 %  1 819  -50 

Kostnad  -3 607  -4 859  -6 950  97 %  -6 750  200  

Nettokostnad  -2 422  -3 618  -5 081   -4 931  150  

Buffert        

Intäkt  0 0 0   0 

Kostnad  0 -205  -274   -548  -274  
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Utfall Utfall Budget Förbrukning Prognos AvvikelseTkr  septembe septembe 2020  (ack) %  2020   Tkr  r 2019  r 2020  

Nettokostnad  0 -205  -274   -548  -274  

Klimatkompensation       sfond  
Intäkt  549  766  0  766  766  

Kostnad  -460  0 0  -778  -778  

Nettokostnad  89  766  0  -12 -12 

Totalt        

Intäkt  15 353  10 943  25 320   15 974  -9 346  

Kostnad  -33 532  -35 693  -52 720   -51 886  834  

Nettokostnad  -18 179  -24 750  -27 400   -35 912  -8 512  

2.1 Miljö- och konsumentnämnden 
Den politiska verksamheten bedöms klara sin budget. 

2.2 Förvaltningsledning, Stab och Verksamhetsstöd  
På förvaltningsledning prognostiseras en intäkt i form av stadsbidrag på 596 tkr för extra arbete med 
trängseltillsyn. Beloppet kommer sedan att fördelas  ut på Tillstånd- och livsmedel och Miljötillsyn 
utifrån arbetsinsats. 

Verksamhetsstöd har ett underskott på personalkostnader på - 350 tkr. Det orsakas främst av att det 
har tillkommit en kostnad för utbildning i Ecos2 (- 224 tkr). Vi har fått boka om denna kostnad från att 
vara en investeringskostnad (som då belastar balansräkningen) till en driftskostnad som nu istället 
belastar driftskontot. Kostnaden avser hela förvaltningen men ligger i nuläget på Verksamhetsstöd.  

Ökad kostnad 274 tkr avser den buffert som sedan dras av. 

2.3 Tillstånd och livsmedelskontroll  
Livsmedel beräknas att ha ett intäktsunderskott p.g.a. årsavgifterna gällande externa kunder på -
 3200 tkr och underskott på - 350 tkr avseende timtillsynsavgifter. 

Alkohol kommer att ha ett underskott  på intäkter för årsavgifter på -1 858 tkr och - 350 tkr gällande 
ansökningsavgifter. 

Sammanlagt ett underskott på intäkter på - 5 758 tkr  

2.4 Miljötillsyn avdelning Röd och Blå  
Miljötillsyn bedöms få ett underskott på avgifter för timtillsyn på - 4 900 tkr men ett överskott på 
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personalkostnader på + 2 650 tkr. Kostnaderna ökar med byggbonus på - 550 tkr. 

Sammanlagt blir det ett netto på - 2 800 tkr. 

2.5 Miljöstrategiska inklusive energi  
Miljöstrategiska bedöms ha + 100 tkr för Strandskydd, + 350 tkr i personalkostnader och - 100 tkr i 
projektet Sinfonia. Byggbonus ökar kostnaderna med - 688 tkr. 

Sammanlagt netto - 338 tkr. 

2.6 Konsument Borås 
På Budget- och skuldrådgivningen beräknas ett litet underskott på intäkter - 50 tkr och ett överskott 
+ 150 personalkostnader samt - 50 tkr övriga kostnader.  

Totalt + 150 tkr.  

3 Verksamhetsmått 

3.1 Miljöförvaltningen  gemensamt  

Utfall Sep Utfall Aug Utfall Sep Verksamhetsmått  Budget 2020  2019  2020  2020  

Antal ärenden  3 084  2 677  3 039  

Antal händelser (Ecos) 14 436  17 121  19 560  

Antal delegationsbeslut.  960  639  731  

3.2 Tillstånd - och  livsmedelskontroll  

Utfall Sep Utfall Aug Utfall Sep Verksamhetsmått  Budget 2020  2019  2020  2020  

Antal livsmedelsverksamheter  790  800  800  800  

Antal inspektioner  609  800  518  573  

Antal revisioner  65  100  47  66  

Antal delegationsbeslut  255  260  161  176  

Klagomål  71  70  147  164  

Registrering  81  100  144  181  

Antal ärenden RASFF och iRASFF   30  43  48  
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3.3 Miljötillsyn 

Utfall Sep Utfall Aug Utfall Sep Verksamhetsmått  Budget 2020  2019  2020  2020  

Antal delegationsbeslut  662  700  343  420  

Antal inspektioner och personliga möten 147  250  218  251  
miljötillsyn  

Antal inspektioner och personliga möten 151  200  95  123  
enskilda avlopp  

Antal inspektioner och personliga möten 155  250  270  310  
hälsoskydd  

Antal kundkontakter miljötillsyn  4 698  5 000  4 799  5 452  

Antal kundkontakter enskilda avlopp  2 016  2 500  1 527  1 838  

Antal kundkontakter hälsoskydd  1 832  2 500  1 782  2 035  

3.4 Miljöstrategiska 

Utfall Sep Utfall Aug Utfall Sep Verksamhetsmått  Budget 2020  2019  2020  2020  

Rådgivningsärenden, energi- och 118  135  87  93  
klimatrådgivning  

Evenemang  7 2 1 1 

Naturvårds- och hållbarhetsprojekt  5 5 5 5 

Antal deltagande timmar i stadens 1 539  3 000  1 133  1 341  
planering  

Strandskyddsärenden  53  50  44  50  

Deltagare i  miljöutbildning  469  600  290  319  

3.5 Konsument Borås 

Utfall Sep Utfall Aug Utfall Sep Verksamhetsmått  Budget 2020  2019  2020  2020  

Rådgivningsärenden, BUS  456  550  477  548  

Föreläsningar och informationstillfällen,  23  50  17  25  
BUS  

Rådgivningsärenden, konsumentsrättslig, 844  1 200  794  881  
KVL  

Föreläsningar och informationstillfällen,  5 50  14  15  
KVL  
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BESLUT 
Datum Dnr 
2020-10-02 2020-769 

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

 Miljö- och konsumentnämnden 

Attesträtt 2021 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att ordföranden och vice ordförandena var för sig 
utses till attestanter för samtliga ansvarsområden. 

Miljöförvaltningens förvaltningschef utses till attestant för förvaltningens ansvarsområde. 
Till förvaltningschefen delegeras rätten att utse övriga attestanter enligt kommunens 
attestreglemente samt att upprätthålla aktuella förteckningar över utsedda attestanter. 

Beslutsattestanter för förvaltningens ansvarsområde har följande begränsningar: 
- Förvaltningschef kan attestera upp till sex basbelopp 
- Avdelningschef kan attestera upp till fyra basbelopp. 
- Förvaltningscontroller kan attestera för obegränsat belopp 

Ärendet 
Enligt Borås Stads attestreglemente § 7 ska respektive nämnd utse besluts- och 
behörighetsattestanter. Attesträtten knyts till person eller befattning med angivande av 
eventuella begränsningar. Varje nämnd svarar för att upprätthålla aktuella förteckningar 
över av nämnden utsedda attestanter. Nämnd får till förvaltningschef delegera rätten att 
utse besluts- och behörighetsattestanter och att upprätthålla aktuella förteckningar över 
utsedda attestanter. Sådana beslut av förvaltningschefen skall anmälas i nämnden. 

Agneta Sander Kristina Reinholdsson 
Miljöchef Ekonom/Controller 

Bilaga 
Attesträtt 2021 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

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

mailto:kristina.reinholdsson@boras.se


Attesträtt 2021 

Verksamhet/avdelning Attesträtt Namn Förändring 
Miljö- och konsumentnämnd Attesträtt upp till 6 basbelopp Agneta Sander 
Miljö- och konsumentnämnd Attesträtt obegränsat belopp * Kristina Reinholdsson 

Förvaltningsledning Attesträtt upp till 0 basbelopp Anette Bergqvist 
Förvaltningsledning Attesträtt upp till 6 basbelopp Agneta Sander 
Förvaltningsledning Attesträtt obegränsat belopp * Kristina Reinholdsson 

Miljöstab Attesträtt upp till 0 basbelopp Anette Bergqvist 
Miljöstab Attesträtt upp till 6 basbelopp Agneta Sander 
Miljöstab Attesträtt obegränsat belopp * Kristina Reinholdsson 

Verksamhetsstöd Attesträtt upp till 0 basbelopp Anette Bergqvist 
Verksamhetsstöd Attesträtt upp till 4 basbelopp Niclas Björkström 
Verksamhetsstöd Attesträtt upp till 6 basbelopp Agneta Sander 
Verksamhetsstöd Attesträtt obegränsat belopp * Kristina Reinholdsson 

Tillstånd- och Livsmedelskontroll Attesträtt upp till 0 basbelopp Anette Bergqvist 
Tillstånd- och Livsmedelskontroll Attesträtt upp till 4 basbelopp Zygmunt Cieslak 
Tillstånd- och Livsmedelskontroll Attesträtt upp till 6 basbelopp Agneta Sander 
Tillstånd- och Livsmedelskontroll Attesträtt obegränsat belopp * Kristina Reinholdsson 

Miljötillsyn avdelning  41 Attesträtt upp till 0 basbelopp Anette Bergqvist Avdelningens namn var tidigare Röd 
Miljötillsyn avdelning  41 Attesträtt upp till 4 basbelopp Mirjam Keskifrantti Avdelningens namn var tidigare Röd 
Miljötillsyn avdelning  41 Attesträtt upp till 6 basbelopp Agneta Sander Avdelningens namn var tidigare Röd 
Miljötillsyn avdelning  41 Attesträtt obegränsat belopp * Kristina Reinholdsson Avdelningens namn var tidigare Röd 

Miljötillsyn avdelning 42 Attesträtt upp till 0 basbelopp Anette Bergqvist Avdelningens namn var tidigare Blå 
Miljötillsyn avdelning 42 Attesträtt upp till 4 basbelopp Linda Gustafsson Avdelningens namn var tidigare Blå. Ny chef. 
Miljötillsyn avdelning 42 Attesträtt upp till 6 basbelopp Agneta Sander Avdelningens namn var tidigare Blå 
Miljötillsyn avdelning 42 Attesträtt obegränsat belopp * Kristina Reinholdsson Avdelningens namn var tidigare Blå 



Miljöstrategisk avdelning Attesträtt upp till 0 basbelopp Anette Bergqvist 
Miljöstrategisk avdelning Attesträtt upp till 4 basbelopp Elin Johnsson 
Miljöstrategisk avdelning Attesträtt upp till 6 basbelopp Agneta Sander 
Miljöstrategisk avdelning Attesträtt obegränsat belopp * Kristina Reinholdsson 

Konsument Borås Attesträtt upp till 0 basbelopp Anette Bergqvist 
Konsument Borås Attesträtt upp till 4 basbelopp Annelie Johansson 
Konsument Borås Attesträtt upp till 6 basbelopp Agneta Sander 
Konsument Borås Attesträtt obegränsat belopp * Kristina Reinholdsson 

* Redovisningsservice har krav för på att fakturor på högre belopp ska kunna passera i Agresso. Vid högre belopp så skriver nämnden på en faktura 
som sedan ekonomiadministratören scannar in och ekonom/controller slutattesterar den med kommentar. Nämndsordföranden är ju inte i Agresso. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sida
TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum Dnr 
2020-10-08 2020-3122 

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

 Miljö- och konsumentnämnden 

Intern kontroll plan 2021 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att godkänna Intern kontrollplan 2021. 

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämnden genomförde riskanalys för år 2021 vid sammanträde 
2020-08-25 § 198. Miljö- och konsumentnämnden plan för intern kontroll 2021 
innehåller fyra riskbilder med tillhörande kontrollmoment inom områdena Styrning 
och ledning, Personal, Ekonomi och Egen verksamhet. Identifierade risker kommer 
att följas upp under 2021. 

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

Kommunfullmäktige har fastställt regler för intern kontroll. Reglerna definierar 
organisationen och ansvaret för den interna kontrollen. Med intern kontroll menas 
kommunens organisation, rutiner och system som bl. a. syftar till att: 
• Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs 
• Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut 
• Minimera risker, säkra system och rutiner 
• Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster 
• Säkra en rättvisande redovisning 
• Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar 

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

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

Miljöförvaltningen 

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

mailto:andreas.zalewski@boras.se


 

  

 

 

Sida 
2(2) 

Datum Dnr 
2020-10-08 2020-3122 

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

Miljöförvaltningens bedömning 

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

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

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

Bilagor 
Intern kontroll plan 2021, 2020-09-22 

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen 
Stadsrevisionen 

Agneta Sander Andreas Zalewski 
Förvaltningschef  



Intern kontrollplan - 2021 (Miljö- och konsumentnämnden) 
Kategori  Verksamhet /  Process  Riskbild  Beskrivning  Riskbedömning  Till Plan  Kommentar 

 Egen Posthantering/Diarieföring  Risk för att  Kontroll att gällande regelverk följs 6 Ja  Kontroll följs upp 
verksamhet verksamhet ej sköts avseende  posthantering och diarieföring varje år 

på ett effektivt  och av allmänna handlingar.  
ändamålsenligt sätt.   

 Egen Delegationsbeslut,  Risk för att Kontroll att beslut gäller vid 6 Ja  Kontroll följs upp 
verksamhet skrivelser  verksamhet ej sköts överprövning.  varje år 

på ett effektivt  och 
ändamålsenligt sätt.  

 Egen Utskick av beslut Risk för att Kontroll att handläggningen av ärenden 8 Ja  
verksamhet verksamhet ej sköts inte försenas och orsakar sökande eller 

på ett effektivt och  verksamhetsutövare negativa 
ändamålsenligt sätt.  konsekvenser.  

Egen Dokumenthanteringsplan  Risk för att  Kontroll att upprättad  5 Ja  Kontroll följs upp 
verksamhet verksamhet ej sköts dokumenthanteringsplan är aktuell och varje år 

på ett effektivt  och följs. 
ändamålsenligt sätt.  

 Egen Dataskyddsförordningen Risk att Kontroll att ny lagstiftning förs in i det 6 Ja  Kontroll följs upp  
verksamhet (GDPR) personuppgifter eller dagliga arbetet.  varje år  

annan känslig 
information röjs.  

 

 Arbetsmiljö - hot och Risk att personal Kontroll att rutiner, information och stöd 10 Ja   
Personal  trakasserier  hotas och finns utarbetade.  

trakasseras.   

 Social arbetsmiljö  Risk att den sociala Kontroll att verktyg och stöd finns för 9 Ja   
Personal  arbetsmiljön medarbetare och chefer så att den 

påverkas på grund sociala arbetsmiljön inte försämras vid 
av Covid.   distansarbete.  

 

Fysisk arbetsmiljö  Risk att den fysiska -Hur säkerställs att den fysiska 6 Nej   
Personal  arbetsmiljön arbetsmiljön inte påverkas vid 

försämras vid distansarbete?   
distansarbete på  
grund av Covid.    



Kategori  Verksamhet /  Process  Riskbild  Beskrivning  Riskbedömning  Till Plan  Kommentar  
   -Finns det resurser och anpassade 5 Nej   

mötesrum så det går att ordna säkra 
fysiska möten? 

   -Verksamhetens kvalitet kan bli lidande 12 Ja   
på grund av hög sjukfrånvaro pga. Covid.   
Verksamhetens produktivitet sjunker vid 
distansarbete?  

 Bisyssla  Förtroende  Kontroll att bisyssla anmäls till  14 Ja   
Personal  arbetsgivaren. Som offentligt  anställd får 

man inte ha bisysslor som är 
förtroendeskadliga, konkurrerande eller 
arbetshindrande. Se lagen om offentlig 
anställning (LOA)  

 Kompetens- och Risk att förvaltningen Kontroll att förvaltningen klarar sitt  11 Ja   
Personal  resursbrist  inte klarar sitt uppdrag trots svårigheter att nyrekrytera 

uppdrag med på grund av låg lön, få utbildade med 
avseende på  relevant utbildning, etc.  
svårigheter att  
rekrytera på grund av 
låg lön, få utbildade 
med relevant  
utbildning, etc.  

 

 Kontroll av taxor och avtal  Risk att taxor och Kontroll att taxor och avtal är  korrekta  6 Ja  Kontroll följs upp  
Ekonomi  avtal inte följs. och följs.  varje år  

 Kundfakturor- Risk för att felaktiga  Kontroll att rätt  belopp debiteras och/eller 8 Ja   
Ekonomi  avgiftsdebitering  kundfakturor skickas skickas till rätt person. 

ut  

 Uppföljning budget  Risk att det  Kontroll att det ekonomiska utfallet följer 13 Ja   
Ekonomi  månadsvis  ekonomiska utfallet  budget med åtgärder.  

ej följer budget utan 
att åtgärder vidtas.  

 Upphandling  Risk att ramavtal inte  Kontroll att ramavtal tillämpas och att  5 Ja  Kontroll följs upp 
Ekonomi  följs  leverantör som ej är upphandlad varje år  

används för inköp i verksamheten.  
Kontroll av avtalstrohet. 

 



Kategori  Verksamhet /  Process  Riskbild  Beskrivning  Riskbedömning  Till Plan  Kommentar  

 Delegation Risk att Kontroll att rätt person fattar 7 Ja  Kontroll följs upp varje 
Styrning delegationsordningen myndighetsbeslut gällande ärenden där år 
och ledning  ej följs den ej har behörig delegation.  

 Kontroll av styrdokument  Risk för att  Kontroll att stadens styrdokument är 5 Nej   
Styrning verksamhet ej sköts kända och följs.  
och ledning  på ett effektivt  och 

ändamålsenligt sätt.  

 Förvaltningsövergripande Rutiner vid Kontroll att rutiner vid krissituationer är 8 Ja   
Styrning krissituationer  kända av medarbetarna.  
och ledning   

 Måluppfyllelse  Risk att mål och Kontroll att mål och uppdrag avseende 10 Ja   
Styrning uppdrag avseende ekonomi och verksamhet från nämnden 
och ledning  ekonomi och uppfylls inom ekonomiska ramar.  

verksamhet från 
nämnden inte  
uppfylls inom 
ekonomiska ramar. 

 Måluppfyllelse Uppföljning planerad  Kontroll av verklig tillsyn jämfört med 12 Ja   
Styrning tillsyn jämfört med planerad tillsyn enligt beslutade  
och ledning  utförd tillsyn  tillsynsplaner.  

 



 

 

 

 
 
 

   
  

 

 

 
 

 
 
 

  
 
 

  

 
  

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Sida 
Tjänsteskrivelse 1(1) 
Datum Dnr. 
2020-10-14 2018-427 

Anette Bergqvist 
Nämndsekreterare 

Miljö- och konsumentnämnden 

Rättelse av Miljö- och konsumentnämndens protokoll från 
sammanträde 2020-09-29, §217 gällande yttrande till Mark 
och miljödomstolen 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden föreslås besluta att rätta protokollet från Miljö- och 
konsumentnämndens sammanträde 2020-09-29 så att protokollsanteckningen står 
med under beslutet. 

Sammanfattning 
I Miljö- och konsumentnämndens protokoll från sammanträde 2020-09-29 angående 
yttrande till mark och miljödomstolen finns inte protokollsanteckningen som 
inkommit från Moderaterna och Kristdemokraterna noterad. 
Rättelse av protokollet där protokollsanteckningen skrivs in under beslutet föreslås 
härmed ske. 

Bilagor till Miljö- och konsumentnämnden 
Protokoll från Miljö- och konsumentnämnden 2020-09-29, §217 
Protokollsanteckning från Moderaterna och Kristdemokraterna 

Beslut skickas till 
Miljöförvaltningens diarium 

Miljöförvaltningen 

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



 

 

2021 

Tisdag 26e januari  kl. 17.00 

Måndag 22a februari  kl. 17.00 

Tisdag 23e mars   kl. 17.00 

Tisdag 20e april  kl. 17.00 

Tisdag 25e maj   kl. 17.00 

Måndag 21a juni  kl. 17.00 

Måndag 23e augusti  kl. 17.00 

Tisdag 28e september kl. 17.00 

Tisdag 19e oktober  kl. 17.00 

Tisdag 23e November kl. 17.00 

Tisdag 14e december kl. 12.30 jullunch kl. 15.00 möte 
  

 



2021 förslag på datum MKN 2021 
MKN möte Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige 

Publicering Sammanträde Publicering Sammanträde 

på webben Måndag på webben Torsdag 
kl 14.00 kl 18.00 

27-nov 7e dec 11e jan 21e jan 
8e jan 18e jan 15e feb 25e feb 
29-jan 8e feb 

10

12e feb 22a feb 10e mars 18e mars 
26-feb 8e mars 

12e mars 22a mars 19e april 29e april 
26-mar 12e april 

6, 7 
7 

16e april 26e april 10e maj 20e maj  10 

7e maj 17e maj 14e juni 23e juni 
28e maj 7e juni 

2 

11e juni 21a juni 16e aug 26e aug 
13e aug 23e aug 13e sep 23e sep 
27e aug 6e sep 

10 

10e sep 20e sep 18e okt 28e okt 
1a okt 11e okt  1, 3, 8 

12e okt  1, 3, 9 

15e okt 25e okt  1, 3, 4 8e nov 17e nov  2, 4, 5 

18e nov  4, 5 

29e okt 8e nov 29e nov 9e dec 
12e nov 22e nov 
26e nov 6e dec - x/1-2022 

4e jan budget för 2021 
handlingar till KS 

26e jan 17.00 - ? nämndmöte 
25e feb, årsredovisning 

23e feb 13.00 - ? nämndmöte 

23e mars 17.00 - ? nämndmöte 

20e april 17.00 - ? nämndmöte ek handl klara 12/4 
25e maj 17.00 - ? nämndmöte 20e maj, T1

22a juni 13.00 - ? nämndmöte 
24e aug 13.00 - ? 27e aug, budget 2022 

17.00 - ? nämndmöte 24e sep, T2 
28e sep 

26e okt 13.00 - ? nämndmöte 

23e nov  17.00 - ? nämndmöte 17-18e kf budget 

12.30 - 14. Jullunch ? 
14e dec 15.00 - ? nämndmöte 

6) Sammanträdet börjar kl 13.00 

7) Behandling av årsredovisning 

8) Gruppöverläggningar (budget) 

9) Tisdag 

10) Allmänhetens frågestund, kl 17.00 

11) Allmänhetens frågestund, kl 17.00 

Anm 1) Sammanträdet börjar kl 09.30 

2) Onsdag 

3) Beslut i övriga ärenden 

4) Beslut om budgeten 

5) Sammanträdet börjar kl 09.00 



Dnr Anläggning/Fastighet Ärenderubrik besl.datum Delegationsnr 
2014-812 Administrativt ärende - Hälsoskydd, Klagomål På Oväsen Från Svan2020-09-14 2020-556 
2020-2939 Administrativt ärende - Ombyggnad/rivning av kontor. 2020-09-28 2020-606 
2020-2655 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-09-08 2020-540 
2020-2690 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-09-02 2020-535 
2020-2709 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-09-09 2020-542 
2020-2729 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-09-11 2020-550 
2020-2761 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-09-15 2020-566 
2020-2762 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-09-15 2020-558 
2020-2764 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-09-15 2020-563 
2020-2765 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-09-15 2020-560 
2020-2767 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-09-15 2020-559 
2020-2769 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-09-15 2020-564 
2020-2774 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-09-10 2020-549 
2020-2777 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-09-11 2020-551 
2020-2797 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-09-17 2020-574 
2020-2809 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-09-17 2020-575 
2020-2837 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-09-17 2020-578 
2020-2858 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-09-21 2020-582 
2020-2901 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-09-24 2020-596 
2020-2902 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-09-25 2020-602 
2020-2924 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2020-09-28 2020-604 
2020-2571 Anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende ändring 2020-09-15 2020-561 
2020-238 Anmälan om avhjälpandeåtgärd för förorening - Misstänkt förorening2020-09-25 2020-601 
2020-2628 Ansökan om strandskyddsdispens 2020-09-02 2020-530 
2020-2669 Ansökan om strandskyddsdispens 2020-09-16 2020-570 
2020-2811 Ansökan om strandskyddsdispens 2020-09-22 2020-586 
2020-2275 Ansökan om strandskyddsdispens - Trafikverket, ansökan om dispe 2020-09-16 2020-569 
2020-2275 Ansökan om strandskyddsdispens - Trafikverket, ansökan om dispe 2020-09-23 2020-588 
2020-2589 Händelsestyrd tillsyn - Strandskydd tillsyn 2020-09-21 2020-585 
2020-2589 Händelsestyrd tillsyn - Strandskydd tillsyn 2020-09-25 2020-598 
2017-2117 Klagomål strandskydd 2020-09-21 2020-584 
2020-1555 Klagomål strandskydd 2020-09-16 2020-571 
2020-2019 Klagomål strandskydd 2020-09-23 2020-589 
2020-2019 Klagomål strandskydd 2020-09-29 2020-612 
2018-2178 Planerad tillsyn - Strandskydd 2020-09-17 2020-576 



2018-2178 Planerad tillsyn - Strandskydd 2020-09-17 2020-577 
2020-111 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 2020-09-11 2020-553 
2020-2445 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp 2020-09-28 2020-607 
2020-2210 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-09-01 2020-527 
2020-2350 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-09-15 2020-565 
2020-2365 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-09-14 2020-557 
2020-2367 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-09-17 2020-573 
2020-2381 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-09-01 2020-525 
2020-2391 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-09-11 2020-554 
2020-2398 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-09-08 2020-541 
2020-2586 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - ansökan WC 2020-09-23 2020-590 
2020-2786 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-09-28 2020-609 
2020-2873 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2020-09-28 2020-608 
2019-2526 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Avlopp, Ansökan Wc 2020-09-18 2020-580 
2020-2684 Händelsestyrd tillsyn - Coronatillsyn 2020-09-09 2020-544 
2020-1916 Klagomål djur - Hundar som skäller. 2020-09-01 2020-524 
2020-2912 Klagomål livsmedel - Matförgiftning 2020-09-22 2020-587 
2020-2546 Klagomål livsmedel - Märkning 2020-09-01 2020-529 
2019-2934 Köldmediarapport - Köldmedia, Årsrapport 2018 2020-09-29 2020-610 
2020-2710 Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift - 2018 2020-09-29 2020-611 
2020-2324 Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift 2019 - Ej inkommen årsra 2020-09-23 2020-592 
2020-2337 Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift 2019 - Ej inkommen årsra 2020-09-15 2020-568 
2020-2615 Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift 2019 - för sent inkommen 2020-09-21 2020-583 
2020-2299 Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift 2019 - Installation utan an 2020-09-21 2020-581 
2020-2250 Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift 2019 - Sent inkommen 2020-09-25 2020-597 
2020-2317 Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift 2019 - Utebliven rapport 2020-09-25 2020-599 
2020-2316 KMiljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift 2019 - Utebliven årsrappo 2020-09-02 2020-534 
2020-2298 iMiljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift 2019 - Överskridet kontrol 2020-09-25 2020-600 
2020-2348 Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift 2019 - Överskridet kontrol 2020-09-01 2020-528 
2020-2368 dMiljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift 2019 - Överskridet kontrol 2020-09-23 2020-591 
2020-2322 Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift 2019- Ej inkommen rappo 2020-09-01 2020-523 
2020-1448  Miljösanktionsavgift - Utebliven köldmediarapport 2020-09-24 2020-594 
2020-2821 Planerad tillsyn - L - Inspektion 2020-09-15 2020-567 
2020-2879 ePlanerad tillsyn - Miljöskydd - Samordnad tillsyn 2020-09-28 2020-605 
2020-2540 Planerad tillsyn - Miljöskydd - Sprängämnesprekursorer 2020-09-11 2020-552 
2020-2213 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2020-09-02 2020-537 



2020-2440 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2020-09-02 2020-533 
2020-2471 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2020-09-02 2020-536 
2020-2506 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2020-09-02 2020-532 
2020-2510 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2020-09-02 2020-531 
2020-2518 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2020-09-16 2020-572 
2020-2712 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2020-09-23 2020-593 
2020-2773 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2020-09-30 2020-614 
2020-2785 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2020-09-30 2020-615 
2020-2945 Remiss alkoholservering - Serveringstillstånd 2020-09-24 2020-595 
2020-2708 Remiss alkoholservering - Utökat serveringstillstånd 2020-09-07 2020-539 
2020-2672 Remiss bygglov - Granskning av Miljöinventering 2020-09-04 2020-538 
2020-2827 Remiss bygglov - Miljöinventering 2020-09-15 2020-562 
2020-2827 Remiss bygglov - Miljöinventering 2020-09-28 2020-603 
2020-2722 Remiss bygglov - Rivningsplan och Miljöinventering 2020-09-09 2020-543 
2020-2722 Remiss bygglov - Rivningsplan och Miljöinventering 2020-09-14 2020-555 
2020-2986 Remiss vattenverksamhet 2020-09-30 2020-613 
2020-2578 Sanktionsavgift livsmedel 2020-09-09 2020-545 
2020-2583 Sanktionsavgift livsmedel 2020-09-09 2020-547 
2020-2593 Sanktionsavgift livsmedel 2020-09-09 2020-546 
2020-2196 Åtgärdskrav - föreläggande om årsrapport 2020-09-01 2020-526 
2020-2874 Åtgärdskrav enskilt avlopp 2020-09-17 2020-579 



Beslutstyp Datum Objekt Ärendetyp Diarienr 
Stadigv tillst slutet sällskap, bifall m villkor 2020-09-04 14:00 Nytt tillstånd - e-tjänst 50-2020-00193 
Avskrivning 2020-09-07 13:31 Nytt tillstånd - e-tjänst 50-2020-00247 
Ändrat tillstånd, bifall med villkor 2020-09-16 09:27 Ändrat tillstånd 34-2020-00179 
Stadigv tillst slutet sällskap, bifall m villkor 2020-09-30 12:52 Nytt tillstånd - e-tjänst 50-2020-00173 



Beslutstyp Datum F-Ställe Diarienr Ärendetyp 
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2020-09-04 01-2020-00009 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel 
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2020-09-07 01-2019-00099 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel 
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2020-09-11 01-2020-00029 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel 




