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1 Inledning
Miljö- och konsumentnämnden överlämnar här sin årsredovisning för 2021.
Verksamheten har även under 2021 till stora delar präglats av pandemin. Flertalet verksamheter har inte
längre samma möjlighet att ta emot tillsyns- eller kontrollbesök, då de har en ansträngd situation med
trängsel och ekonomiska svårigheter medan andra verksamheter har strikt besöksförbud och
distansarbete. Miljöinspektörerna, livsmedelsinspektörerna, alkoholhandläggarna och
tobakshandläggarna har fått en svårare arbetssituation på grund av pandemin. Under 2020 kom en ny
lag gällande trängseltillsyn och en som reglerade om stängningstiderna vid alkoholservering vilket
medfört att inspektörerna även under 2021 prioriterat tillsyn på restauranger och serveringar och
bortprioriterat ordinarie planerad tillsyn.
Rådgivningsverksamheterna inom budget och skuld, konsumenträtt och energi- och klimatrådgivning
samt de förebyggande åtgärderna inom alla dessa områden påverkas i hög grad av pandemin. Besök kan
inte tas emot på samma sätt och förebyggande åtgärder i form av till exempel föreläsningar måste ställas
in.
Miljöstrategiska arbetet har fått omprioriteras och en del uppgifter har fått skjutas på framtiden till följd
av pandemin.
Vid halvårsskiftet drog en Samverkansgrupp för utökad tillsyn med fokus mot tillsyn för att motverka
organiserad brottslighet igång, även kallat för Myndighetssamverkan.
Personalomsättningen för miljöförvaltningen ligger på 12 %, en dubblering jämfört med 2020 och
samtidigt en återgång till den nivå förvaltningen legat på i många år. Miljötillsynsavdelningens
personalomsättning steg under året till 24 % och har legat mellan 11 och 14 % sedan 2013. Så hög
personalomsättning påverkar i hög grad både verksamhetens kvalitet och kvantitet, samt intäkter och
kostnader, både direkt och under ett antal år framöver.
Ekonomiska konsekvenser 2021
Nämnden drabbades under året av händelser som var svåra att förutse.



Kommunfullmäktige beslutade att inte ta ut årsavgifter för alkoholtillstånd, vilket gav en
intäktsminskning för nämnden – 1 900 tkr
Avgångsvederlag, grupputveckling och dubbla chefer under en tidsperiod på avdelningen
Tillstånd och Livsmedel gav en ökad kostnad – 1 405 tkr

Ovanstående poster är sammanlagt - 3 305 tkr, vilka påverkar nämndens resultat negativt 2021.
Miljö- och konsumentnämnden begär att bli kompenserad för dessa poster i 2021 års bokslut genom en
reduktion av nämndens resultat med 3 305 tkr.
Kommunstyrelsen beslutade i april 2021, att tillföra Miljö- och konsumentnämnden resurser om
2 400 tkr per år under 2021 - 2023 till en Samverkansgrupp för utökad tillsyn mot organiserad
brottslighet, som även kallas Myndighetssamverkan. Miljö- och konsumentnämnden har inte fått dessa
resurser tilldelade under 2021, men har kostnader om 847 tkr för Myndighetssamverkan 2021.
Miljö- och konsumentnämnden begär 2 400 tkr i tillförda medel till Myndighetssamverkan för 2021, av
dessa ska 1 553 tkr överföras till 2022.
Nämnden har haft mindre i tillsynsintäkter för 2021 än vad som skulle varit om trenden för 2015-2019
hade fortsatt, vilket finns beskrivet under kapitel 5 Konsekvenser av coronaviruset.
Miljö- och konsumentnämnden begär att hänsyn tas till tappet av tillsynintäkter på grund av pandemin
vid bedömning av nämndens resultat för 2021.
Nämnden förvaltar den interna Klimatkompensationsfonden, som har 351 tkr i utgående balans 2021.
Nämnden begär att få överföra utgående balans om 351 tkr till 2022 för att användas för fondens
verksamhet.
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2 Viktiga händelser under året
Coronapandemin


Även 2021 har präglats av pandemin och en del verksamhet har inte kunnat genomföras som
planerat samtidigt som en stor del av verksamheten ändå har rullat på som förut. Året startades
upp med en digital upptakt för all personal som inleddes med att ledningsgruppen dagen innan
hade levererat en inspirationskasse till alla medarbetare för att underlätta hemarbetet.



Trängseltillsyn på grund av pandemin har fortsatt med tillsyn på restauranger, uteserveringar
samt rökfria miljöer med personal från Miljötillsyn, Livsmedelskontroll och Tillstånd.
En digital miljöutbildning har lanserats och kan genomföras på distans, oberoende av tid på dygnet och
var man är.
Myndighetssamverkan för att motverka brottslighet, fusk och osund konkurrens


Myndighetssamverkan för att motverka brottslighet, fusk och osund konkurrens på
verksamheter startade under hösten. Myndighetssamverkan omfattar tillsyn inom Miljötillsyn,
Livsmedelskontroll och Tillstånd.

Samverkan med näringslivet, NKI (Insiktsmätning)


Nöjd-Kund-Index har ökat i betyg inom samtliga av förvaltningens tre myndighetsområden;
Miljötillsyn, Livsmedelskontroll och Tillstånd.

Tillstånd- och livsmedelskontroll
Tillstånd gjorde en rapport där Borås Stads taxor avseende alkohol, folköl, tobak och receptfria
läkemedel jämfördes med 22 andra kommuner.
Tillståndsenheten arbetade aktivt med effektivisering under året och ökade antalet inre tillsyner från 9
stycken 2020 till 45 stycken 2021.


I juli fick Livsmedelskontroll ansvar för ett nytt tillsynsområde (tillsyn av material och
produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel).

Miljötillsyn


Miljötillsyn har genomfört behovsprioriterade tillsynsprojekt som bidragit till en intäktsökning
för timdebiterad hälsoskyddstillsyn på drygt 225 tkr.

Miljöstrategiska inklusive energi- och klimatrådgivning
Under året har ett arbete påbörjats med att ta fram morgondagens nya miljömål i form av ett
miljöprogram i enlighet med den ekologiska dimensionen i Agenda 2030.
En handlingsplan för att realisera Energi- och klimatstrategin har arbetats fram på förvaltningen.
Arbete med Borås Stads skyfallskartering har pågått under året som ett hjälpmedel vid stadsplanering.
Konsument Borås
I mars fick Konsument Borås besök av civilminister Lena Micko som ville ta del av hur vår
konsumentrådgivning arbetar med rådgivning och utåtriktade insatser för att kunna sprida goda
exempel vidare.
Budget- och skuldrådgivningen genomförde en uppskattad digital föreläsning på temat "Våga fråga hur mår din ekonomi?" med ett 50-tal deltagare från olika verksamheter inom staden, kyrkorna och
sjukvården.
Stödfunktioner


På förvaltningen har arbete med att få en gemensam behovsutredning för fem avdelningar
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påbörjats. Miljötillsyn har bistått med en projektledare till detta arbete.

3 Strategiska målområden - indikatorer och
uppdrag
3.1 Företagandet växer genom samverkan
Verksamhetens indikatorer
NKI – Miljö- och hälsoskydd
Utfall År 2019
65
Utfall År 2020
68

NKI – Livsmedelskontroll
Utfall År 2019
70
Utfall År 2020
74

NKI – Serveringstillstånd
Utfall År 2019
71
Utfall År 2020
76

NKI – Miljö- och hälsoskydd
Miljötillsyn har arbetat för att säkerställa rätt kontaktuppgifter till de svarande och ytterligare utvecklat
formerna för information och rådgivning till kommunens verksamhetsutövare för att successivt höja
NKI-resultaten. Ett väletablerat samarbete tillsammans med Näringslivsenheten och förvaltningens
kommunikatör kommer att pågå fortsättningsvis för att åstadkomma ytterligare förbättring, bl a inom
områden som kompetens och effektivitet.
Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning 2021
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Inom Miljö- och hälsoskyddsområdet är många medarbetare nya. Introduktionen av nya medarbetare
omfattar utbildning i bemötande och kommunikation samt tillsynsmetodik. Ett nytt verksamhetssystem
togs i bruk under 2020 och fortsatt arbete med detta kommer att effektivisera ärendehanteringen.
Miljö- och hälsoskydd har de senaste åren succesivt ökande NKI-resultat, från 59 för 2018, 65 för 2019
och 68 för 2020.
Utfall till och med augusti 2021: 77 (målvärde 2021 70, målvärde 2025 75).
Utfall helår 2021 redovisas i april 2022.

NKI – Livsmedelskontroll
Livsmedelskontroll fick höga värden i statistiken 2020 och 2021 trots pandemin och de förändringar
som verksamheten tvingades införa under året. Avdelningen övergick i stora delar från fysiska
kontroller till digitala kontroller. Avdelningen kommer arbeta med bemötande och
kommunikationsfrågor framöver. Genom detta är målet att höja NKI-värdena för information och
tillgänglighet, samt bevara de goda värdena för bemötande. Avdelningen träffar oftast verksamhetens
personal ute på kontroller, men det är verksamhetens chefer som svarar på NKI-enkäten. Avdelningen
kommer därför börja påminna personalen att de gärna får återkoppla till sina chefer vad de har haft för
upplevelse av kontrollen. Avdelningen kommer även arbeta nära förvaltningens jurist för att försöka
höja värdet för rättssäkerhet. Ett väletablerat samarbete tillsammans med Näringslivsenheten och
förvaltningens kommunikatör kommer att pågå fortsättningsvis för att åstadkomma ytterligare
förbättring inom området.
Utfall till och med augusti 2021: 77 (målvärde 73).
Utfall helår 2021 redovisas i april 2022.

NKI – Serveringstillstånd
Serveringstillstånd har höga NKI-värden för 2020 och 2021 trots de förändringar som verksamheten
tvingades införa under året på grund av pandemin. Det var en extra utmaning för avdelningen att vara
ett stöd till verksamheterna när nya corona-restriktioner infördes som var kopplade till
serveringstillstånden. Målet är behålla de höga NKI-värdena även under 2022, särskilt gällande
bemötande och tillgänglighet. Avdelningen kommer arbeta nära förvaltningens jurist för att försöka
höja värdet för rättssäkerhet. Antalet svarande på NKI-enkäten är låg. I de fall färre än 7 har svarat
saknas utfall för perioden. Vi kommer att undersöka varför så få svar kommer in. Ett väletablerat
samarbete tillsammans med Näringslivsenheten och förvaltningens kommunikatör kommer att pågå
fortsättningsvis för att åstadkomma ytterligare förbättring inom området.
Utfall till och med augusti 2021: 84 (målvärde 75).
Utfall helår 2021 redovisas i april 2022.
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3.2 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt
3.2.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag
Fastställa kriterier för en pott på
250.000 kronor ur vilken andra
delar av Borås Stad ska kunna
söka mindre belopp för att starta
eller utöka klimatarbete.

Status År 2021
Genomfört

Kommentar
Miljö- och konsumentnämnden beslutade 202101-26 att medlen tillförs
Klimatkompensationsfonden och om en ny rutin
för hur medlen ska användas. Rutinen är en del i
stadens klimatkompensationssystem.
https://intranet.boras.se/styrningochledning/hand
bockermetodermodellerochrutiner/miljohandbok/
klimatkompensation/rutinochansokantillklimatko
mpensationsfonden.4.4d59f803176f1f5791cd0f9
1.html

3.2.2 Nämnd
Uppdrag

Status År 2021

Kommentar

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

Delvis
genomfört

Under 2021har ett arbete påbörjats med att ta
fram morgondagens nya miljömål, i enlighet med
den ekologiska dimensionen i Agenda 2030.
Efter att studerat flera av Sveriges ledande
miljökommuner, ansågs ett hållbarhetsprogram,
där den ekologiska dimensionen tillsammans
med den ekonomiska och sociala som
tillsammans bildar ett gemensamt paraply, vara
det mest effektiva sättet att samverka i de viktiga
och oskiljbara hållbarhetsdimensionerna.

3.3 Ekonomi och egen organisation
Kommunfullmäktiges indikatorer
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %.
Utfall År 2019
5,7
Utfall År 2020
5,8
Utfall År 2021
6,3
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Kommunfullmäktiges indikatorer
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska
minska.
Utfall År 2019
0,5
Utfall År 2020
1
Utfall År 2021
0,8
Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag
ska öka, %
Utfall År 2019
55
Utfall År 2020
55,4
Utfall År 2021
47,6

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %.
Vi har inte nått målet att sjukfrånvaron ska minska.
Trenden är tydlig. Långtidssjukfrånvaron ökar på förvaltningen samtidigt som korttidssjukfrånvaron
minskar. Ökningen gällande långtidsfrånvaro är större än minskningen av den korta sjukfrånvaron.
På en så liten förvaltning som Miljöförvaltningen får några enstaka individers frånvaro stort genomslag
i statistiken. Det finns inga tydliga arbetsmiljömässiga indikationer till uppgången av
långtidssjukfrånvaron. En genomgång av de rehabärenden som finns kommer att göras för att sedan
kunna arbeta strukturerat med fråga och samtidigt fånga upp om det finns signaler på
arbetsmiljöproblem.

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

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

Status År 2021

Kommunstyrelsen ska tillsammans
med Samhällsbyggnadsnämnden
och Miljö- och konsumentnämnden
utreda hur samverkan kan
underlättas mellan verksamheterna
som idag ligger på
Samhällsbyggnadsnämnden, Miljöoch konsumentnämnden (avseende
strandskydd), Strategisk
samhällsplanering och Mark och
exploatering. Utredningen ska vara
färdig under första halvan av 2021.

Kommentar
Miljö- och konsumentnämnden
En konsult har direktupphandlats i samarbete
mellan Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Stadsledningskansliet och Miljö- och
konsumentförvaltningen. Konsultfirman har
genomfört en utredningen, som inkluderat att
utvärdera nuläget, jämföra med omvärlden och
föreslå förändringar i arbetssätt och organisation
som skulle underlätta samarbetet mellan
verksamheterna. Som en del av utredningen
genomfördes en stor mängd intervjuer med
förtroendevalda, chefer, medarbetare,
näringslivet och akademi. Uppdraget
redovisades på kommunalrådsberedningen den
6 september 2021.

Genomfört

4 Nämndens verksamhet 1
4.1 Resultat
Ekonomiskt sammandrag
Tkr

Bokslut 2019

Bokslut 2020

Budget 2021

Bokslut 2021

Avvikelse

1 111

1 928

103

2 432

2 329

Avgifter och övriga
intäkter

19 694

16 809

25 154

18 301

-6 853

Summa intäkter

20 805

18 737

25 257

20 733

-4 524

-38 066

-41 091

-45 657

-45 864

-207

Lokaler

-2 049

-2 022

-1 951

-1 967

-16

Material och tjänster

-5 734

-7 920

-5 378

-6 187

-809

-98

-97

-347

-304

43

-45 947

-51 130

-53 333

-54 322

-989

Statsbidrag

Personal

Kapitalkostnader
Summa kostnader
Buffert (endast i
budget)
Nettokostnad

-274

274

-25 142

-32 393

-28 350

-33 589

-5 239

Kommunbidrag

25 875

27 400

28 350

28 350

0

Resultat efter
kommunbidrag

733

-4 993

0

-5 239

-5 239

12

178

1 060

1 060

Godkänt
ianspråktaget
ackumulerat resultat
Godkända
"öronmärkta" projekt
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Tkr

Bokslut 2019

Bokslut 2020

Budget 2021

Bokslut 2021

Avvikelse

Resultat jfr med
tillgängliga medel

745

-4 815

0

-4 179

-4 179

Ackumulerat resultat

151

436

Resultatanalys
Miljö- och konsumentnämnden bedriver en personalintensiv verksamhet, där 80 procent av
bruttokostnaderna är löner och personalomkostnadspålägg (PO), vilket är fallet sedan år 2018. Löner
och PO har ökat med 18 procent över perioden medan kommunbidraget har ökat med 10 procent.
Statsbidrag har ökat under perioden, vilket beror på pandemin och det statsbidrag som nämnden får för
att göra trängseltillsyn. När pandemin har avklingat är det inga intäkter som består. Energirådgivningen
får bidrag från Energimyndigheten på ungefär samma belopp mellan åren. Statsbidrag söks också för
driftprojekt och är inte avsett för nämndens ordinarie verksamhet.
Tillsynsintäkternas andel av löner och PO under 2021 är den lägsta sedan 2016. Om man förutsätter
samma täckningsgrad för 2020 och 2021 som genomsnittet 2016-2019, så ökar tillsynsintäkterna med
4,1 miljoner kr för 2020 och med 2,3 miljoner kr för 2021. Om man sedan bara tittar på våra
taxeområden specifikt - vad gäller tillsynsintäkter i förhållande till lönekostnader inklusive PO - så
tappar vi 4 miljoner kr i intäkter för 2021.

4.1.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av
Kommunfullmäktige
Projekt

Totalt godkänt
belopp

Utfall tom 2020

3 500

2 440

Byggbonus

Utfall 2021

Återstår
1 060

Miljöstrategiska avd,
Ekologisk utredning av
grönstråk samt
Luftutredningen

510

-510

Miljötillsyn, inventering av
miljöförorenade områden

550

-550

1 060

0

Summa

3 500

2 440

4.2 Budgetavvikelse
Verksamheternas nettokostnader
Bokslut
2019

Bokslut
2020

Budget 2021

Bokslut
2021

Avvikelse

Kostnader

-918

-808

-1 204

-762

442

Resultat

-918

-808

-1 204

-762

442

Tkr
Miljö- och
konsumentnämnden
Intäkter

Central administration
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Bokslut
2019

Bokslut
2020

Budget 2021

Bokslut
2021

Avvikelse

87

408

372

797

425

Kostnader

-8 139

-9 835

-9 682

-9 392

290

Resultat

-8 052

-9 427

-9 310

-8 595

715

8 595

4 480

8 966

7 517

-1 449

-9 334

-9 669

-9 433

-11 496

-2 063

-739

-5 189

-467

-3 979

-3 512

7 624

7 341

12 397

8 840

-3 557

-12 671

-11 884

-15 889

-14 792

1 097

-5 047

-4 543

-3 492

-5 952

-2 460

2 372

3 836

1 605

1 573

-32

Kostnader

-9 473

-11 228

-10 210

-9 729

481

Resultat

-7 101

-7 392

-8 605

-8 156

449

1 579

1 890

1 917

1 871

-46

Kostnader

-4 953

-6 690

-6 655

-6 954

-299

Resultat

-3 374

-4 800

-4 738

-5 083

-345

Tkr
Intäkter

Tillstånd- och
livsmedelskontroll
Intäkter
Kostnader
Resultat
Miljötillsyn
Intäkter
Kostnader
Resultat
Miljöstrategiska inkl.
energirådgivning
Intäkter

Konsument Borås
Intäkter

Buffert
Intäkter
Kostnader

-284

284

Resultat

-284

284

Klimatkompensationsfo
nd
Intäkter

135

135

-250

-350

-100

-250

-215

35

Kostnader

-847

-847

Resultat

-847

-847

Kostnader
Resultat

549

781

-460

-1 015

89

-234

Brottsförebyggande
verksamhet
Intäkter

Intäkter

20 806

18 736

25 257

20 733

-4 524

Kostnader

-45 948

-51 129

-53 607

-54 322

-715

Resultat

-25 142

-32 393

-28 350

-33 589

-5 239
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4.3 Verksamhetsanalys
De väsentligaste budgetavvikelserna för nämnden totalt för 2021






Kommunfullmäktige beslutade att inte ta ut årsavgifter för alkoholtillstånd, vilket drabbade
Tillståndsenheten med en budgetavvikelse på -1,9 miljoner kr.
På avdelningen Tillstånd och livsmedelskontroll blev det ett avgångsvederlag, grupputveckling
och en tid med dubbla chefer, det ger en budgetavvikelse på -1,4 miljoner kr.
Miljötillsyn har en avvikelse mot budget på -4,9 miljoner kr avseende tillsynsintäkter på grund
av personalomsättning (24 %) och frånvaro samt restriktioner till följd av pandemin med
effekten att tillsyn inte kunnat genomföras
Miljötillsyn har en avvikelse mot budget på +2,2 miljoner kr på grund av frånvaro
Nämnden har fått ett statsbidrag för trängseltillsyn, ger en avvikelse om +1,3 miljoner kr

Det är de stora budgetavvikelserna 2021. För mer detaljerad information, fortsätt att läsa under
respektive avdelnings redovisning.
Personalomsättning
Personalomsättningen för miljöförvaltningen ligger på 12 %, en dubblering jämfört med 2020 och
samtidigt en återgång till den nivå förvaltningen legat på i många år. Miljötillsynsavdelningens
personalomsättning steg under året till 24 % och har legat mellan 11 och 14 % sedan 2013. På övriga
avdelningar är variationen stor mellan olika år. Hög personalomsättning påverkar i hög grad nämndens
verksamhet, intäkter och kostnader, både direkt och under ett antal år framöver.
Samhällets behov av miljökompetens har ökat markant de sista tio-tjugo åren, i takt med insikten att
arbete med hållbar utveckling är nödvändigt för mänsklighetens överlevnad på lång sikt. Behovet av
miljö- och hälsoskyddskompetens ökar både hos det privata näringslivet och hos stat, kommun och
landsting, i takt med att städer växer och byggandet ökar. Förväntningarna på tillsynsmyndigheternas
handläggning har ökat successivt avseende både kvalitet och kvantitet inom både miljöskydd och
hälsoskydd. Erfarna inspektörer som arbetar med handläggning av näringslivets ärenden rekryteras
numera ofta över till näringslivet. Kommunernas tillsynsmyndigheter är den vanligaste första
arbetsplatsen för nyutexaminerade, som sedan går vidare till andra, oftast större, kommuner
kommunala bolag, länsstyrelsen eller till privata bolag. Detta illustreras bland annat av att 32 % av
miljöinspektörerna har arbetat ett år eller mindre på avdelningarna för miljötillsyn.
Myndighetssamverkan - Brottsförebyggande verksamhet
När halva året hade gått, startades projekt Myndighetssamverkan. Kommunstyrelsen beslutade att
tilldela oss ett projekt under tre år med en sammanlagd projektbudget om 7,2 miljoner kr eller 2 400 tkr
per år 2021 - 2023. Finansieringen av projektet ligger utanför vårt kommunbidrag. Miljöförvaltningens
avdelningar har bidragit med personal till projektet och projektet har internfakturerats för dessa
tjänster.
Myndighetssamverkan: Samverkansgrupp för utökad tillsyn med fokus mot tillsyn för att motverka
organiserad brottslighet
På Miljöförvaltningen vill vi verka för att skapa ett Borås där människors hälsa och miljö, trygghet och
företagande på lika villkor främjas. Genom projektet Samverkansgrupp för utökad tillsyn med fokus mot tillsyn
för att motverka organiserad brottslighet får vi möjlighet att göra just detta.
Kommunala och statliga myndigheters kontroll är ett starkt och tydligt verktyg i det brottsförebyggande
arbetet. Under hösten 2021 har vi därför arbetat med att upprätta en undergrupp till den befintliga
Lokala myndighetssamverkansgruppen. I nuläget har vi skapat kontakt med följande myndigheter och
förvaltningar för samverkan; Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Polisen, Gränspolisen,
Arbetsmiljöverket, SÄRF (Räddningstjänsten), Migrationsverket, Tullverket, Fritids- och
folkhälsoförvaltningen samt Samhällsbyggnadsförvaltningen. Tack vare denna samverkan kan vi
tillsammans utföra planerade kontroller av branscher, verksamheter och geografiska områden.
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Samverkan bidrar även till nya och snabbare kontaktvägar vilket medför att vi snabbt kan mobilisera
resurser utifrån en uppkommen problembild.
I höst har vi genomfört flera samordnade tillsyner. Information och observationer som de olika
myndigheterna har gjort vid dessa tillfällen ger ett gott underlag för ärenden som senare inleds hos dem.
Brister inom bland annat miljö, arbetsmiljö, skatt, skulder kopplade till företag och/eller
verksamhetsutövare, narkotikabrott, brott mot utlänningslagen har identifierats på de verksamheter
som vi har kontrollerat. Dessa brister kommer vi att arbeta vidare med nu i år. Vi ser positivt på de
effekter som arbetet med projektet innebär för Borås kommun.
Projekt på Miljöstrategiska avdelningen
På Miljöstrategiska avdelningen bedriver vi olika driftprojekt som även löper över årsskiften. I 2021 års
bokslut är projekt som fortsätter 2022, uppbokade mot balanskonto och påverkar därför inte nämndens
resultat för 2021.
De projekt som avslutats 2021 påverkar nämndens resultat. Dessa projekt är:
Projekt

Utfall 2021

Sinfonia

363 tkr

Hållbar landsbygd 7-h. Boråsregionen

35 tkr

Kommunikationsplattform

0 tkr

Plan för biologisk mångfald

- 217 tkr

Resultatpåverkan 2021

181 tkr

Öronmärkta medel - Byggbonus
Inför 2021 hade nämnden 1 060 tkr kvar av öronmärkta medel, i vårt fall Byggbonus.
Avdelningen Miljötillsyn använde 550 tkr av byggbonus för inventering av miljöförorenade områden.
Läs mer i kap 4.3.4 Miljötillsyn.
Miljöstrategiska avdelningen använde 510 tkr av byggbonus i två projekt, dels Luftutredningen och dels
Ekologisk analys av grönstråk.
Luftutredningen
Luftutredningen togs fram för att kunna se var i Borås Stad det föreligger risk för höga halter av skadlig
luft och för att kunna snabba på arbetet med detaljplaner genom att på ett enklare sätt utesluta platser
där vidare fördjupade utredningar inte har behövts i detaljplanearbetet, samt för att se var det kan
föreligga risker för särskilt utsatta grupper, t.ex. skolor och förskolor.
Ekologisk analys av grönstråk
LONA-projektet Ekologisk analys av grönstråk omfattar analys och inventering av grön infrastruktur
och ekosystemtjänster på olika nivåer. Byggbonusmedel har finansierat kommunens medfinansiering
om minst 50 procent i projektet. Resultaten ska nu inarbetas i uppdaterad Grönområdesplan och utgör
också bra planeringsunderlag i den större skalan, exempelvis framtida markanvändning i ÖP. Ett bättre
planeringsunderlag underlättar processer, tydliggör var det är lämpligt/olämpligt att lägga ny byggnation
ur denna aspekt och kan då minska behovet av utredningar i enskilda projekt vilket kan korta
processtider och vara tydligt för exploatörer.
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4.3.1 Miljö- och konsumentnämnden
Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Nämnden har 360 tkr kvar av sin budget för året, vilket beror på lägre arvoden delvis till följd av
digitala nämndmöten och färre utbildningar, kurser och konferenser som en följdorsak till pandemin.
Analys av verksamheten
Nämnden har fått ställa om sina möten till att bli mer eller mindre digitala. Presidiet,
nämndadministratör och förvaltningschef har varit fysiskt närvarande i nämndrummet under året. Vid
några tillfällen, då pandemin varit lugnare, har även andra nämndledamöter och tjänstepersoner kunnat
delta på plats i nämndrummet. Alla nämndledamöter och tjänstepersoner har kunnat delta i möten
digitalt. Nämndarbetet har dock fungerat väl, trots pandemins påverkan.

4.3.2 Central administration
Ledning
Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Det har varit färre kurser och konferenser i pandemins spår, vilket ger lägre kostnader.
Miljöförvaltningens del i bullerkartläggning (Gärdhagen) ligger utanför budgeterat belopp.
Stab
Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Staben har lånat ut personal till Myndighetssamverkan med 390 tkr, vilket inte var budgeterat. På
personalsidan har det inte varit fullbemannat och sjukfrånvaro och det ger 193 tkr kvar av budgeterade
medel.
Analys av verksamheten
Staben ger stöd inom HR, juridik, kommunikation och ekonomi till de andra avdelningarna inom
Miljöförvaltningen. Den nya rollen som utvecklingsledare inom Myndighetssamverkan anställdes på
staben inför hösten och ytterligare några personalförändringar har påverkat stabens verksamhet under
året.
Verksamhetsstöd
Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Verksamhetsstöd håller sin budget om man ser till netto. På personalsidan har man hyrt in personal på
grund av vakanser och sjukskrivning. Underhållsavtalet för ärendehanteringssystemet Ecos var lägre
budgeterat än utfall.
Analys av verksamheten
Under 2021 har Verksamhetsstöd fortsatt anpassat verksamheten efter pandemin där nya
arbetsuppgifter och rutiner har tillkommit efterhand för att klara verksamhetens behov. Avdelningen
har under året drabbats av uppsägningar och sjukskrivningar, vilket gjort att önskade projekt vid sidan
av det dagliga arbetet tyvärr tvingats skjutas upp eller försenats.
Totalt antal registrerade ärenden i ärendehanteringssystemet för förvaltningens myndighetsområden
samt allmänna ärenden minskade något under året jämfört med föregående år. Till varje ärende finns
olika händelser kopplade (tillsyn, beslut, rapporter etc.), dessa har ökat något jämfört med tidigare år.
Antal delegationsbeslut är fler jämfört med föregående år.
Avdelningen har under året lagt ner mycket tid på det nya ärendehanteringssystemet Ecos2. Fokus har
legat på det fortsatta kvalitetsarbetet i syfte att tydliggöra, utveckla och säkerställa förvaltningens rutiner
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och ansvarsområden.
Inför 2022 har handlingsplaner tagits fram vad gäller kvalitetsarbete, digitalisering, IT,
informationssäkerhet, ärendehanteringssystem, beslutsstöd samt övrigt verksamhetsstöd.
Förvaltningen har sedan tidigare ett flertal e-tjänster inom alkohol- och tobakstillstånd, och ytterligare
ett par e-tjänster har tillkommit under året. Förvaltningen har även ett samarbete med övriga
sjuhäradskommuner där syftet är att vi kan ta del av varandras e-tjänster i den takt de blir klara.
Avdelningen har under året tagit fram en uppdaterad dokumenthanteringsplan för förvaltningen.
Avdelningen genomför årligen en intern kontroll på förvaltningen där en mängd olika arbetsprocesser
kontrolleras. En riskanalys har genomförts, där nämnden varit delaktig i arbetet med riskidentifiering,
Arbetet med riskanalysen mynnade ut i en intern kontrollplan för nämnden.
Avdelningen har som uppgift att vara ett stöd till allmänheten kring hur och var man kan söka lägenhet
i Borås. En uppdatering av bostadsportalen Bostad Borås pågår och en ny version planeras att
driftsättas under våren 2022.

4.3.3 Tillstånd- och livsmedelskontroll
Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Det totala budgetunderskottet är 3 600 tkr. 1 900 tkr av detta beror på kommunfullmäktiges beslut att
slopa årsavgifterna för serveringstillstånd, 1 300 tkr är kostnader i samband med avgångsvederlag för
avdelningschef, 100 tkr beror på för lågt budgeterade IT-kostnader och 100 tkr är kostnader för en
grupputveckling hos livsmedelskontroll.
Intäkterna för årsavgifter avseende livsmedelskontroll har också varit 200 tkr lägre än budgeterat, vilket
tros vara en effekt av konkurser på grund av pandemin. Utöver detta har personalkostnaderna för
livsmedelskontroll överskridits med 500 tkr, vilket mestadels har kompenserats av statliga bidrag för
trängseltillsyn. På tillståndsenheten har personalkostnaderna varit lägre än budgeterat med 300 tkr.
Detta beror på sjukdom och att personal gått ner i tid. För att täcka upp för detta anlitades en konsult,
vilket innebar en kostnad om 300 tkr.
Åtgärder
Största delen av underskottet beror på avgångsvederlag och att kommunfullmäktige beslutat att slopa
årsavgifter för serveringstillstånd. Detta kunde inte hanteras med hjälp av åtgärder under året.
Analys av verksamheten
Tillstånd
Tillstånd har under 2021 arbetat med att ta fram nya arbetssätt för att både effektivisera och förbättra
verksamheten. Arbetet mynnade ut i personliga uppdragsbeskrivningar för varje handläggare där olika
fokusområden för varje handläggare preciseras. Det nya arbetssättet kommer att användas under hela
2022. Syftet med detta arbetssätt är att det ska vara tydligt vem som ska prioritera vad och vad som
förväntas av varje medarbetare. Det nya arbetssättet innebär också att tobakshandläggare och
alkoholhandläggare i större utsträckning ska kunna hjälpa varandra, vilket bedöms minska sårbarheten
för avdelningen vid frånvaro. Förhoppningen är att den nya arbetsfördelningen kommer att gynna
handläggarna och förvaltningen, men framför allt verksamhetsutövarna.
Avdelningen har också arbetat fram ett nytt sätt att göra inre tillsyn på som innebär att avdelningen har
ett tema för den inre tillsynen. Målet är att ha en mer regelbunden inre tillsyn än tidigare där
tillståndshavarna oftare kommer att få återkoppling om att en inre tillsyn gjorts.
Det nya arbetssättet kommer att användas under hela 2022, men redan under hösten 2021 tillämpade
avdelningen det nya arbetssättet med gott resultat. Avdelningen lyckades genomföra hela 45 inre
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tillsyner under 2021. Detta kan jämföras med år 2020 då avdelningen gjorde 9 stycken. Totalt en ökning
på 500 %. Under 2021 har temat varit att granska verksamhetsutövarnas betalningsanmärkningar,
skuldsaldon, betalningar av moms- och arbetsgivaravgifter, anmärkningar från revisorer, att bolaget inte
drivs i likvidationspliktigt skick och att rätt ledning är registrerad för att undvika bulvanförhållanden.
När alla 111 tillståndshavare har fått likadan tillsyn byts temat ut.
En undersökning gjordes också under året om inre tillsyn och ansökningsprocessen kan effektiviseras
genom ytterligare användning av kreditupplysningstjänster. Detta bedömdes vara fallet och är en metod
avdelningen kommer fortsätta att använda under 2022.
2021 har likt 2020 präglats av den pandemi landet befinner sig i. Flera restriktioner har varit riktade mot
verksamheter med serveringstillstånd. Avdelningen har följt utvecklingen och fortlöpande informerat
tillståndshavarna om det senaste via e-post samt hållit aktuella sidor på webbplatsen uppdaterade.
Nämnden fattade också beslut som möjliggjorde för tillståndshavarna att ha alkoholservering på
uteserveringarna under hela året.
Pandemin har också påverkat den yttre tillsynen av serveringsställen. Under de första 8 månaderna
kunde samordnad tillsyn med andra myndigheter inte genomföras. Under hösten lyckades avdelningen
dock starta upp denna samverkan igen och under 2022 hoppas vi kunna vidareutveckla denna form av
tillsyn ytterligare då vi ser att den ger goda resultat både för Borås Stad och för andra myndigheter. Alla
öppna serveringsställen med stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten har fått yttre tillsynsbesök
under 2021.
Efter flera år av fokus på handläggning av tobaksansökningar har avdelningen också startat igång den
yttre tillsynen av folköl, receptfria läkemedel och tobak igen. 2021 fokuserade vi särskilt på att
genomföra kontrollköp av tobak, där vi kontrollerar om verksamheterna begär legitimation vid köp av
tobak av ungdomar. Under året gjordes 67 kontrollköp. Ungefär 20 % av verksamheterna begärde inte
legitimation vid kontrollköpen. Det är därför viktigt att vi fortsätter med kontrollköp även under 2022
för att säkerställa att tobak inte säljs till minderåriga.
Att handlägga ansökningar om tobakstillstånd och stadigvarande serveringstillstånd tar mest tid och
resurser av de ärenden som handläggs på avdelningen. Under år 2021 inkom 20 stycken ansökningar
om stadigvarande serveringstillstånd och 10 ansökningar om tillfälligt serveringstillstånd. Även
ansökningar om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten är omfattande utredningar. Under 2021
beviljades också 44 stycken nya försäljningstillstånd av tobak. Fem ansökningar om tobakstillstånd fick
avslag av Miljö- och konsumentnämnden. Avdelningen hade budgeterat för att handlägga totalt 12
tobakstillstånd under året. Mängden ansökningar har påverkat hur mycket av den yttre tillsynen som
kunnat genomföras.
Under året tog avdelningen också fram handböcker för de som säljer tobak och alkohol. Syftet med
handböckerna är att underlätta för tillståndshavarna i staden. Avdelningen gjorde också ett arbete där
Borås Stads taxor avseende alkohol, folköl, tobak och receptfria läkemedel jämfördes med 22 andra
kommuner. Resultatet presenterades för nämnden i september. Avdelningen har också förbättrat sina etjänster och reviderat riktlinjerna för alkoholservering under året.
Livsmedelskontroll
Livsmedelskontroll har under 2021 inte gjort den årliga kontroll som ska göras, vilket gör att
avdelningen inför 2022 har en omfattande kontrollskuld. Trängseltillsyn och ändrade kontrollmetoder
på grund av rådande omständigheter ledde till en kontrollskuld på cirka 1600 timmar under 2020.
Under 2021 har kontrollskulden ökat ytterligare.
Kontrollskulden beror på flera omständigheter. På grund av rådande pandemi har avdelningen behövt
lägga viss tid på trängseltillsyn även 2021 och fram till slutet av augusti gjordes en hel del digitala
kontroller. Dessa var inte tidseffektiva och gav inte samma kvalitet som fysiska kontroller. Avdelningen
har också påverkats av byte av avdelningschef och har på grund av detta samt andra omständigheter
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deltagit i en grupputveckling under hösten som har krävt en del tid.
Utöver detta har antalet nyregistreringar och klagomål varit fortsatt hög. Det har kommit in fler
ärenden än tidigare inom Europeiska larmsystemet RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed)
och därtill hörande EU-databasen iRASFF. Ett RASFF ärende kan generera mycket arbete för
livsmedelskontrollen beroende på hur många verksamheter som berörs av det aktuella larmet. Under
2021 inkom 50 sådana ärenden, vilket är en ökning jämfört med år 2019 (21 st) och år 2020 (34 st).
Antal delegationsbeslut har också nästan fördubblats jämfört med förra året. Detta beror delvis på att
fler avgiftsbeslut måste skrivas nu än tidigare samt att livsmedelssanktionsavgifter nu som huvudregel är
delegationsbeslut. Tidigare fattade nämnden dessa beslut. Det beror också på att avdelningen nu fattar
separata klassningsbeslut. 2020 gjordes 19 st klassningsbeslut och 2021 gjordes 170 st.
Flera förändringar är på gång inom livsmedelslagstiftningen. Senast år 2024 måste efterhandsdebitering
införas, år 2023 görs riskklassningen om och år 2021 fick livsmedelskontroll ansvar för tillsyn av
material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Detta innebar ett helt nytt
kontrollområde för avdelningen att behärska. Borås Stad har blivit utvald att delta i en nationell
kontrollgrupp som leds av Livsmedelsverket. Denna grupp ska ta fram en vägledning för det nya
kontrollområdet. Avdelningen kommer ha nytta av den nedlagda tiden som detta kommer kräva, då
detta ger stöd till avdelningen att lära sig den nya tillsynen. Arbetet påbörjades under hösten 2021.

4.3.4 Miljötillsyn
Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Miljötillsyn redovisar totalt sett en avvikelse mot årsbudget på – 2 460 tkr.
Intäkterna för 2021 underskred budget med – 4 900 tkr. Miljötillsyn har inte nått upp till sina
budgeterande intäkter bland annat på grund av personalomsättning (24 %), frånvaro samt restriktioner
till följd av pandemin med effekten att tillsyn inte kunnat genomföras enligt plan.
Statsbidrag för trängseltillsyn har genererat 729 tkr i intäkt. Miljötillsyns arbete med bygglovsgranskning
för Samhällsbyggnad och medverkan i myndighetssamverkan har gett 374 tkr respektive 216 tkr i
intäkter.
Personalomsättning och frånvaro har medfört 1 590 tkr lägre personalkostnader i förhållande till
budget. Utbildning, kompetensutveckling, rekrytering och anpassningar av arbetsplatser har kostat
272 tkr mer än de medel som budgeteras. Underhållsavtalet för verksamhetssystemet Ecos har
överstigit budgeterade kostnad med 168 tkr.
Åtgärder
Till följd av pandemin, frånvaro och fortsatt stor personalomsättning har Miljötillsyn inte nått upp till
sina budgeterade intäkter. Resurser har även krävts för arbete med trängseltillsyn,
myndighetssamverkan samt att ta fram en gemensam behovsutredning för förvaltningens fem
avdelningar. Behovsutredningen syftar till att möjliggöra bättre resursplanering inom förvaltningen och
ska kunna användas som underlag till revidering av miljöbalkstaxan.
Miljötillsyn har många nya medarbetare vilka är i stort behov av kompetensutveckling samt
uppdaterade tydliga rutiner och processer i den dagliga driften. Detta arbete är påbörjat och förväntas
ske löpande.
Arbete med utveckling och förbättring av ekonomiuppföljningen har påbörjats och sker i samarbete
med förvaltningscontroller.
Analys av verksamheten
Pandemin har fortsatt lett till att Miljötillsyn behövt göra löpande omprioriteringar inom miljö- och
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hälsoskyddstillsynen. Tillsynsarbetet har bland annat prioriterats mot styrd tillsyn och händelsestyrd
tillsyn inom miljö- och hälsoskydd, tillsynsprojekt på äldreboenden och hygieniska verksamheter, men
också för myndighetssamverkan. Miljötillsyn har samarbetat med avdelningen för Tillstånd och
livsmedelskontroll för att genomföra trängseltillsyn på serveringsställen samt påbörjat samarbete kring
kommande tillsynsprojekt för verksamhetsavfall.
Konsekvenser av personalomsättning och frånvaro har under året påverkat både arbetsmiljö och
produktionstakt på Miljötillsyn. Minskade personalkostnader på grund av frånvaro utgör drygt två
miljoner, där en miljon består av vård av barn och tjänstledighet. Detta har negativ påverkan på
produktionstakten i form av att det tar mycket tid i anspråk bland annat på grund av omfördelning av
ansvarsområden och omplanering av arbetsuppgifter. Personalomsättningen, med sex avslutade
anställningar under året (24 %), har medfört att nyrekrytering har genomförts i två omgångar, varav en
rekryteringsprocess utförts med hjälp av extern konsult. Svårigheten att behålla personal med anledning
av bland annat lågt löneläge och ständig nyrekrytering tar mycket tid i anspråk hos avdelningen som
helhet. Nya miljöinspektörer, som utgör en stor andel av medarbetarna, är i behov av både handledning
som kompetensutveckling. Personalomsättning tar även den tid i form av bland annat omfördelning av
ansvarsområden, omprioritering av arbetsuppgifter på grund av resurs- och kompetensbrist. I
förlängningen påverkar detta även tillsynskvaliteten vi erbjuder boråsarna.
Miljösamverkan i Västra Götaland lanserade en ny mall för behovsutredning för regionens miljökontor.
Miljötillsyn har genom mallen implementerat en ny behovsutredning för miljöbalksområdet. Den nya
behovsutredningen ger underlagför en tydligare tillsynsplan, uppföljning och resursfördelning. För att
uppnå en bra uppföljning med korrekt data har även en ny tidsredovisning i
ärendehanteringsprogrammet implementerats. Syftet är att kunna följa upp både behovsutredningens
poster samt den tid det åtgår att hantera de olika ärendetyperna. Denna data ger även bättre underlag
vid arbete med framtida tillsynsplaner samt korrekt struktur av miljöbalkstaxa. I detta arbete ingår även
översyn av debiteringsrutiner och kompetenshöjningsarbete om vår taxa.
Myndighetssamverkan har medfört att tillsyn kunnat genomföras på andra områden som vanligen varit
svårare att tillsyna. Samverkan med andra myndigheter har möjliggjort en bredare arena för samlade och
effektiva tillsynsinsatser med stort kunskapsutbyte. Under hösten bedrevs tillsyn av
fordonsverksamheter inom ramen för myndighetssamverkan med mycket gott resultat.
Inom samhällsbyggnadsprocessen har tillsyn av kommunens planarbete prioriterats. Vidare har även
flera stora och komplexa utredningar genomförts under året. Samverkan inom områdena miljö, bygglov
och planarbete för att optimera processerna har genomförts under året och kommer att ske
fortsättningsvis. Arbetet med MIFO (metodinventering av föroreningar) har fortgått och kommer
genomföra riskbedömningar och riskklassningar av förorenade objekt. Detta område saknar
tillsynsvägledning varför juriststöd är så viktig för att uppnå ändamålsenlig och effektivare
ärendehantering.
Den styrda tillsynen ingick i årets tematillsyn inom förskolor med fokus på solskydd. Vidare har
uppföljning av tidigare års åtgärdskrav av städning skett för grundskolor och gymnasier. Den styrda
tillsynen inom miljöskydd har varit klimatanpassning och nödlägesplanering på miljöfarliga
verksamheter. Flera verksamheter har uppskattat att klimatfrågorna har lyfts upp. Vidare har tre
förfrågningar för etablering av vindkraftsparker för Hedared, Våssberg och Fristad genererat
utredningsarbete, dialoger mellan verksamheter, tillsynsmyndighet och Länsstyrelse. Inventeringsarbete
har genomförts av 300 lantbruk och ferieungdomar med handledare har bedrivit projekt åt Miljötillsyn
med goda resultat genom att inventera hygieniska verksamheter samt sprida information om biltvätt på
gatan.
Borås Stads nya avfallsföreskrifter har börjat gälla under året och har inneburit ett utökat ansvar för
Miljötillsyn gällande anmälningar och ansökningar inom avfallsområdet. Miljötillsyn har även under
våren bistått Naturvårdsverket med rådgivning och information gällande det nya avfallsregistret.
Resurser har även lagts på tre större ansökningsprocesser gällande täkttillstånd (Kyllared/Borgstena
samt Gingri). Avvikelsehantering och arbete med åtalsanmälning riktade mot Borås Energi- och
Miljöcenter (EMC) har krävt resurser och tillsynsarbetet har utvecklats till att innefatta stående
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månadsmöten med verksamheten samt att arbetet med att ta fram en 3-årig tillsynsplan har påbörjats.
Miljötillsyn har även bistått Borås Energi och Miljö i arbetet med den nya VA-planen för Borås Stad
och även påbörjat arbetet med att ta fram riktlinjer för utsläpp från fordonstvättar.
Under året har även anmälningsplikten för yrkesmässig hygienisk verksamhet utvidgats från att gälla
blodsmitta till att även omfatta annan smitta. Detta har medför ett utökat tillsynsansvar för Miljötillsyn.
Inom hälsoskydd har tillsyn bedrivits i projektform. Städning av vårdlokaler inom äldreomsorg har
tillsynats och hudkrämer inom detaljhandeln har kontrollerats. Detta har bidragit till en intäktsökning
för timdebiterad hälsoskyddstillsyn på drygt 225 tkr.
Med anledning av bl.a. lagstiftningsändringar samt en mindre översyn av tidsåtgång för viss
handläggning har miljöbalkstaxan reviderats inom branschområdena för hygienisk verksamhet,
undervisning, avfall samt avlopp. Genomförd ändringar i taxan innebär att förvaltning får ett större
utrymme att bidra till god hälsa och miljö hos boråsarna samt att nämnden kan ta betalt för sitt arbete i
större utsträckning än tidigare.
Miljötillsyn har parallellt med pandemin arbetat med implementering av omorganisationen som
inneburit att dela avdelningen i två delar. Huvudsyftet är att åstadkomma förbättringar i arbetsmiljön
samt effektivisering och bättre uppföljning av miljöbalkstillsynen.

4.3.5 Miljöstrategiska inkl. energirådgivning
Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
På grund av det rådande läget kring pandemin och dess restriktioner har avdelningen drabbats av höga
frånvarotal beroende på vård av barn och korttidsfrånvaro. Detta tillsammans med övrig frånvaro ger
en positiv budgetavvikelse på 309 tkr.
Avdelningen har under året använt 510 tkr av tidigare beslutade byggbonusmedel. Det betyder att
miljöstrategiska avdelningen egentligen gör ett överskott på 1 042 tkr. Byggbonusen avräknas i
bokslutet mot hela förvaltningen och syns inte på den avdelning som nyttjat byggbonusen, den syns
som en totalpost under kapitel 3 Resultatanalys för hela förvaltningen.
Analys av verksamheten
Miljöstrategisk verksamhet
Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för kommunens miljömål. Under året har ett arbete påbörjats
med att ta fram morgondagens nya miljömål, i enlighet med den ekologiska dimensionen i Agenda
2030. Efter att studerat flera av Sveriges ledande miljökommuner, ansågs ett hållbarhetsprogram, där
den ekologiska dimensionen tillsammans med den ekonomiska och sociala som tillsammans bildar ett
gemensamt paraply, vara det mest effektiva sättet att samverka i de viktiga och oskiljbara
hållbarhetsdimensionerna.
Tillsammans med tjänstepersoner från Stadsledningskansliet har avdelningen deltagit i klimatkommittén
där fokus legat på att lansera och förankra Borås Stads reviderade Energi- och klimatstrategi.
Uppstartsmöten med workshops har arrangerats för samtliga förvaltningar och bolag, som alla haft i
uppdrag att ta fram varsin handlingsplan för att realisera Energi- och klimatstrategin.
Under året har klimatkompensationssystemet med tillhörande bedömningskriterier för
klimatkompensationsfonden utvärderats och omarbetats. För att samla och visualisera
kommunkoncernens utsläppsminskande arbete har verktyget Climate View lanserats. Vidare har
avdelningen tillsammans med Stadsledningskansliet fått beviljat projektmedel från Viable Cities, vars
syfte är att skapa transformativ systemförändring utifrån missionen Klimatneutrala städer 2030 med ett gott
liv för alla inom planetens gränser. Missionen innebär att städers klimatomställning ska ske utifrån ett brett
perspektiv, där social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet samtidigt beaktas.
Inom klimatanpassning har Miljöstrategiska avdelningen samordnat Borås Stads arbete i
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riskhanteringsplanen för översvämning från Länsstyrelsen Västra Götaland. Upphandling och arbete
med Stadens skyfallskartering har pågått under året. Scalgo LIVE, en webbaserad tjänst som åskådliggör
hur vatten fördelas på mark vid kraftig nederbörd har börjat att användas som ett effektivt hjälpmedel
vid stadsplanering. Ett kunskapshöjande seminarium gällande klimatpassning med särskilt fokus på
översvämningsrisker hölls under året, dit alla förtroendevalda bjöds in. En dagvattengrupp har också
startats under året.
Miljöstrategiska avdelningen deltar i klimatrådet, bestående av bl.a. klimatkommittén och politiker från
alla partier, med syfte att anpassa staden i ett förändrat klimat.
Naturvård
En ansökan om LONA-bidrag har beviljats för en förstudie om var i Borås Stad man kan öka den
vattenhållande förmågan i landskapet. Detta för att bättre stå emot klimatförändringar, med
översvämningar och torka, samtidigt som man gynnar biologisk mångfald.
LONA-projektet Ekologisk analys av grönstråk är i slutfasen och en gedigen rapport har arbetats fram
som är till stor hjälp vid planeringsarbete i kommunen.
Vi har under året aktivt deltagit i arbetet med revideringen av grönområdesplanen och andra strategiska
dokument kopplade till naturvård. Vid flera tillfällen har vi haft utbildningsinsatser för politiker och
tjänstepersoner med tema biologisk mångfald och de nationella miljömålen inom naturvårdsområdet.
Naturvårdsfonden
2021 inkom fyra ansökningar till Naturvårdsfonden. Två av dessa var inte kompletta. De andra två har
beviljats bidrag för stängsling och restaurering av betesmarker. Totalt har bidrag på
51 000 kronor beviljats 2021. Det betyder att 149 000 kronor flyttas över till 2022. Totalt finns
ca 460 000 kronor kvar i fonden (2022 tillkommer ytterligare 200 000 kronor). Under 2021 har flera
hört av sig och visat intresse för att starta olika naturvårdsprojekt, vilket troligen genererar att fler
bidrag kan beviljas 2022.
Strandskyddsärenden
Under 2021 inkom 61 ansökningar om strandskyddsdispens, vilket är i linje med åren 2020 och 2019 då
det inkom 69 anmälningar. Det har också inletts 6 tillsynsärenden under året, vilket kan jämföras med
10 ärenden under år 2020 och 3 ärenden år 2019.
Fysisk planering
Inom ramen för fysisk planering har vi med vår expertis deltagit i ett flertal arbetsgrupper för
framtagande eller revidering av t.ex. detaljplaner, stadsbyggnadsprogrammet, Viskans park,
strukturskissarbete, bulleråtgärdsprogram, ny stambana för höghastighetsjärnväg och ny trafikplan.
Miljöövervakning
Kontinuerlig övervakning av halten partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2) på Kungsgatan har
fortlöpt, vilket är en del av uppföljningen av Borås luftkvalitet. Vi har även deltagit i nätverket Luft i
Väst.
Energi- och klimatrådgivning
Under året har vi fortsatt vårt samarbete med Härryda kommun kring energi- och klimatrådgivning.
Kunskapsförmedling
Under våren 2021 lanserades en digital miljöutbildning, en utbildning som kan genomföras på distans,
oberoende av tid på dygnet och var man är. Med några undantag så har de flesta, av totalt 596 personer,
som genomfört en miljöutbildning under 2021 gått den digitala versionen av utbildningen. Under
pandemitider har den digitala miljöutbildningen i hög grad underlättat att utbildningstakten hos Borås
Stads anställda och förtroendevalda kunnat hållas på en normal nivå (under 2020 hölls
miljöutbildningen för 529 personer).
Kommunikation och utåtriktat arbete
Miljöstrategiska avdelningen ansvarar för samordning av miljökoordinatorsnätverket. Nätverket är ett
utmärkt forum för att kommunicera och utveckla arbetet med olika miljöfrågor i Borås Stads
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organisation.
Avdelningen ansvarade för ett antal föreläsningar och seminarier under Hållbarhetsfestivalen 2021, som
arrangerades för andra gången. För att synliggöra klimatfrågorna inom och utom organisationen
arrangerades tillsammans med Stadsledningskansliet en livesänd klimatkonferens under namnet
Klimatprat.
Avdelningen har även arbetat med kunskapsspridning i sociala medier genom delningar och inlägg på
förvaltningens Facebook-sida som har 1 018 följare.

4.3.6 Konsument Borås
Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Avdelningens budgetunderskott beror framförallt på dubbelbemanning i väntan på pensionsavgång i
samband med övertag av personal samt kostnader för vikarie i samband med sjukdom. Lösningarna har
kortsiktigt inneburit en negativ konsekvens för ekonomin, men har varit positiva för verksamhetens
kvalitet på såväl kort som lång sikt.
Analys av verksamheten
På grund av pandemin fick Konsument Borås under 2020 ställa om sitt arbete från fysiska besök till
telefonmöten och digitala möten. Det nya arbetssättet visade sig spara tid och resurser för
verksamheten såväl som för den rådsökande varför vi valt att fortsätta med det - även när det inte krävs
av restriktionerna. Rådgivarna erbjuder även fortsättningsvis fysiska besök, men bara i de fall där det är
nödvändigt.
Ur pandemin har det fötts nya idéer och en av dessa resulterade i en utbildningsfilm. Filmen används
inom ramen för stadens samhällsintroduktion där samhällsinformatören visar filmen som är gjord på
enkel svenska och tolkar på aktuellt språk och sedan ansluter rådgivarna digitalt för en frågestund.
Arbetsgruppen har under året arbetet med temat stress på arbetsplatsträffarna för att lära sig identifiera
tidiga signaler på stress och tagit fram skyddsfaktorer för att förebygga osund stress.
Konsumentrådgivning
Totalt sett har 1 049 ärenden hanterats under året. Varje ärende tenderar dock att bli mer komplicerat,
vilket betyder att rådgivarna behöver ha betydligt fler kontakttillfällen per ärenden än tidigare för att
vägleda konsumenten rätt. Detta är en utveckling som ses hos flera konsumentrådgivningar runt om i
landet.
Det är något fler män (58 %) än kvinnor (42 %) som vänder sig till rådgivningen, precis som tidigare år.
En övervägande del av konsumenterna väljer att ta den första kontakten via telefon (63 %) även om
andelen minskat jämfört med tidigare år. Fler väljer numera att kontakta rådgivningen via e-post (36 %).
Spontana besök har i princip upphört.
Även i år toppar köp av begagnad bil klagomålen för varor (168 ärenden) och klagomål på varor till hem
och trädgård (92 ärenden). När det gäller klagomål på köpta tjänster så har hantverkstjänsterna återtagit
förstaplatsen (184 ärenden) och sedan kommer telekomärenden (87 ärenden).
I mars gjorde civilministern Lena Micko ett digitalt besök hos Konsument Borås där hon ville träffa
konsumentrådgivarna och höra om deras arbete för att kunna ta del av goda exempel och sprida dessa
vidare.
Dagens konsumtionssamhälle ställer höga krav på att man som konsument är upplyst. Ökad handel,
marknadsföring, e-handel, komplicerade avtal och produkter samt fula säljmetoder leder ofta till
problem för den enskilde och utåtriktade informationsinsatser är därför viktiga. Det utåtriktade arbetet
har fått stå tillbaka, då rådgivningen tar stor del av handläggarnas arbetstid.
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Totalt sett har konsumentrådgivarna genomfört 96 utåtriktade aktiviteter för att öka kunskaperna inom
konsumenträtt och hållbar konsumtion. De har genomfört föreläsningar (både fysiska och i digital
form) för bland annat gymnasieungdomar, familjecentraler, Jobb Borås och Borås Etableringscenter.
Vid 7 tillfällen har konsumentrådgivarna medverkat i radion och pratat om aktuella ämnen och de står
för drygt 50 inlägg på Konsument Borås Facebooksida.
I perioder har det varit svårt att återkomma till de konsumenter som hört av sig inom 2-3 dagar.
Konsumentrådgivningen har inte varit fullt bemannad under året på grund av sjukdom. En vikarie har
funnits, men i perioden har den inte täckt upp hela frånvaron.
Budget- och skuldrådgivning
I år har ökningen stannat av och vi har hanterat ungefär lika många ärenden (634 ärenden) som 2019.
Precis som tidigare är något fler män (53 %) än kvinnor (47 %) som vänder sig till rådgivningen.
Utvecklingen de senaste åren är att andelen yngre sökande har ökat. I år uppgår de under 35 år till 25 %
av ärendena (för några år sedan var andelen 17-18 %). Det stämmer väl överens med trenden som är i
samhället - att allt fler unga får problem med att klara sin privatekonomi och hamnar i skuld.
Under året har 259 skuldsaneringar skickats in. I de fall där en skuldsanering inte är möjlig, har
rådgivningen fokuserat på budgetrådgivning, skuldkartläggning, avbetalningsplaner, ackordslösningar
med mera - allt för att motivera och stärka den rådsökande att få en mer hållbar ekonomisk situation
över tid. Nästan 30 procent av alla ärenden är rådsökande som haft ett ärende tidigare, vilket är en
högre andel än tidigare år. Orsaken till varför man återkommer kan vara att man behöver hjälp med att
ompröva sin skuldsanering, att man nu har ork att fortsätta eller att man har löst vissa saker som
behövde ordnas innan rådgivningen kunde startas.
Under senare delen av året har målet att erbjuda rådgivningsbesök inom 4 veckor (Konsumentverkets
rekommendation) inte uppfyllts. Merparten av de som väljer att ta kontakt med budget- och
skuldrådgivarna gör det via telefon. Redan vid det första samtalet kan den rådsökande få råd och
vägledning, men när det är kö så tilldelas inte någon handläggare och ärendet läggs i kö. Akuta ärenden
(risk för avstängning av el och barnomsorg, risk för att bli bostadslös samt vid omprövning av
pågående skuldsanering) prioriteras alltid och erbjuds rådgivning direkt. Om det finns rådsökande med
barn som väntat längre än 14 dagar så prioriteras det ärendet.
Om fler vände sig till budget- och skuldrådgivningen i ett tidigare skede, innan skulderna är alltför stora
skulle såväl den enskildes situation som samhällsekonomin förbättras. Av dessa skäl är det viktigt att
budget- och skuldrådgivningsarbetet inte bara fokuserar på arbete med enskilda ärenden utan även
innehåller utåtriktat och förebyggande arbete, så att fler får kännedom om vår verksamhet och
möjligheten att få hjälp.
Den utåtriktade verksamheten har påverkats av pandemin, men budget- och skuldrådgivarna har ändå
totalt sett genomfört 38 informationsinsatser samt inlägg på Facebook varannan vecka. Föreläsningar
har genomförts bland annat för gymnasieungdomar, familjecentraler, Jobb Borås och Borås
Etableringscenter. I samarbete med Svenska Kyrkan har en "ekonomiskola" genomförts på prov för att
se om det är ett koncept som kan bli ett stående inslag. Flera av de 38 insatserna är genomförda i syfte
att samverka med andra aktörer för att informera om att verksamheten finns så de kan hänvisa till oss,
men även för att hitta sätt att samarbeta för att nå bästa resultat för de rådsökande. Budget- och
skuldrådgivarna genomförde en digital samverkanskonferens med temat "Våga fråga - hur mår din
ekonomi?" med över 50 deltagare från bland annat olika delar inom kommunen, sjukvården och
kyrkorna. Föreläsningen är mycket uppskattad och har genomförts en gång tidigare.
Hållbar konsumtion
Konsumtion är en av de större frågorna inom miljöområdet idag och en utmaning ligger i att öka
medvetenheten om hur den egna konsumtionen påverkar miljön och klimatet både lokalt och
internationellt. Konsumentrådgivningen ska inom ramen för sin rådgivning och sitt förebyggande och
utåtriktade arbete bidra till upplysning i denna fråga. Arbetet har bedrivits i väldigt liten omfattning. Ett
antal informativa inlägg har delats på Facebook och ämnet hållbar konsumtion har funnits med som en
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del inom ramen för några av konsumentvägledarnas föreläsningar.

4.3.7 Klimatkompensationsfond
Klimatkompensationsfonden finns inte på Borås Stads balansräkning eftersom den är intern mellan
förvaltningarna. Nämnden ger ett bidrag till nämnden om 250 tkr 2021.
Nämnden har fått överflyttat 315 tkr i bokslutet 2020 till 2021 av Kommunfullmäktige, det är fondens
ingående balans 2021. Fondens utgående balans för 2021 är 351 tkr och nämnden begär i bokslutet
2021 att få 351 tkr överflyttade till 2022 för fondens verksamhet.
Sex stycken ansökningar kom in till fonden under 2021. Tre har resulterat i utbetalningar under 2021
och en utbetalning sker i januari 2022, i och med sent nämndbeslut i december. I början på 2021
adderades 250 tkr till fonden i och med extra stöd i budget. Samma belopp kommer att adderas till
fonden i början på 2022. Med det extra stödet och utbetalningen i januari finns drygt 450 tkr att söka
från fonden under 2022.

4.4 Verksamheten 2021
Samtliga stadens förvaltningar och bolag ska arbeta med att klara den minskning av växthusgasutsläpp
som krävs enligt Borås Stads koldioxidbudget.
Tillsammans med tjänstepersoner från Stadsledningskansliet har miljöstrategiska avdelningen deltagit i
klimatkommittén, där fokus legat på att lansera och förankra Borås Stads reviderade Energi- och
klimatstrategi. Uppstartsmöten med workshops har arrangerats för samtliga förvaltningar och bolag,
som alla haft i uppdrag att ta fram varsin handlingsplan för att realisera Energi- och klimatstrategin.
Miljöstrategiska avdelningen deltar i klimatrådet, bestående av bl.a. klimatkommittén och politiker från
alla partier, med syfte att anpassa staden i ett förändrat klimat.
Under året har klimatkompensationssystemet med tillhörande bedömningskriterier för
klimatkompensationsfonden utvärderats och omarbetats. För att samla och visualisera
kommunkoncernens utsläppsminskande arbete har verktyget Climate View lanserats. Vidare har
avdelningen tillsammans med Stadsledningskansliet fått beviljat projektmedel från Viable Cities, vars
syfte är att skapa transformativ systemförändring utifrån missionen Klimatneutrala städer 2030 med ett gott
liv för alla inom planetens gränser. Missionen innebär att städers klimatomställning ska ske utifrån ett brett
perspektiv, där social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet samtidigt beaktas.
Inom klimatanpassning har Miljöstrategiska avdelningen samordnat Borås Stads arbete i
riskhanteringsplanen för översvämning från Länsstyrelsen Västra Götaland. Upphandling och arbete
med Stadens skyfallskartering har pågått under året. Scalgo LIVE, en webbaserad tjänst som åskådliggör
hur vatten fördelas på mark vid kraftig nederbörd har börjat att användas som ett effektivt hjälpmedel
vid stadsplanering. Ett kunskapshöjande seminarium gällande klimatpassning med särskilt fokus på
översvämningsrisker hölls under året, dit alla förtroendevalda bjöds in. En dagvattengrupp har också
startats under året.
Borås Stads konsumentvägledning ska även arbeta med rådgivning om hållbar konsumtion.
Uppdraget bedrivs i väldigt liten omfattning. Några av de föreläsningar som konsumentrådgivarna
genomför innehåller utöver konsumenträtt även fakta och råd kring hållbar konsumtion. Via
Konsument Borås facebooksida sprids information och tips om hållbar konsumtion.
Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås Stad.
Nämnden har ingen upphandlad verksamhet.
Kommunfullmäktige fastslog i Budget 2020 att nedan ska gälla för nämndens verksamhet 2020.
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Taxorna inom nämndens ansvarsområde ska så långt som möjligt utformas så att kunderna betalar vad
tjänsten kostar.
Nämnden har för avsikt att fortsätta arbetet med att se över och revidera taxorna inom nämndens
ansvarsområden. Intäkterna utgörs huvudsakligen av avgifter för tillsyn, så är det viktigt att fortsätta
arbetet med att försöka öka självfinansieringsgraden gällande de olika taxorna om
skattefinansieringsgraden ska kunna minska.
Taxearbetet har påverkats kraftigt av pandemin. Dels har berörd personal behövt prioritera om och
dels har anvisningar och råd från statliga myndigheter och SKR försenats. Nämnden har under 2021
påbörjat arbetet med att ta fram förslag på nya taxor inom Miljöbalkens och Livsmedelslagens
myndighetsområden inför 2023.
Borås Stads alkoholtaxa baseras på alkoholförsäljning och konsekvenserna av pandemin på
alkoholförsäljningen har medfört att varken 2020 eller 2021 är representativa som basår för en
förändrad taxekonstruktion. Kommunfullmäktige har för både 2020 och 2021 beslutat att
skattefinansiera största delen av myndighetsverksamheten inom alkoholområdet.

4.5 Jämställdhetsperspektivet
Miljö- och konsumentnämndens verksamhet styrs av lagar och förordningar som i grunden är neutrala i
förhållande till kön, ålder och andra egenskaper hos invånare och verksamhetsutövare. Nämnden har
fördelat budgetmedel till respektive avdelning utifrån verksamheternas behov.
Miljöförvaltningen arbetar för att ha en jämställd förvaltning. Avdelningarna belyser frågan om lika
rättigheter och möjligheter inom ramen för APT utifrån stadens arbete med SAM-hjulet.
Vid rekrytering anställs personal efter kompetens. Jämställda löner sätts utifrån ålder,
arbetslivserfarenhet samt utbildning.

5 Konsekvenser av coronaviruset
Verksamhetsperspektiv
Under pandemin har verksamheten behövt ställa om till digitala föranmälda inspektioner istället för
oanmälda inspektioner på plats. Digitala inspektioner kräver mer planeringstid och anpassning till när
verksamhetsutövare har möjlighet att delta. Då inspektioner sker på bestämda tider kan flera
inspektioner av olika verksamheter inte göras direkt efter varandra utan det måste vara god marginal
mellan digitala inspektioner ifall en inspektion drar ut på tiden. Avbokningar från verksamhetsutövarna
kort inpå sker också, vilket påverkar antalet inspektioner Miljöförvaltningen hinner med per vecka.
Möten och utbildningar för ledamöter i Miljö- och konsumentnämndens har genomförts digitalt.
Ur arbetsmiljö- och smittrisksynpunkt för våra medarbetare, verksamhetsutövare och boråsare görs en
bedömning inför varje besök hos verksamheter eller möte hos förvaltningen. Förvaltningen följer
kommunens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och majoriteten av medarbetarna arbetar
helt eller delvis hemifrån. Distansarbetet medför svårigheter att följa beslutade kontroll- och
tillsynsplaner för myndighetsområdena.
Rådgivningsverksamheterna inom budget och skuld, konsumenträtt och energi-och klimatrådgivning
har till del påverkats då fysiska besök periodvis varit svårt att genomföra. Men verksamheterna har löst
detta exemplariskt genom att ställa om till telefon och digitala möten. De förebyggande åtgärderna i
form av till exempel föreläsningar har omarbetats till digitala föreläsningar, skjutits fram eller ställts in.
Förvaltningen har fått en ökad förmåga att ha möten på distans, vilket i de flesta fall har fungerat väl.
Vissa typer av möten är svårare att genomföra och därför har vissa saker fått skjutas på framtiden. I
flera all har det visat sig att möten på distans varit mer tidseffektiva och det är därför ett arbetssätt som
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kommer vara till nytta för verksamheten och de vi möter även efter pandemin.
Förvaltningsledningen har regelbundna avstämningar och kommunikation med alla anställda angående
arbetsmiljöfrågor under pandemin, för att bland annat lindra oro och rädsla hos personalen. Digitala
möten sker dagligen eller några gånger per vecka på avdelningarna med samma syfte. En hel del tid går
åt till omvärldsbevakning för att kunna ge svar och få klarhet i frågor inom arbetsmiljö, smittrisker och
lokal hantering av frågor inom förvaltningens verksamheter.
Ekonomiskt perspektiv
För att få en uppfattning av hur tillsynsintäkterna har påverkats av två års pandemi, har vi tittat på hur
mycket tillsynsintäkterna täcker löner inklusive personalomkostnadspålägg (PO) under åren 2015 till
2021. Vi ser en sjunkande trend år 2020 och 2021. För att få en bild av pandemins påverkan på
intäkterna, har vi beräknat ett snitt för åren 2015-2019 för hur mycket tillsynsintäkter täcker löner och
PO. Det snittet har vi sedan tillämpat på tillsynsintäkterna för 2021 och då fått en bild av tappet av
tillsynsintäkter för år 2021.
Nämnden har fått statsbidrag för trängseltillsyn, som vi har fördelat utifrån hur många timmar som
respektive avdelning har gjort. För att se kostnadssidan av trängseltillsynen har vi utgått från
förvaltningens beräkning av timkostnad för personal inklusive OH-kostnader och andra
förvaltningsinterna kostnader, vilka sedan har multiplicerats med antal gjorda timmar för tillsyn.
Kostnaderna ter sig lägre än statsbidraget, men man ska ta hänsyn till att trängseltillsynen har gjorts
inom befintlig personalstyrka och därför orsakat kostnader på avdelningarna som är svårt att mäta i
pengar.
Att ekonomiskt beräkna effektivitetstappet på avdelningar som är skattefinansierade ter sig mycket
svårare. Vi kan dock konstatera att de verksamheterna har fått omprioritera samt skjuta andra frågor på
framtiden.
Uppskattad ekonomisk konsekvens
2021, tkr

Verksamhet / Händelse
Minskade tillsynsintäkter till följd av sjunkande trend av hur
mycket tillsynsintäkterna täcker löner och PO

-4 000

Statsbidrag för trängseltillsyn

1 286

Personalkostnad för trängseltillsyn

-673

Summa

-3 387

6 Verksamhetsmått
6.1 Miljöförvaltningen gemensamt
6.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått
Antal ärenden
Antal händelser
(Ecos)
Antal
delegationsbeslut.

Årsutfall 2019

Årsutfall 2020

3 833

4 006

3 758

18 487

26 456

27 333

1 207

1 003

1 501
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6.2 Tillstånd - och livsmedelskontroll
6.2.1 Alkoholtillsyn
6.2.1.1

Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmått

Årsutfall 2019

Årsutfall 2020

Andel i procent av
samtliga
beslut/besked som
getts inom 5
arbetsdagar efter
att ansökan är
komplett

0

100

Antal ärenden inre
tillsyn

11

9

20

45

Antal yttre
tillsynsbesök

146

150

88

Totalt antal
diarieförda
ärenden

434

800

408

Förändring av PBI

12

25

19

Antal beslut

59

90

69

Ändringar i tillstånd

25

30

9

Antal informationsoch dialogmöten

7

10

4

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

1 308

1 300

1 308

Antal diarieförda
händelser

3 220

3 500

3 050

Antal dialogmöten

1

5

1

Remissvar till
Spelinspektionen

3

10

4

134

105

111

Antal
stadigvarande
serveringstillstånd
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6.2.2 Tobakstillsyn m.fl.
6.2.2.1

Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmått

Årsutfall 2019

Årsutfall 2020

Budget 2021

Årsutfall 2021

Antal beslut

20

47

25

58

Antal inspektioner
tobak och ecigaretter

31

6

85

29

Antal inspektioner
folköl

19

4

35

13

Antal inspektioner
receptfria
läkemedel

16

0

30

22

Antal kontrollköp

0

0

50

67

12

44

Antal nya
tobakstillstånd

6.2.3 Livsmedelskontroll
6.2.3.1

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått

Årsutfall 2019

Årsutfall 2020

Budget 2021

Årsutfall 2021

Antal
livsmedelsverksamheter

790

800

800

840

Antal inspektioner

849

514

800

447

Antal revisioner

102

76

100

100

Antal delegationsbeslut

322

255

260

457

98

70

70

70

109

128

100

115

21

34

30

50

Klagomål
Registrering
Antal ärenden RASFF
och iRASFF

6.3 Miljötillsyn
6.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått
Antal
delegationsbeslut

Årsutfall 2019

Årsutfall 2020

Budget 2021

Årsutfall 2021

834

746

900

945
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Verksamhetsmått

Årsutfall 2019

Årsutfall 2020

Budget 2021

Årsutfall 2021

Antal inspektioner
och personliga
möten miljötillsyn

217

288

300

255

Antal inspektioner
och personliga
möten enskilda
avlopp

220

196

300

58

Antal inspektioner
och personliga
möten hälsoskydd

185

360

250

281

Antal
kundkontakter
miljötillsyn

5 806

6 541

6 000

5 688

Antal
kundkontakter
enskilda avlopp

2 609

2 674

3 000

2 341

Antal
kundkontakter
hälsoskydd

2 203

2 531

2 500

2 765

6.4 Miljöstrategiska
6.4.1 Miljöstrategisk verksamhet
6.4.1.1

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått

Årsutfall 2019

Årsutfall 2020

Budget 2021

Årsutfall 2021

5

5

5

5

58

70

50

54

1 050

529

600

596

Naturvårds- och
hållbarhetsprojekt
Strandskyddsärenden
Deltagare i
miljöutbildning

6.4.1.2

Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmått

Årsutfall 2019

Årsutfall 2020

Budget 2021

Årsutfall 2021

2 352

2 062

3 000

2 504

Beviljade ärenden
Naturvårdsfonden

20

10

10

2

Aktiviteter i media

36

19

40

23

Antal deltagande
timmar i
kommunens
planering
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6.4.2 Energi- och klimatrådgivning
6.4.2.1

Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmått

Årsutfall 2019

Årsutfall 2020

Budget 2021

Årsutfall 2021

139

110

135

143

7

5

2

2

Rådgivningsärenden,
energi- och
klimatrådgivning
Evenemang

6.5 Konsument Borås
6.5.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått

Årsutfall 2019

Årsutfall 2020

Budget 2021

Årsutfall 2021

Rådgivningsärenden,
BUS

634

690

650

639

Rådgivningsärenden,
konsumentsrättslig,
KVL

1 159

1 151

1 200

1 049

50

60

Föreläsningar och
informationstillfällen

53

Kommentar Avdelningen har utöver de 60 föreläsningarna/informationsinsatserna publicerat en rad olika
inlägg på Facebook.

7 Investeringar
7.1 Sammanställning investeringsvolymer
Godkänd
utgift
Investeringar årliga
anslag
Investeringar som
löper över flera år
Summa

0
0

Total
budget
2021

Utgift 2021

Avvikelse
2021

0

0

0

0

0

0

0
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7.2 Investeringar som löper över flera år
Tkr

Godkänd
utgift

Total
budget
2021

Utgift
2021

Avvik.

Omdisp

Prognos

Status

Summa

Förklaring projektstatus
0: Ej påbörjat projekt
1: Förstudie
2: Pågår
3: Klart för ekonomisk slutredovisning

Analys
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