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 Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens för gäststuga, 
garage/carport, växthus och bastu på fastigheten Mjöshult 
1:33 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för  
gäststuga, med måtten 6 x 7,2 meter, garage/carport, med måtten 11 x 7,3 meter, växthus, 
med måtten 5,1 x 3,1 meter, samt bastu, med måtten 5,2 x 3 meter, på fastigheten 
Mjöshult 1:33 vid Säven, Borås Stad.  
 
Enligt tidigare beviljad dispens (dnr 2011/KS0154 407) får hela fastigheten tas i 
anspråk som tomtplats. 

Villkor  
 

1. Tomtplatsen ska åt öst, syd och väst, enligt bilaga 3, markeras med staket, häck, 
mur eller motsvarande.  

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
Miljöbalken 7 kap. 18b §. Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från 
förbuden i 15 § om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det 
som anges i 18 a § 1 och 2. 

Sammanfattning 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra gäststuga, 

garage/carport, växthus och bastu på fastigheten Mjöshult 1:33. Enligt tidigare beviljad 
strandskyddsdispens (dnr 2011/KS0154 407) får hela fastigheten tas i anspråk som 
tomtplats (se bilaga 2). Miljöförvaltningen konstaterar därmed att samtliga byggnader 
kommer att uppföras på en plats som redan är ianspråktagen. För att minska risken 
att byggnaderna i utkanten av tomtplatsen utökar den upplevda hemfridszonen finner 
Miljöförvaltningen det skäligt att förena beslutet med villkor att tomtgränsen ska 
markeras enligt bilaga 3. 
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Ärendebeskrivning 

 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra 
gäststuga, garage/carport, växthus och bastu på fastigheten Mjöshult 1:33. Ansökan 
om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 8 januari 2021. 
Situationsplan och ritningar har bifogats ansökan. Befintlig gäststuga kommer att 
flyttas och byggas om till bastu. Befintlig förrådsbyggnad med utedass rivs. 

Företrädare för Miljöförvaltningen har den 13 januari 2021 besökt platsen. Fastigheten 
ligger vid Sävens södra strand. Bostadshuset ligger på en mindre ås, som omges av 
tallskog. Befintlig gäststuga, som skall byggas om till bastu, är redan flyttad till den nya 
placeringen vid infarten. 

Miljöförvaltningen har den 14 januari 2021 kommunicerat ett förslag till beslut och gett 
 möjlighet att yttra sig.  har samma dag meddelat att han inte har 

några synpunkter på förslaget.  

Miljöförvaltningens bedömning  
Bestämmelser  
Platsen för de planerade byggnaderna ligger inom Sävens strandskyddsområde som är 
200 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får bland annat inte nya 
byggnader uppföras (7 kap 15 § miljöbalken).  
 
Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl (7 kap 18b § miljöbalken). Dispens 
får ges endast om det är förenligt med strandskyddets syfte (7 kap 26 § miljöbalken). Syftet 
med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att 
bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. 
 
Motivering för beslut 
I miljöbalken finns det sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens 
från strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § miljöbalken).  

Som särskilda skäl för dispens anger sökande att  
- redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften, 
 
Enligt tidigare beviljad strandskyddsdispens (dnr 2011/KS0154 407) får hela 
fastigheten tas i anspråk som tomtplats (se bilaga 2). Miljöförvaltningen konstaterar 
därmed att samtliga byggnader kommer att uppföras på en plats som redan är 
ianspråktagen.  
 
Gäststugan kommer i sydväst placeras ca 1 meter från tomtgränsen, växthuset ca 1,5 
meter från tomtgräns i syd och bastun kloss ann tomtgränsen i sydost. Gäststugan har 
endast ett mindre fönster åt sydväst och bastun saknar helt fönster åt sydost, se bilaga 
4. För att minska risken att byggnaderna i utkanten av tomtplatsen utökar den 
upplevda hemfridszonen finner Miljöförvaltningen det skäligt att förena beslutet med 
villkor att tomtgränsen ska markeras åt öst, syd och väst enligt bilaga 3. Under 
förutsättning att villkoret följs bedömer Miljöförvaltningen att byggnaderna inte 
kommer utöka det område som kan uppfattas som hemfridszon. Någon mark som är 
allemansrättsligt tillgänglig kommer därför inte tas i anspråk genom att de planerade 
byggnaderna uppförs. Miljöförvaltningen anser att ovan nämnda omständigheter 
utgör särskilda skäl för dispens från strandskyddsbestämmelserna.  
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På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Livsvillkoren för växt- och 
djurlivet bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras 
inte av byggnaderna. Dispens är förenligt med strandskyddets syfte.  
Miljöförvaltningen bedömer att byggnaderna är förenlig med gällande översiktsplan 
och kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 
4 kap miljöbalken. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap 
miljöbalken. 

Tidigare kommunicering  
Ansökan om strandskyddsdispens, 2021-01-08 
Förslag till beslut, 2021-01-14 

Upplysningar 
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att de godkänner eller 
överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att 
beslutet kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om de anser att det 
inte finns särskilda skäl för dispensen. Först efter att Länsstyrelsen har svarat börjar 
dispensen gälla. 

Andra personer har också möjlighet att överklaga beslutet inom de tre veckorna. 
Vänta tills dispensen börjar gälla innan byggnaderna påbörjas.  

Det är bara inom tomtplatsen som ägaren till marken har sin privata zon eller 
hemfridszon och allemansrätten inte gäller. Anläggningar utanför tomtplatsen kan bli 
föremål för tillsyn enligt miljöbalken. 

Strandskyddsdispensen slutar att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år eller 
avslutas inom fem år från den dag då dispensbeslutet började gälla (7 kap 18 h § 
miljöbalken). 

Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller vattenområden 
eller som har rättigheter där. 

Som regel krävs bygglov eller bygganmälan för att uppföra ny byggnad. Även ändring 
av byggnad eller uppförande av andra anläggningar kan kräva bygglov eller 
bygganmälan. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Avgift 
Avgiften för handläggning av ansökan är 7 350 kronor enligt kommunens taxa för 
2021. Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta 
utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet 
överklagas. Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om 
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken. 

Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga. 

Bilagor  
1. Översiktskarta 
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2. Tomtplats enligt tidigare beslut, dnr 2011/KS0154 407 
3. Situationsplan 
4. Ritningar 
5. Fotodokumentation från platsbesök, 2020-01-13 
6. Hur man överklagar 

Beslutet expedieras till  
Beslutet delges 

  
För kännedom 
Länsstyrelsen Västra Götalands Län, vastragotaland@lansstyrelsen.se 
 

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Elin Johnsson 
Avdelningschef 

 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Handläggare Anna Karlsson 

Ärende Ansökan om strandskyddsdispens 

Händelse  

Tjänsteanteckning 
Foton från platsbesök den 13 januari 2021 på fastigheten Mjöshult 1:33. Närvarande 

var Anna Karlsson, handläggare, och , sökande. 
 
 

 
Figur 1. Den gamla gäststugan som kommer byggas om till bastu, var vid besöket redan flyttad till den nya placeringen. 
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Figur 2. Ansökt placering av garage/carport.  

Figur 3. Ansökt placering av växthus, bakom båten. 
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Figur 4. Befintlig komplementbyggnad kommer att rivas och ersättas med en gäststuga. Den nya byggnaden flyttas in 1 meter från 
fastighetsgränsen. 

 

 
Figur 5. Den befintliga gäststugans tidigare placering. 
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Figur 6. Bostadshuset är placerat på en ås. Mellan åsen och sjön utgörs tomten av naturmark med tallar.  

 
Figur 7. Området mellan bostadshuset och sjön är röjt för några år sedan.  
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens för gäststuga och 
växthus på fastigheten Viared 9:64 

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
gäststuga, på 30 kvm, samt växthus på 10 kvm, på fastigheten Viared 9:64 vid 
Västersjön, Borås Stad.  

Enligt tidigare dispens (dnr 2016-2847) får hela fastigheten får tas i anspråk som 
tomtplats, se bilaga 2. 

Villkor  
1. Gäststugan får inte placeras närmare strandlinjen än befintlig friggebod. 

Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
Miljöbalken 7 kap. 18b §. Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15 § om 
det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som anges i 18 a § 1 och 2. 

Sammanfattning  
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för 

nybyggnation av gäststuga samt växthus på fastigheten Viared 9:64. Ansökan om 
dispens för växthus sker i efterhand. Miljöförvaltningen bedömer att byggnaderna 
kommer att uppföras på en plats som redan är ianspråktagen. För att minska risken 
att en gäststuga i utkanten av tomtplatsen utökar den upplevda hemfridszonen finner 
Miljöförvaltningen det skäligt att förena beslutet med villkor att gäststugan inte får 
uppföras närmare strandlinjen än befintlig friggebod. Under förutsättning att villkoret 
följs bedömer Miljöförvaltningen att särskilt skäl för dispens föreligger.  

Ärendebeskrivning  
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för 

nybyggnation av gäststuga, på ca 4,5 x 6,5 meter, samt växthus på 10 kvm på 
fastigheten Viared 9:64. Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna 
inkom den 8 januari 2021. Situationsplan har bifogats ansökan. Inget vatten eller 
avlopp kommer att dras in i gäststugan. Fasaden åt Västersjön (i väst/nordväst) 
kommer ha två fönster. Ett vertikalt på ca 0,6 x 1,5 meter samt ett lodrätt på ca 1,5 x 
1 meter. 
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Företrädare för Miljöförvaltningen har den 13 januari 2021 besökt platsen. Hela 
fastigheten Viared 9:64 utgörs av ianspråktagen tomtplats. Fastigheten gränsar i norr 
och öst till en mindre väg, i sydväst till annan bebyggd fastighet och i väst till 
Västersjön. På fastigheten finns ett bostadshus, ett garage och en friggebod. 
Friggeboden kommer att rivas och ersättas med en större gäststuga/attefallshus. Den 
befintliga friggeboden är placerad nära tomtgränsen i nordväst. En smal gång finns 
mellan friggeboden innan marken sluttar ner mot Västersjön, se bilaga 5. Sydost om 
bostadshuset har ett växthus uppförts. Ansökan om dispens för växthuset görs i 
efterhand. Växthuset är placerat på gräsmatta.  

Miljöförvaltningen har den 5 februari 2021 kommunicerat ett förslag till beslut och 
lämnat  möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget. 
Den 8 februari 2021 har  förtydligat måtten på gäststugan 
samt fönsterna på fasaden åt väst.  

Miljöförvaltningens bedömning  
Bestämmelser 
Vid Västersjön råder strandskydd intill 200 meter från strandlinjen, vilket gäller både land- 
och vattenområdet. Inom detta får bland annat inte nya byggnader uppföras (7 kap. 15 § 
MB). 

Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden enligt 7 kap. 18 b § MB. 
Förutsättningen för att kunna medge dispens är att något av de särskilda skäl som 
finns angivna i 7 kap. 18 c § MB är tillämpbart och att åtgärden inte motverkar syftet 
med strandskyddsbestämmelserna. 

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv 
och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur– och växtlivet (7 kap. 13 § 
MB). 

Motivering för beslut 
I miljöbalken finns det sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens 
från strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § miljöbalken).  

Som särskilda skäl för dispens anger sökande att  
- redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften, 

Miljöförvaltningen bedömer att byggnaderna kommer att uppföras på en plats som 
redan är ianspråktagen. För att minska risken att en gäststuga i utkanten av 
tomtplatsen utökar den upplevda hemfridszonen finner Miljöförvaltningen det skäligt 
att förena beslutet med villkor att gäststugan inte får uppföras närmare strandlinjen än 
befintlig friggebod. Under förutsättning att villkoret följs bedömer Miljöförvaltningen 
att byggnaden inte kommer utöka det område som kan uppfattas som hemfridszon. 
Någon mark som är allemansrättsligt tillgänglig kommer inte tas i anspråk genom att 
de planerade byggnaderna uppförs. Miljöförvaltningen anser att ovan nämnda 
omständigheter utgör särskilda skäl för dispens från strandskyddsbestämmelserna. 

På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Livsvillkoren för växt- och 
djurlivet bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras 
inte av byggnaderna. Dispens är förenligt med strandskyddets syfte. 
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Miljöförvaltningen bedömer att byggnaderna är förenlig med gällande översiktsplan 
och kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 
4 kap miljöbalken. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap 
miljöbalken.  

Upplysningar 
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att de godkänner eller 
överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att 
beslutet kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om de anser att det 
inte finns särskilda skäl för dispensen. Först efter att Länsstyrelsen har svarat börjar 
dispensen gälla. 

Andra personer har också möjlighet att överklaga beslutet inom de tre veckorna. 
Vänta tills dispensen börjar gälla innan byggnaderna påbörjas.  

Det är bara inom tomtplatsen som ägaren till marken har sin privata zon eller 
hemfridszon och allemansrätten inte gäller. Anläggningar utanför tomtplatsen kan bli 
föremål för tillsyn enligt miljöbalken. 

Strandskyddsdispensen slutar att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år eller 
avslutas inom fem år från den dag då dispensbeslutet började gälla (7 kap 18 h § 
miljöbalken). 

Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller vattenområden 
eller som har rättigheter där. 

Som regel krävs bygglov eller bygganmälan för att uppföra ny byggnad. Även ändring 
av byggnad eller uppförande av andra anläggningar kan kräva bygglov eller 
bygganmälan. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Avgift 
Avgiften för handläggning av ansökan är 7 350 kronor enligt kommunens taxa för 
2021. Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta 
utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet 
överklagas. Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om 
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken. 

Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga. 

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Elin Johnsson 
Avdelningschef 
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Bilagor  
 
Bilagor till beslutet 

1. Översiktskarta 
2. Tomtplatsavgränsning enligt tidigare beslut, dnr 2016-2847 
3. Situationsplan 
4. Information om hur man överklagar nämndens beslut 

Övriga bilagor 
 

5. Fotodokumentation från platsbesök, 2021-01-13 

Beslutet expedieras till  
Beslutet delges 

 
För kännedom 
Länsstyrelsen Västra Götalands Län, vastragotaland@lansstyrelsen.se 
 

mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se


Viared 9:64
Dnr. 2021-27
 

Bilaga 1. Översiktskarta

300m2001000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000



Tomtplatsavgränsning

15m100 5

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:400

Bilaga 2. Tomtplats enligt tidigare beviljad 
dispens, dnr 2016-2847



Viared 9:64
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Bilaga 3. Situationsplan

15m1050

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:400

Befintlig friggebod rivs och ersätts med 
en gäststuga på 30 kvm. Gäststugan får 
inte placeras närmare strandlinjen än 
befintlig friggebod.

Växthus på 10 kvm. 
Ansökan om 
strandskyddsdispens 
sker i efterhand



 

 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00  
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Internremiss- Vattenmyndighetens samråd kring 
förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att lämna yttrande enligt bilaga 1, Miljö- och 
konsumentnämndens yttrande till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning  
Den 1 november 2020 – 30 april 2021 genomför Vattenmyndigheten för Västerhavets 
vattendistrikt samråd om hur sjöar, vattendrag, grundvatten och kustnära vatten ska 
förvaltas de kommande åren. I detta förslag till förvaltningsplan redogör 
Vattenmyndigheten för hur distriktets vatten behöver förvaltas under den kommande 
sexårsperioden för att åstadkomma detta. I samrådet ingår även ett åtgärdsprogram 
som riktar sig till myndigheter.  

Ärendebeskrivning  
Den 1 november 2020 – 30 april 2021 genomför Vattenmyndigheten för Västerhavets 
vattendistrikt samråd om hur sjöar, vattendrag, grundvatten och kustnära vatten ska 
förvaltas de kommande åren. Följande handlingar ingår i samrådet:  
• Förslag till förvaltningsplan (inklusive bilagor)  
• Förslag till åtgärdsprogram (inklusive bilaga)  
• Förslag till föreskrift med miljökvalitetsnormer  
• Förslag till delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka  

Berörda förvaltningar och kommunala bolag har fått ärendet på internremiss från 
Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kommer att skicka in ett svar för Borås Stad. 

Vattendirektivet (2000/60/EG) infördes för att långsiktigt säkra en hållbar 
vattenförvaltning inom EU. I Sverige har vattenmyndigheterna (en del av 
länsstyrelserna) ett utpekat ansvar för att tillgodose att vattendistriktens sjöar, 
vattendrag, kustvatten och grundvatten förvaltas på ett hållbart sätt. I detta förslag till 
förvaltningsplan redogör Vattenmyndigheten för hur distriktets vatten behöver 
förvaltas under den kommande sexårsperioden för att åstadkomma detta.  
I förslaget till förvaltningsplan redovisas tillståndet i yt- och grundvattenförekomster i 
distriktet enligt den kartläggning och analys som Vattenmyndigheten har genomfört 
under de senaste åren. Dessutom redovisas de betydande påverkanstryck från 
mänsklig verksamhet som finns och vilka miljöproblem de orsakar. Utifrån dessa 
bedömningar föreslår Vattenmyndigheten mål för arbetet med att åtgärda denna 
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påverkan, i form av miljökvalitetsnormer för distriktets samtliga vattenförekomster. 
För att se till att miljökvalitetsnormerna följs behöver myndigheter och kommuner 
sedan genomföra de åtgärder som framgår av Vattenmyndighetens förslag till 
Åtgärdsprogram 2021–2027. Förslaget till åtgärdsprogram sammanfattas i denna 
förvaltningsplan.  
Vattenmyndigheten har också samtidigt med detta förslag till förvaltningsplan beslutat 
om ett förslag till delförvaltningsplan med åtgärder för att motverka vattenbrist och 
torka i distriktet.  

Vattenmyndigheten har gett önskemål på vad kommunerna särskilt ska läsa och ha 
synpunkter på i materialet.  

Nedstående frågor ska vi ha med oss när vi läser åtgärderna: 
• Beskriver kommunernas åtgärder i åtgärdsprogrammet det som behöver göras 

för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas? Är det något som 
saknas? Är det något i åtgärden som inte behövs? Är det något som är 
otydligt?  

• Beskriver åtgärderna i åtgärdsprogrammet till vägledande/rådgivande 
myndigheter den vägledning/rådgivning som behövs för att kommunerna ska 
kunna genomföra sina åtgärder? Är det något som saknas? Är det något i 
åtgärden som inte behövs? Är det något som är otydligt? 
 

Allt material som hör till samrådet finns på följande webbsida:  
https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/samrad-om-
forvaltningsplan-atgardsprogram-och-miljokvalitetsnormer-2021-2027.html 

Läs särskilt Förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt samt Åtgärdsprogrammet 

Miljöförvaltningens bedömning  
Det finns otydligheter i dokumenten som behöver förtydligas. Men den stora saken är 
att vi behöver komma till handling nu. Flera åtgärder är egentligen sånt som redan 
görs men det görs för sakta. Det är viktigt att det från statliga myndigheter ges 
tydlighet och verktyg, och att vi på kommunal nivå får resurser för att kunna göra 
arbetet.  

Konsekvensbedömning  
Social dimension 
Löser vi inte problemen med rent vatten och fungerade ekosystemtjänster kring vatten så äventyrar vi 
framtida generationers välbefinnande vilket kan resultera i alvarliga sociala problem.  
Ekologisk dimension 
Rent vatten och fungerande hälsosamma ekosystem är en förutsättning för en socialt och ekonomiskt 
hållbar framtid.  
Ekonomisk dimension 
Som vanligt är det billigare att lägga resurserna så tidigt som möjligt när det gäller att lösa 
miljöproblem. Skjuter vi problemen framför oss och inte gör det som behöver göras i tid kommer det 
att kosta mer om vi ska åtgärda problemen när de har vuxit sig större i framtiden, vilket kommer 
påverka den sociala dimensionen ytterligare.  

Bilagor  
1. Enkät från Vattenmyndigheten- ifylld med förvaltningens synpunkter 

https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/samrad-om-forvaltningsplan-atgardsprogram-och-miljokvalitetsnormer-2021-2027.html
https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/samrad-om-forvaltningsplan-atgardsprogram-och-miljokvalitetsnormer-2021-2027.html
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Beslutet expedieras till  
Kommunstyrelsen (bilaga 1) 
 

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Elin Johnsson 
Avdelningschef 
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Tack för att du lämnar synpunkter på  
vattenmyndigheternas samrådsmaterial!  
 

 

 

 

Nu är det dags att tycka till om de kommande sex årens vattenförvaltning. Synpunkter kan lämnas på förslag till 
förvaltningsplan, åtgärdsprogram, föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster och delförvaltningsplan 
med åtgärder mot vattenbrist och torka för ett eller flera av Sveriges vattendistrikt.  

Tillsammans värnar vi vattnets värden 
Det här Word-dokumentet är framtaget som ett verktyg för dig som arbetar i en kommun eller annan 
organisation där synpunkter på samrådsmaterialet kan komma från flera personer. Vi ser helst att ni skickar in 
synpunkterna på samrådsmaterialet via webbenkäten. Genom att du använder webbenkäten underlättar du 
hanteringen av inkomna samrådssvar och vi kan fokusera på att förbättra innehållet i dokumenten. 
Webbenkäten hittar du på https://webropol.com/s/vattensamrad  

Dina synpunkter ska ha kommit in till vattenmyndigheterna senast den 30 april 2021.  

Formuläret är uppdelat i flera avsnitt:  
• Uppgifter om dig som besvarar frågorna  
• Vilket eller vilka vattendistrikt synpunkterna gäller  
1. Frågor om förslag till förvaltningsplan  
2. Frågor om förslag till åtgärdsprogram  
3. Frågor om föreskrift om miljökvalitetsnormer  
4. Frågor om förslag till delförvaltningsplan med åtgärder mot torka och vattenbrist  
5. Frågor om tillhörande bilagor till samrådsmaterialet  
6. Fråga om miljökonsekvensbeskrivning  
7. Övriga synpunkter  

Om du vill lämna synpunkter på bedömningar av enskilda vattenförekomster och åtgärdsförslag för dessa kan 
du göra det direkt i Vatten Informations System Sverige, VISS. 

Instruktioner  
Du kan lämna synpunkter på alla delar av materialet men det är inte nödvändigt att svara på alla frågor för att 
kunna skicka in svar. Välj ut de delar som du eller din organisation är berörda av. Som ett stöd för att 
underlätta processen med att ta fram synpunkter finns alla frågor samlade i detta Word-dokument. Ett tips är 
att arbeta i Word-dokumentet och sedan kopiera in svaren i webbenkäten på aktuellt ställe. På 
www.vattenmyndigheterna.se/samrad hittar ni webbenkäten, adresser samt allt samrådsmaterial. 

För kännedom så visar denna Word-enkät samtliga frågor för samtliga vattendistrikt. I webbenkäten kommer 
endast de frågor visas som hör till det eller de vattendistrikt som du valt att svara för. 

Mer information om hur vi hanterar personuppgifter och handlingar som kommer in till vattenmyndigheterna 
finns på vattenmyndigheternas webbplats (länk).  

  

https://webropol.com/s/vattensamrad
https://viss.lansstyrelsen.se/
http://www.vattenmyndigheterna.se/samrad
https://www.vattenmyndigheterna.se/samrad
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Uppgifter om dig som besvarar frågorna  
 

Ange vilken typ av organisation du representerar: * 

• Kommun 
• Länsstyrelse 
• Central myndighet 
• Vattenorganisation (vattenråd/vattenvårdsförbund) 
• Region 
• Intresseorganisation 
• Branschorganisation 
• Företag 
• Privatperson 
• Övriga 

 

Ange typ av övrig organisation:  

Namn på organisation:  

Kontaktperson:  

E-post: 
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Vilket eller vilka vattendistrikt synpunkterna gäller  
 

 

 

Sveriges fem vattendistrikt. 

 

 

Ange vilket/vilka vattendistrikt synpunkterna gäller * 

Bottenvikens vattendistrikt 

Bottenhavets vattendistrikt 

Norra Östersjöns vattendistrikt 

Södra Östersjöns vattendistrikt 

Västerhavets vattendistrikt 
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1. Förslag till förvaltningsplan för vatten 2021–2027 
Ange dina synpunkter per kapitel i förvaltningsplanen under respektive rubrik. 

1.1 Synpunkter på kapitel 1 – Inledning: 
 
Ingen synpunkt 
 

1.2 Synpunkter på kapitel 2 – Beskrivning av vattendistriktet: 
 
Inga synpunkter 

 
1.3 Synpunkter på kapitel 3 – Tillstånd och påverkan i vattendistriktet: 

 
Miljöförvaltningen håller med om nedstående citat: ”Det finns sedan länge en relativt 
välutvecklad övervakning av övergödning och försurning, men det finns ett stort behov av 
mer övervakning av miljögifter ... ”  

 

 

1.4 Synpunkter på kapitel 4 – Miljöövervakning: 
 
Bra kapitel, men det behöver vara tydligare vilka prover som behöver tas för att uppfylla 
kraven i vattendirektivet.  
 
Förstår att åtgärdsprogrammet inte kan ha en åtgärd riktad till Vattenmyndigheten, men 
går det att förtydliga hur den här utredningen kring miljöövervakning kommer gå till och till 
när och hur den ska se ut?  Vilket resultat väntas?  

 
 

1.5 Synpunkter på kapitel 5 – Vatten i ett förändrat klimat: 

Inga synpunkter 
 
 

1.6 Synpunkter på kapitel 6 – Ekonomisk analys av vattenanvändning och vattentjänster: 

Inga synpunkter 
 

1.7 Synpunkter på kapitel 7 – Miljökvalitetsnormer för vatten: 

Kap. 7.3 Bra att denna mening finns med, men borde gälla för även områden som är 
skyddade enligt svensk lag och inte bara områden som är skyddade enligt EU-direktiv: 
”Tillämpning av undantag och förklarande av vattenförekomster som kraftigt modifierade 
får inte hindra att mål eller kvalitetskrav kan uppnås för ett skyddat område.” 
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Kap. 7.4 
Samhällsbyggnad och transporter påverkar. Går det att förtydliga hur arbetet ska 
genomföras så att MKN uppnås och vilka förväntningar som ställs på kommunen, 
fastighetsägaren och väghållaren när det gäller diffusa utsläpp?  

 
 

1.8 Synpunkter på kapitel 8 – Sammanfattning av åtgärdsprogrammet: 

Inga synpunkter 
 

 

1.9 Synpunkter på kapitel 9 – Delaktighet i arbetet med vattenförvaltning: 

Inga synpunkter 
 

 

1.10 Synpunkter på kapitel 10 – Vattenförvaltning 2021–2027: 

Kapitlet sammanfattar bra de flesta av de stora och svåra frågor som vi måste arbeta 
med och lösa. Särskilt viktigt är att de miljöproblem som inte är upptagna bland 
åtgärderna i detta åtgärdsprogram lyfts fram och får åtgärder kopplade till sig för 
genomförande i nästa åtgärdsprogram.  

 

”EU-kommissionen poängterar att det inte är tillräckligt att bara bygga åtgärdsprogram på 
sådant som redan görs eller ändå ska göras. Åtgärdsprogrammen ska innehålla specifika 
åtgärder för kontroll av vattenuttag, utsläpp från punktkällor, diffusa utsläpp, fysisk 
förändring samt ytterligare åtgärder som behövs för att nå kvalitetsmålen.” kap 10.1 
 
Stora delar av åtgärdsprogrammet uppfattas just på detta sätt. Som att det är åtgärder 
som vi ändå skulle göra utifrån lagstiftningen som är på plats. Lagstiftning som är riktad 
till markägare och verksamhetsutövare, och tillsyn som myndigheter redan ska göra.  

 

1.11 Sammanfattar förvaltningsplanen vattenförvaltningsarbetet på ett bra sätt? 

Ja, men dokumentet är svårt att hitta i och tränga igenom. Det skulle behövas en 
populärversion med kortare stycken och tydliga rubriker och uppmaningar.  
 
Tydliggör också att åtgärder inom hela avrinningsområdet ska bedöma hur åtgärden 
påverkar vattenförekomstens MKN. Ofta i kommuner så resoneras det kring att det är ok 
att göra si eller så bara för at det inte är en vattenförekomst. Men det vi gör uppströms 
påverkar ju vattenförekomsten. Särskilt i planeringssammanhang behöver detta 
förtydligas.  
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1.12 Övergripande synpunkter på förslag till förvaltningsplan: 

Ganska ”pratigt” material. Bra information, men ibland lite svårt att skilja på diskussion 
och vad som ska göras. Det skulle också behövas en populärversion med kortare 
stycken och tydliga rubriker och uppmaningar.  
 
 

 2. Förslag till åtgärdsprogram för vatten 2021–2027 
Ange dina synpunkter på åtgärdsprogrammet. 

Synpunkter på förslag till åtgärder riktade till myndigheter och kommuner 

Här finns möjlighet att lämna förslag till förbättringar, förändringar kring respektive åtgärd riktad till 
myndigheter och kommuner. Det finns möjligheter att lämna synpunkter på alla delar av materialet, 
men det är inte nödvändigt att svara på alla frågor. Välj ut de delar som du eller din organisation 
känner er berörda av. 

De synpunkter som lämnas blir en del i den fortsatta dialogen med kommuner och myndigheter. Vi 
önskar särskilt att länsstyrelser, kommuner och Försvarsinspektören för hälsa och miljö kommenterar 
på åtgärder om vägledning (tillsyn och rådgivning), inom de områden som är relevanta för sin 
myndighet. 

2.1 Motsvarar åtgärden behovet? 

Lämna synpunkter på de åtgärder som berör din organisation/verksamhet. Välj ett av tre 
svarsalternativ och motivering när åtgärden inte motsvarar behovet. 

Svarsalternativen är: Ja (åtgärden motsvarar behovet), Nej, åtgärden är mer omfattande än vad som 
behövs eller Nej, viktiga delar saknas i åtgärden. 

Motivering: Motivera svaret när åtgärden inte motsvarar behovet (10 000 tecken) 

Åtgärderna är: 

1. Alla åtgärdsmyndigheter 1 JA 
2. Alla åtgärdsmyndigheter 2 Nej, viktiga delar saknas i åtgärden  
3. Boverket 1 Nej, viktiga delar saknas i åtgärden.  
4. Försvarsinspektören för hälsa och miljö 1 Ej relevant 
5. Försvarsinspektören för hälsa och miljö 2 Ej relevant 
6. Försvarsinspektören för hälsa och miljö 3 Ej relevant 
7. Försvarsinspektören för hälsa och miljö 4 Ej relevant 
8. Havs- och vattenmyndigheten 1 Ja 
9. Havs- och vattenmyndigheten 2 Ingen synpunkt  
10. Havs- och vattenmyndigheten 3 Ingen synpunkt 
11. Havs- och vattenmyndigheten 4 Ingen synpunkt 
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12. Havs- och vattenmyndigheten 5 Nej, viktiga delar saknas i åtgärden. 
13. Havs- och vattenmyndigheten 6 Nej, viktiga delar saknas i åtgärden.  
14. Havs- och vattenmyndigheten 7 Ja 
15. Havs- och vattenmyndigheten 8 Ingen synpunkt 
16. Havs- och vattenmyndigheten 9 Ingen synpunkt 
17. Jordbruksverket 1 Ingen synpunkt 
18. Jordbruksverket 2 Ingen synpunkt 
19. Jordbruksverket 3 Nej, viktiga delar saknas. 
20. Jordbruksverket 4 Ingen synpunkt 
21. Jordbruksverket 5 Ingen synpunkt 
22. Jordbruksverket 6 Ja 
23. Kammarkollegiet 1 Ingen synpunkt 
24. Kemikalieinspektionen 1 Ingen synpunkt 
25. Läkemedelsverket 1 Ingen synpunkt  
26. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 Ingen synpunkt 
27. Naturvårdsverket 1 Ja 
28. Naturvårdsverket 2 Ja 
29. Naturvårdsverket 3 Ja 
30. Naturvårdsverket 4 Ingen synpunkt 
31. Naturvårdsverket 5 Ja 
32. Naturvårdsverket 6 Ingen synpunkt 
33. Naturvårdsverket 7 Ingen synpunkt 
34. Naturvårdsverket 8 Ja 
35. Naturvårdsverket 9 Ingen synpunkt 
36. Skogsstyrelsen 1 Ingen synpunkt 
37. Skogsstyrelsen 2 Ingen synpunkt 
38. Skogsstyrelsen 3 Nej, viktiga delar saknas.  
39. Statens geotekniska institut 1 Ingen synpunkt 
40. Sveriges geologiska undersökning 1 Ingen synpunkt 
41. Trafikverket 1 Ingen synpunkt 
42. Länsstyrelserna 1 Ingen synpunkt 
43. Länsstyrelserna 2 Ingen synpunkt 
44. Länsstyrelserna 3 Ingen synpunkt 
45. Länsstyrelserna 4 Ja 
46. Länsstyrelserna 5 Ingen synpunkt 
47. Länsstyrelserna 6 Ingen synpunkt 
48. Länsstyrelserna 7 Nej, viktiga delar saknas.  
49. Länsstyrelserna 8 Ingen synpunkt 
50. Länsstyrelserna 9 Ingen synpunkt 
51. Länsstyrelserna 10 Ingen synpunkt 
52. Länsstyrelserna 11 Nej, viktiga delar saknas.  
53. Länsstyrelserna 12 Ingen synpunkt 
54. Regionerna 1 Ingens synpunkt 
55. Kommunerna 1  Ja 
56. Kommunerna 2  Nej, viktiga delar saknas 
57. Kommunerna 3 Nej, viktiga delar saknas 



8 
Vattenmyndigheternas samrådsmaterial 

 

 

58. Kommunerna 4 Ja 
59. Kommunerna 5 Ja 
60. Kommunerna 6 Ja 

 

2.2 Övriga synpunkter på åtgärder: 

Generellt så känns åtgärdsprogrammet bara vara en lång rad av planer och strategier som 
ska tas fram och i de fall strategier och planer redan finns så är åtgärderna att utreda varför 
inte dessa strategier och planer som finns har lett till fler åtgärder och bättre miljö. Det 
behövs mer verkstad i det här arbetet, mer resurser på rätt saker och att vi ser till att fysiska 
åtgärder blir genomförda. Vi vet vad som behöver göras till stor del, det som behövs nu är 
inte 6 år till av planeringsarbete utan nu behövs genomförande!  

Alla åtgärdsmyndigheter 2: Vore bra om myndigheten som ska återrapportera i förväg kan få reda 
på hur frågorna för året kommer se ut. Då är det lättare att vara förberedd och strukturera arbetet 
och datan från början på ett sätt som gör det enkelt att få fram uppgifterna när 
återrapporteringsfrågorna kommer. 

Boverket 1: Det är viktigt att den vägledning som ges innehåller vägledning om hur kumulativa 
effekter ska hanteras. Varje enskild plan ger inte påverkan på recipienten eller vattenförekomsten så 
att en kvalitetsfaktor sänks, men hur gör vi om vi tror att flera pågående planer tillsammans kan 
komma att påverka mkn? Hur ska det bedömas och redovisas i detaljplanearbetet?  

HaV 5: Under rubriken genomförande nämns inte vägledning kring tillsyn. Hur ska tillsyn av 
vattenskyddsområden göras? En sak är att ha tillsyn på anmälnings- och tillsynspliktiga verksamheter 
inom vattenskyddsområdet, men hur ska kommunerna göra med andra åtgärder eller anläggningar 
inom ett vattenskyddsområde som riskerar att skada vattenkvaliteten? Vägledning kring detta 
behövs.  

HaV 6: Det är lite otydligt i fråga om gränserna mellan EU-förordningen och vad som avses med 
denna åtgärd. Förtydliga vad som är EUs förordning om invasiva arter och vad den här åtgärden 
ytterligare innebär. Under hanteringsprogram nämns signalkräfta, men det är väl EU-krav på att det 
ska göras hanteringsprogram på den? Förtydliga den juridiska situationen kring de 20 arterna. Är det 
på tal att dessa 20 arter ska in på den nationella listan över invasiva arter? Eller ska de hanteras 
utanför lagstiftningen om invasiva främmande arter? 

Jordbruksverket 3: Det nämns under motivering att viktiga åtgärder för att nå MKN är kantzoner 
samt ved och stenar i vattnet. Men i åtgärdsformuleringen och i genomförandetexten nämns inte 
detta. Det bör läggas till i själva åtgärdsformuleringen att kompetensutveckling och rådgivning också 
om detta ska göras. Bevuxna kantzoner i odlingslandskapet är mycket viktiga.  

Skogsstyrelsen 3: Otydligt vilka sammanhang man syftar på när det står befintliga åtgärder eller 
föreslå nya åtgärder. Förtydliga vilket sammanhang dessa åtgärder ska in i eller kommer ifrån? 
Handlar det om detta åtgärdsprogram eller är det något annat styrdokument som avses.  

Länsstyrelserna 7: C) Länsstyrelsen behöver bevaka att kommunerna i sin detaljplanering använt 
aktuell och relevant underlag på ett sätt som leder till att statusen på kvalitetsfaktorerna för vatten 
inte riskerar att försämras. Det behövs vägledning kring hur små negativa effekter ska hanteras när 
det finns risk för att kumulativa effekter av flera planer och projekt kan leda till att MKN inte uppnås 
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eller att en eller flera kvalitetsfaktorer sänks. Det behöver förtydligas att Länsstyrelsen ska vägleda 
kommunerna i att en plan inte heller äventyrar uppfyllelsen av MKN. Ofta resonerar man i planer att 
det blir en liten försämring men inte så stor att en kvalitetsfaktor sänks, men åtgärden kan äventyra 
att MKN kan nås. Förtydliga även att bedömningen på MKN ska göras för den vattenförekomst som 
påverkas av planen, även om inte det är en vattenförekomst som direkt påverkas av planen utan ett 
biflöde eller avrinningsområdet.  

Länsstyrelserna 11: Text har fallit bort under Motivering.  

Kommunerna 2: Förorenade områden. Genom att kommunerna ges tillgång till EBH-databasen kan 
arbetet effektiviseras. Idag förloras information om ärenden och dyrbar arbetstid därför att 
informationsöverföringen sker med Länsstyrelsen som mellanhand, med omoderna metoder (excel-
filer som skickas med epost). Att central databas fungerar visar exemplet SMP för miljörapportering. 

Kommunerna 3: Tillsyn av vattenskyddsområden. Under genomförande behöver det förtydligas vad 
som ska tillsynas, hur och finansiering? Tillsyn av miljöfarliga verksamheter inom VSO är redan tydligt 
men i övrigt är det otydligt.  

 

 

2. Förslag till åtgärdsprogram för vatten 2021–2027 
Frågorna 2.3 – 2.10 rör åtgärdsprogrammets kapitel 3. 
 
2.3 Synpunkter på avsnitt 3.1 – Sammanfattning av analysen: 

”Tillsyn underfinansierat” – detta förbättrar inte läget. 
Kommentar: svårt att rekrytera och behålla kompetens inom tillsyn – hänger ihop med 
underfinansieringen. 

 

 

2.4 Synpunkter på avsnitt 3.2 – Nyttan av att genomföra åtgärdsprogrammet: 

Ingen synpunkt 
 

 

2.5 Synpunkter på avsnitt 3.3 – Kostnader för att genomföra åtgärdsprogrammet: 

Ingen synpunkt 
 

 

2.6 Synpunkter på avsnitt 3.4 – Fördelning av kostnader per aktör: 

Ingen synpunkt 
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2.7 Synpunkter på avsnitt 3.5 – Befintlig finansiering av vattenvårdande åtgärder: 

Ingen synpunkt 
 

 

 

 

 

2.8 Synpunkter på avsnitt 3.6 – Osäkerhets- och känslighetsanalys: 

Det behöver förtydligas vem som har ansvar för att se till att de vattenförekomster som 
har en osäker risk får en säkrare bedömning. Miljöförvaltningar kommer inte kunna 
prioritera tillsyn utifrån en osäker risk. Då finns det annan tillsyn som kommer prioriteras 
högre. 

 

2.9 Synpunkter på avsnitt 3.7 – Slutsatser: 

Åtgärder per vattenförekomst i VISS: Varför har vissa åtgärder tagits bort mellan cykel 2 
och 3 utan att de genomförts? Vad är det för bedömning som har kommit fram till det? 
Ska vi släppa åtgärderna i cykel 2 och bara fokusera på de i cykel 3 för det är de som är 
aktuella?  

 

 

2.10 Lämna dina synpunkter på konsekvensanalysen: 

Inga synpunkter 
  



11 
Vattenmyndigheternas samrådsmaterial 

 

 

3. Föreskrift om miljökvalitetsnormer 
Denna del innehåller frågorna 3.1 – 3.3 och rör föreskriften om miljökvalitetsnormer (MKN). 

3.1 Fungerar det att använda underlaget för normen som finns i VISS? 

Användarutbildningar behövs och även hur underlaget ska användas och hur 
bedömningar ska göras. 

 

 

3.1 a Fungerar det att använda underlaget för normen som finns i VISS i arbetet som 
åtgärdsmyndighet? 

Ja, men fordrar bakgrundskunskaper inom miljövetenskap (hydrologi, biologi, kemi) och 
användarutbildning.  

 

 

3.1 b Fungerar det att använda underlaget för normen som finns i VISS i miljöprövningar? 

Användarutbildningar behövs.  
 

 

3.1 c Fungerar det att använda underlaget för normen som finns i VISS vid fysisk planering? 

Nej, det är för otydligt hur underlaget ska användas i detaljplaneringen. Hur ska vi räkna 
på om ytterligare hårdgjord, eller minskad kantzon eller vattenhållande och renande 
markyta inom avrinningsområdet kommer leda till att statusen på en kvalitetsfaktor 
försämras? Planavdelningar har generellt inte den kompetens som krävs för att kunna 
använda underlaget i VISS.  

 

3.2 Framgår det tydligt hur miljökvalitetsnormerna för vatten är satta? 

Ingen synpunkt 
 

3.3 Övergripande synpunkter på föreskrift om miljökvalitetsnormer: 
 Ingen synpunkt 

 

4. Delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka 
 
Här kan du lämna synpunkter för den eller de vattendistrikt som valts att lämna synpunkter för enligt 
sidan 3 i detta Word-dokument. 

4.1a Synpunkter på Bottenvikens delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka:  



12 
Vattenmyndigheternas samrådsmaterial 

 

 

Ej relevant 
 

 

 4.1b Synpunkter på Bottenhavets delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka:  

Ej relevant 
 

 

4.1c Synpunkter på Norra Östersjöns delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka:  

Ej relevant 
 

 

4.1d Synpunkter på Södra Östersjöns delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka:  

Ej relevant 
 

 

4.1e Synpunkter på Västerhavets delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka:  

Åtgärd: rådgivning för vatteneffektivisering- Vem tycker vi ska göra detta? Kommun? Lst? 
Annan?  
 
Många av åtgärderna är bra. Men om man lyckas ta fram underlag och strategier på 
kortare tid än 6 år så borde kanske åtgärden även kunna innehålla att arbetet med det 
börjar komma igång praktiskt också. Bra åtgärder, men lite väl lång tid för att komma 
igång med arbetet.  
 
Åtgärd 5.4 och 5.5 är mycket positiva.  
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5. Bilagor till samrådsmaterialet 
I frågorna 5.1 – 5.5 anger du dina synpunkter på förvaltningsplanens bilagor 1–5.  

5.1 Synpunkter på Bilaga 1 – Ordlista: 
 

Ingen synpunkt 
 

 
5.2 Bilaga 2 – Administrativ information om vattendistrikten: 
 

Ingen synpunkt 
 
 
5.3 Bilaga 3 – Register över utsläpp och spill: 
 

Ingen synpunkt 
 

 
5.4 Bilaga 4 – Riskhanteringsplaner enligt översvämningsförordningen: 
 

Ingen synpunkt 
 
 
5.5a Bilaga 5a – Krav enligt vattenförvaltningsordningen i Bottenvikens vattendistrikt: 
 

Ej relevant 
 

 
5.5b Bilaga 5b – Krav enligt vattenförvaltningsordningen i Bottenhavets vattendistrikt: 
 

Ej relevant 
5.5c Bilaga 5c – Krav enligt vattenförvaltningsordningen i Norra Östersjöns vattendistrikt: 
 

Ej relevant 
 

 
5.5d Bilaga 5d – Krav enligt vattenförvaltningsordningen i Södra Östersjöns vattendistrikt: 
 

Ej relevant) 
 

 
5.5e Bilaga 5e – Krav enligt vattenförvaltningsordningen i Västerhavets vattendistrikt: 
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Ingen synpunkt 
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5. Bilagor till samrådsmaterialet 
På frågorna 5.6a – 5.10 anger du synpunkter på förvaltningsplanens bilagor 6–10. Här kan du lämna 
synpunkter för den eller de vattendistrikt som valts att lämna synpunkter för enligt sidan 3 i detta 
Word-dokument. 

 

5.6a Bilaga 6a – Vattenförekomstindelning och typning i Bottenvikens vattendistrikt:  
 

Ej relevant 
 

 

5.6b Bilaga 6b – Vattenförekomstindelning och typning i Bottenhavets vattendistrikt:  

Ej relevant 
 

 

5.6c Bilaga 6c – Vattenförekomstindelning och typning i Norra Östersjöns vattendistrikt:  

Ej relevant 
 

 
5.6d Bilaga 6d – Vattenförekomstindelning och typning i Södra Östersjöns vattendistrikt: 

Ej relevant 
 

 
5.6e Bilaga 6e – Vattenförekomstindelning och typning i Västerhavets vattendistrikt: 

Ingen synpunkt 
 

 
 
5.7a Bilaga 7a – Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen i Bottenvikens 
vattendistrikt: 

Ej relevant 
 

 
5.7b Bilaga 7b – Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen i Bottenhavets 

vattendistrikt: 

Ej relevant 
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5.7c Bilaga 7c – Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen i Norra 
Östersjöns vattendistrikt: 
 

Ej relevant 
 

 

5.7d Bilaga 7d – Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen i Södra Östersjöns 
vattendistrikt: 

Ej relevant 
 

 

5.7e Bilaga 7e – Skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen i Västerhavets 

vattendistrikt: 

Ingen synpunkt 
 

 

 

5.8a Bilaga 8a – Övervakningsprogram för Bottenvikens vattendistrikt 2016–2021: 
 

Ej relevant 
 

 

5.8b Bilaga 8b – Övervakningsprogram för Bottenhavets vattendistrikt 2016–2021: 
  

Ej relevant 
 

 

5.8c Bilaga 8c – Övervakningsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt 2016–2021: 

 
Ej relevant 

 

5.8d Bilaga 8d – Övervakningsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt 2016–2021: 

Ej relevant 
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5.8e Bilaga 8e – Övervakningsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2016–2021: 

Ingen synpunkt 
 

 

5.9a Bilaga 9a – Samarbete över gränserna i Bottenvikens vattendistrikt: 

Ej relevant 
 

 

5.9b Bilaga 9b – Samarbete över gränserna i Bottenhavets vattendistrikt: 

Ej relevant 
 

 

5.9c Bilaga 9c – Samarbete över gränserna i Västerhavets vattendistrikt: 

Ingen synpunkt 
 

 

5.10 Bilaga 10a – Joint Plan Torneälven: 

Ej relevant 
 

5. Bilagor till samrådsmaterialet 
Här anger du synpunkter på bilagor som hör till åtgärdsprogram och föreskrift om 
miljökvalitetsnorm.  

5.11 Synpunkter på åtgärdsprogrammets bilaga 1: 

Ingen synpunkt 
 

 

5.12 Synpunkter på föreskrift om miljökvalitetsnormers bilaga 1–3: 

Ingen synpunkt 
 

 

5.13 Synpunkter på föreskrift om miljökvalitetsnormers bilaga 4: 
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Ingen synpunkt 
 

6. Miljökonsekvensbeskrivning av vattenförvaltningens 
åtgärdsprogram 2021–2027  
Här kan du lämna övriga synpunkter och kommentarer på miljökonsekvensbeskrivning. 
Miljökonsekvensbeskrivningen kommer inte att ändras efter samrådet. Vattenmyndigheten kommer 
att ta hänsyn till synpunkter som kommit in vid beslut om att fastställa åtgärdsprogram, 
förvaltningsplan och miljökonsekvensnormer. 

 

6.1 Synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen: 

Ingen synpunkt 
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7. Övriga synpunkter  
Här kan du lämna övriga synpunkter och kommentarer på förvaltningsplanen, åtgärdsprogrammet, 
föreskriften om miljökvalitetsnormer, delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och 
bilagorna. 

 

7.1 Ger förvaltningsplanen, åtgärdsprogrammet, bilagor och VISS dig den information du behöver 
för ditt arbete? 
Se synpunkter ovan i enkäten.  

 

 

7.2 Övriga synpunkter på samrådsmaterialet:  

Pratigt material och ibland svårt att skilja på diskussion och vad som ska göras. Gör 
gärna populärversioner eller anpassade material för olika avdelningar på kommunen. Till 
exempel guide till planavdelningar för detaljplaner och för översiktsplaneprocessen. 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Samrådsyttrande detaljplan Viskaholm 2 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker fortsatt planarbete under förutsättning att 
förvaltningens synpunkter beaktas. 

Sammanfattning 
Syftet med planen är att möjliggöra bostäder, kontor och centrumverksamheter i ett 
centralt läge av staden. Höga arkitektoniska kvalitéer ska bevaras och utvecklas. 
Detaljplanen är en del i ett möjliggörande av parkstråk med gång- och cykelväg som 
på sikt ska sammankoppla centrum med stadsdelen Norrby. 

Miljöförvaltningen har synpunkter på dagvattenhantering, hantering av vattenkvalitet,  
biologisk mångfald samt viss otydlighet i plankartan. 

Ärendebeskrivning 
Planen innebär möjliggörande av cirka 400 nya bostäder, kontor och 
centrumverksamheter i ett centralt läge i Borås. Detaljplanen bidrar till att möjliggöra 
en framtida koppling genom ett parkstråk och gång- och cykelbro mellan centrum 
och Norrby. 

Planförslaget innebär att stadskärnan och rutnätsstadens stadsmässiga uttryck förlängs 
över Viskan. Planen medför tydligt avgränsade gaturum där bebyggelsen utformas 
med höga arkitektoniska kvalitéer. Gestaltningen utgår ifrån materialval som återfinns 
i befintlig bebyggelse med en industrikänsla som domineras av tegel, plåt och äldre 
industriella fönsterutformningar. 

Miljöförvaltningens bedömning 
Miljöförvaltningen ser positivt på att kvarteret Viskaholm exploateras till bostäder 
och verksamheter vilket ger en förtätning av staden samt knyter samman centrala 
staden med omgivande bostadsområden och ger utrymme för ”parken i staden” att 
växa ut. 

Detaljer Plankartan: 
På gatuvy står det f2-planbestämmelse. Ska det inte vara f1-planbestämmelse om 
förgård med växtlighet? 
Befintlig biotopskyddad allé längs kanten mot Viskan och i kröken mot 
kvartersmarken måste visas på kartan på samma sätt som raden mot järnvägen. (även 
om man i Nybroprojektet planerar att ta bort den så har man inte tillstånd till det nu.)  
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Miljöförvaltningen anser att man bör beskriva vilka träd som kan sparas och vilka 
som troligen tas bort/ersätts mot nya mindre träd på ny kaj om dispens/tillstånd ges. 
Det måste finnas en markering på plankartan inom vilket område strandskyddet är 
upphävt. Det står i text att det är på gatu- och kvartersmark, samtidigt vill man 
möjliggöra för bryggor? Dessa kan anläggas utan dispensförfarande, vilket särskilt skäl 
tänker man då är användbart om man inte utrett det? Vattenområdet utanför 
kanalkanten är inte ianspråktagen idag. Om man inte upphäver strandskydd i plan på 
dessa platser behöver det också förtydligas genom att även skriva in det tydligt i w-
planbestämmelsen att åtgärden är förbjuden utan given dispens från 
strandskyddsbestämmelserna. 

Miljöförvaltningen anser att om man vill att det ska kunna finnas brygga/bryggor 
måste det utredas inom planarbetet och motiveras varför det ska var tillåtet. Vad är 
syftet med dessa bryggor? Vilken typ av bryggor man vill tillåta och för vilken 
användning? Allmänhetens tillgång? Privata båtplatser? Serveringsyta? Gångstråk? Då 
kan man gå på att upphäva strandskyddet på den specifika platsen i vattnet, alternativ 
ge visst stöd för en framtida dispensprocess. 
Planbestämmelse behövs i norra delen mot Viskan (iaf inom gatumarken) under 
rubriken Egenskapsbestämmelser för allmän plats. (Se nedan diskussion om grönska 
längs Viskan, kumulativa effekter och ev behov av erosionsskydd.) 

Illustrationskartan: 
På illustrationskartan blir det missvisande att lägga in bryggor med båtplatser utan att 
veta om det är genomförbart. 
Den lilla trekanten i norr (på gatumark) är en liten yta som inte är kanaliserad och 
markerad med träd, det bör återspeglas i plankartan med bestämmelse om man ser att 
det finns möjlighet att bevara eller återställa denna miljö med större träd i anslutning 
till vattnet. Det blir kumulativa effekter här tillsammans med projektet för Nybron. 
Detta måste hanteras i båda ärendena. 

Vattenkvalitet och grönska/biologisk mångfald:  
Det saknas beskrivning om rening av dagvatten. Det står att uppbyggda innergårdar 
kan nyttjas för rening och fördröjning men det som kommer i lägre nivåer/på andra 
platser regleras inte. Det är fortfarande lite oklart hur mycket 
fordon/trafik/parkeringar som kan bli aktuellt. Miljöförvaltningen förordar att ha en 
bestämmelse kring att dagvatten ska passera växtbädd/markbädd eller filter före 
utsläpp till recipient. Det ökar chansen för att det blir mer grönska i parkstråket inom 
kvartersmarken och att nedskräpning i Viskan via dagvattnet hindras effektivt. 
Förgårdsmarken f1 som finns på ett ställe beskrivs tillföra grönska men bör också ha 
beskrivning med tydlig koppling till möjlig dagvattenfunktion. 
Att klimatanpassningsskydd och erosionsskydd kan behövas längs Viskan beskrivs, 
detta får dock ej påverka möjligheten till grönska längs vattnet. Där erosionsskydd 
krävs där det finns förutsättning att ha kvar grönska, naturlig strandkant och träd som 
växer ut över vattnet, är det viktigt att dessa just här utformas naturanpassat. Så att 
det går att återställa värde med grönska och träd i anslutning till strandlinjen och inte 
mer kanaliserad eller hårdgjorda lösningar än de som man planerar kring 
vägombyggnaden. Detta bör regleras i plankartan med markering på allmän plats 
Träd/grönt: markvegetation som ansluter till vattnet och träd som kan växa med 
överhäng utöver vattnet ska finnas.  
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MKN vatten - Kumulativa effekter: 
Det blir en liten negativ påverkan på strandkanten om träd i anslutning till vattnet tas 
bort, även om en enskild åtgärd inom planen eller vägprojektet inte är så stor att den 
ändrar klassningen så bör man ändå diskutera kumulativa effekter på stråket genom 
staden och försämrar man lite så bör man också göra förbättrande åtgärder på annan 
plats. Även små förbättringsåtgärder är viktiga för helheten och att man inte kan nå 
god status överallt är inte skäl att undvika kompensation för de försämringar man gör. 

Det finns i dagsläget ingen anledning att ifrågasätta den av MSB utförda 
översvämningskarteringen från 2019 som sker på sidan 16 i planbeskrivning. Om 
staden har anledning att ifrågasätta den utredningen så får Staden ordna med en egen 
utredning och bära ansvaret för att visa att en ny utredning har större bäring och 
tyngd än den av MSB utförda översvämningskarteringen från 2019. 

Enligt planhandlingarna ska biltrafik begränsas inom planområdet.  
Förutsättningarna är goda för exploatörer att i detta läge välja åtgärdspaket kopplat till 
bilpool för att få reducerat parkeringstal för bil då närhet till god kollektivtrafik och 
flera typer av service finns. Det är dock upp till exploatören att välja. 
Förutsättningarna ges också att bygga en gång och cykelbro mot Norrby på längre 
sikt, då planen ingår i parkstråket som föreslås i Stadsbyggnadsprogrammet Staden vid 
parken, som nyligen var ute på remiss. 

Konsekvensbedömning  
Social dimension 
Fler bostäder är positivt för den sociala hållbarheten. Det är positivt för den sociala 
dimensionen att Centrala Borås knyts bättre samman med centrumnära områden. 
Den del av superparken som går genom planområdet har en positiv inverkan på de 
sociala dimensionerna. Förutsättningarna för ökad andel som reser till fots, med cykel 
eller kollektivtrafik istället för bil kan leda till ökad hälsa. 

Ekologisk dimension 
Det är positivt att leda superparken genom ett bostadsområde, det kan ha positiva 
effekter för den ekologiska dimensionen. Möjlighet till minskad klimat-, buller- , luft- 
och dagvattenpåverkan. Om en bilpool etableras för de boende; som också är öppen 
för allmänheten, visar exempel i andra städer att det kan ge synergieffekter även för 
boende i närområdet då även dessa tenderar att nyttja en sådan bilpool i lika stor 
utsträckning förutsatt att det är i goda kollektivtrafiklägen.   

Ekonomisk dimension 
Fler bostäder är positivt för den ekonomiska dimensionen. Det är nödvändigt att 
styra mot ökad andel cykel, gång, kollektivtrafik om vi ska lokalisera bostäder centralt 
för att klara trafiken till 2040 utöver föreslagna trafikåtgärder vid Brodal som bilagts 
planhandlingarna. Dessa planerade trafikåtgärder är redan oerhört kostsamma. Det 
finns också indirekta kostnadsbesparingar i form av minskad klimatpåverkan, 
minskade luftföroreningar, minskad trängsel, minskad ohälsa osv. 

Bilagor  
Planhandlingarna 
  

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/centrumplanuppdrag/centrumviskaholm2medflera.5.180e3b59158af501fdde196b.html
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Beslutet expedieras till  
Samhällsbyggnadsnämnden detaljplanering@boras.se 
 

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Elin Johnsson/David von Sydow 
Avdelningschef/David von Sydow 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Förtydligande av beslut angående storlek på utevistelseytor 
med god ljudkvalitet på skolor och förskolor 

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att underteckna förtydligandet.  

Sammanfattning  
Det har uppstått en del frågor i bygglovshandläggningen och från arkitektkonsulter 
som ritar förskolor. Missförstånd har uppstått och tolkningar har gjorts som inte var 
beslutets intention. Beslutet behöver förtydligas så att inga fler missförstånd uppstår. 

Ärendebeskrivning  
Det har uppstått en del frågor i bygglovshandläggningen och från arkitektkonsulter 
som ritar förskolor. Missförstånd har uppstått och tolkningar har gjorts som inte var 
beslutets intention. Därför förslås ett förtydligande till beslut §121 med diarienummer 
2018-1431 daterat 2018-05-22. Förtydligandet gäller hur Naturvårdsverket riktvärden 
för buller på skolgård från väg- och spårtrafik ska tillämpas i Borås Stad för ny 
skolgård och för äldre skolgård.  

Förlag till Förtydligande 
För ny skolgård gäller att:  
75 % av de delar av gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet 
ska klara 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA (Fast) maximal ljudnivå. 

Övriga vistelseytor inom skolgården ska klara 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA 
(Fast) maximal ljudnivå. 

Gällande den maximala ljudnivån bör den inte överskridas mer än 5 ggr per 
maxtimme under ett årsmedeldygn, under den tid då skolgården nyttjas (exempelvis 
07-18). 

För äldre skolgård gäller att: 
Hela utevistelseytan ska klara 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA (Fast) maximal 
ljudnivå. 

Gällande den maximala ljudnivån bör den inte överskridas mer än 5 ggr per 
maxtimme under ett årsmedeldygn, under den tid då skolgården nyttjas (exempelvis 
07-18). 
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Naturvårdsverkets riktvärden för ny skolgård avser skolgårdar vid skolor, förskolor 
eller fritidshem som tas i drift eller inkommer som remiss eller anmälan till 
tillsynsmyndigheten efter det att Naturvårdsverkets vägledning publicerats, september 
2017. 

Miljöförvaltningens bedömning 
Beslutet behöver förtydligas så att inga fler missförstånd uppstår.  

Konsekvensbedömning  
Social dimension 
Ur Barnkonventionen: Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga 
eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller 
lagstiftande organ, ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. 
Konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar som 
ansvarar för omvårdnad eller skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter 
fastställda normer, särskilt vad gäller säkerhet, hälsa, personalens antal och lämplighet 
samt behörig tillsyn. 

Bilagor  
Brev ”Förtydligande” 

Beslutet expedieras till  
Lokalförsörjningsförvaltningen  
Grundskoleförvaltningen 
Förskoleförvaltningen 

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Elin Johnsson 
Avdelningschef
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Förtydligande av Miljö- och konsumentnämndens beslut 
angående storlek på utevistelseytor med god ljudkvalitet på 
skolor och förskolor 
Miljö- och konsumentnämnden vill göra ett förtydligande till beslut §121  med 
diarienummer 2018-1431 daterat 2018-05-22. Förtydligandet gäller hur 
Naturvårdsverket riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik ska 
tillämpas i Borås Stad för ny skolgård och för äldre skolgård.  
Naturvårdsverkets riktvärden för ny skolgård avser skolgårdar vid skolor, förskolor 
eller fritidshem som tas i drift eller inkommer som remiss eller anmälan till 
tillsynsmyndigheten efter det att Naturvårdsverkets vägledning publicerats, september 
2017. 

För ny skolgård gäller att:  
75 % av de delar av gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet 
ska klara 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA (Fast) maximal ljudnivå. 

Övriga vistelseytor inom skolgården ska klara 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA 
(Fast) maximal ljudnivå. 

Gällande den maximala ljudnivån bör den inte överskridas mer än 5 ggr per 
maxtimme under ett årsmedeldygn, under den tid då skolgården nyttjas (exempelvis 
07-18). 

För äldre skolgård gäller att: 
Hela utevistelseytan ska klara 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA (Fast) maximal 
ljudnivå. 

Gällande den maximala ljudnivån bör den inte överskridas mer än 5 ggr per 
maxtimme under ett årsmedeldygn, under den tid då skolgården nyttjas (exempelvis 
07-18). 

Karl- Erik Nilsson 
Ordf. Miljö-och konsumentnämnden 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Miljörapport Tertial 3 Miljö- och konsumentnämnden 

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att godkänna Miljörapport Tertial 3 2020, Miljö- 
och konsumentnämnden.  

Sammanfattning  
Rapportering av Miljö-och konsumentnämndens miljömålsuppföljning gällande tertial 
3.  

Ärendebeskrivning  
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 3 2020, Miljö- och konsumentnämnden följer 
upp de aktiviteter som Miljöförvaltningen är ansvarig för.  

Miljöförvaltningens bedömning 
Vi konstaterar att antalet förtroendevalda som har deltagit i en miljöutbildning har 
ökat markant från föregående år. Antal förtroendevalda deltagare var år 2019 4 av 17. 
År 2020 har siffran ökat till 15 av 17.  
Även antalet anställda som deltagit i en miljöutbildning har ökat jämfört med 
föregående år. 2019 hade 50 av 75 anställda deltagit. År 2020 har siffran ökat till 69 av 
74.  

Konsekvensbedömning  
Social dimension 
Arbetet med våra gemensamt uppställda miljömål kan väsentligt bidra med att ge 
staden och dess invånare en bättre livsmiljö och hälsa samt ökad biologisk mångfald.  

Ekologisk dimension 
Arbetet med våra gemensamt uppställda miljömål kan väsentligt bidra med att ge 
staden och dess invånare en bättre livsmiljö och hälsa samt ökad biologisk mångfald.  

Ekonomisk dimension 
Ej relevant  
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Bilagor  

1. Miljörapport Tertial 3 2020, Miljö- och konsumentnämnden.  

Beslutet expedieras till  
Miljöförvaltningen miljo@boras.se 
 

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Mikael Lund 
Ärendehandläggare 
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Inledning 

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 3 2020, Miljö- och konsumentnämnden följer 
upp de aktiviteter som Miljöförvaltningen är ansvarig för. 

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 

1d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara 

miljöutbildade. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Andel anställda som genomgått en 
miljöutbildning, som inkluderar 
utbildning om Borås Stads miljöarbete. 

73% 67% 93% 

Andel förtroendevalda (ledamöter och 
ersättare) som genomgått en 
miljöutbildning, som inkluderar 
utbildning om Borås Stads miljöarbete. 

47% 24% 88% 

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. 
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Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende 

4d) Andelen resor inom Borås Stads geografiska område som 

sker till fots, med cykel eller kollektivtrafik ska öka. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har en plan för arbetet med mobility 
management i Borås Stad tagits fram? 

Bedömning ej gjord Bedömning ej gjord  Nej 

Kommentar Nej. Vi har inte tagit fram någon sådan på grund av att det kom ett budgetuppdrag att KS 
skulle utreda hållbar mobilitet och tolkningen blev att detta budgetuppdrag gick ”över” miljömålet. 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Uppföljning intern kontroll 2020 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner uppföljningen av intern kontroll 2020. 

Sammanfattning 
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde. Varje nämnd har att se till att en organisation upprättas för den 
interna kontrollen och att regler och anvisningar antas för denna. 

Ärendebeskrivning 
Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska varje nämnd och bolagsstyrelse 
upprätta en organisation för sin interna kontroll, och anta regler och anvisningar för 
denna. Varje nämnd och bolagsstyrelse ska löpande följa upp det interna 
kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde. Varje år ska en plan för denna 
uppföljning, samt en riskanalys av rutiner och processer, antas av nämnd och 
bolagsstyrelse. Varje nämnd och bolagsstyrelse ska i samband med årsredovisningen 
redovisa resultatet av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen. Nämnden ska 
försäkra sig om att granskningarna enligt den interna kontrollplanen genomförs, och 
vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. 

Miljöförvaltningens bedömning 
Miljöförvaltningen har genomfört intern kontroll för 2020 utifrån den 
plan som antogs av Miljö- och konsumentnämnden 2019-09-24, § 269 för 2020 och 
redovisar resultat i medföljande uppföljningsrapport. Sammanlagt har 19 riskbilder 
följts upp inom områdena styrning och ledning, personal, ekonomi och egen 
verksamhet. Granskningen har genomförts enligt plan. 

Konsekvensbedömning 
Miljö- och konsumentnämndens årliga uppföljning av förvaltningens risker i 
verksamheten har en påverkan på ekonomisk, social och ekologisk dimension och är 
ett sätt för nämnden att styra att risker identifieras och hanteras inom alla områden. 
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Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
2. Stadsrevisionen 



Uppföljning intern kontroll - 2020 (Miljö- och konsumentnämnden) 
Kategori Verksamhet / 

Process 
Riskbild Risk Kontrollmoment Kontrollmetod Uppföljning Analys Status Rapp

ortör 
Åtgärd Status 

Ekonomi Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

Risk för att 
felaktiga 
kundfakturor 
skickas ut 

6 Kontroll av rätt 
fakturering 

Stickprov 50 
fakturor varje 
tertial 

Period 
2020 
 
Kontrollfrek
vens 
Varje år 

Av 150 fakturor 
hittades inga 
avvikelser. Ingen 
åtgärd krävs. 

 
Utförd 

 Ingen åtgärd.  

Ekonomi Upphandling Risk att Lagen 
om offentlig 
upphandling 
(LOU) inte följs 

9 Kontroll att Borås 
Stads 
direktupphandlin
gsregler efterlevs. 

Stickprov på 
leverantörers 
sammanlagda 
belopp över 
gällande 
direktupphandling
ens 
prisbasbeloppsgr
änser. 

Period 
2020 
 
Kontrollfrek
vens 
Varje år 

Från och med 2015 
används en 
direktupphandlings
modul från Visma 
som ger en bra 
struktur och 
dokumentation av 
genomförda 
direktupphandlingar
. Vid större 
upphandlingar tas 
hjälp av 
Koncerninköp. 
Stickprov visade 
inga avvikelser så 
ingen åtgärd är 
aktuell. 

 
Utförd 

 Ingen åtgärd.  

Risk att ramavtal 
inte följs 

6 Kontroll att inköp 
följer ramavtal. 

Stickprov av vissa 
konton enligt 
upplagd Agresso 
Exceleratorfrågor. 

Period 
2020 
 
Kontrollfrek
vens 
Varje år 

Stickprov på 13 
olika konton och 
kontroll av 23 
leverantörer visar 
att vi har haft avtal 
med 8 stycken. För 
övriga leverantörer 
har det inte funnits 
några alternativ. 
Ingen åtgärd aktuell 
förutom att påminna 
personalen om att 
kontrollera om avtal 
finns innan inköp. 

 
Utförd 

 Påminnelse till 
personalen om 
att kontrollera om 
avtal finns innan 
inköp. 

 

Egen 
verksam
het 

Posthantering/Dia
rieföring 

Risk för att 
verksamhet ej 
sköts på ett 
effektivt och 

6 Rätt datum, inlagt 
i register, 
avslutade 
ärenden, 
arkiverat. 

Stickprov 50 
ärenden. 

Period 
2020 
 
Kontrollfrek

Av 50 ärenden 
konstaterades 
följande avvikelser: 
- I sex ärenden 
framgick det inte på 

 
Utförd 

 Informera 
handläggare och 
uppdatera 
användarmanual
er löpande. 

 



Kategori Verksamhet / 
Process 

Riskbild Risk Kontrollmoment Kontrollmetod Uppföljning Analys Status Rapp
ortör 

Åtgärd Status 

ändamålsenligt 
sätt. 

vens 
Varje år 

handlingen när 
ansökan inkommit, 
endast via datumet 
handlingen var 
inlagd i Ecos. 
- I två ärenden var 
datumet för 
upprättande av 
handlingen inte 
samma som på 
skrivelsen 
- I två ärenden var 
inte 
diarieplanbetecknin
gen komplett 
- I ett ärende 
saknades part för 
ärendet 
(Inga ärenden är 
ännu arkiverade 
över till e-arkivet) 
Rutiner tas fram/har 
tagits fram och 
korrigeringar har 
gjorts för det nya 
ärendehanteringssy
stemet så att 
ovanstående 
avvikelser ej kan 
uppstå igen. Inga 
åtgärder är aktuella 
förutom att 
handläggare 
informeras och 
användarmanualer 
uppdateras 
löpande. 

Egen 
verksam
het 

Utskick av 
svarskort 

Risk för att 
verksamhet ej 
sköts på ett 
effektivt och 
ändamålsenligt 
sätt. 

3 Utskick av 
svarskort i 
ansöknings- och 
anmälningsärend
en inom 5 
arbetsdagar. 

Stickprov 50 
ärenden. 

Period 
2020 
 
Kontrollfrek
vens 
Varje år 

Av 50 ärenden 
hittades följande 
avvikelser: 
- I fyra ärenden har 
bekräftelse skickats 
ut efter 5 dagar 
- I åtta ärenden har 
inte allmän 
bekräftelse skickats 
ut, utan istället har 

 
 Utförd 

 Ingen åtgärd.  



Kategori Verksamhet / 
Process 

Riskbild Risk Kontrollmoment Kontrollmetod Uppföljning Analys Status Rapp
ortör 

Åtgärd Status 

svar skickats direkt 
från handläggaren. 
I vissa fall skapas 
ärenden av 
handläggare, 
alternativ kommer 
ansökan/anmälan 
direkt till 
handläggare och då 
skickas ingen 
allmän bekräftelse. 
Ingen åtgärd krävs. 

Egen 
verksam
het 

Delegationsbeslut Risk för att 
verksamhet ej 
sköts på ett 
effektivt och 
ändamålsenligt 
sätt. 

6 Delegationsbeslut 
i tillstånds- och 
anmälningsärend
en inom 20 dagar 
efter kompletta 
handlingar. 

Stickprov 25 
ärenden. 

Period 
2020 
 
Kontrollfrek
vens 
Varje år 

5 ärenden av 27 
kontrollerade i 
tillstånds- och 
anmälningsärenden 
har tagit längre tid 
än 20 arbetsdagar 
efter att kompletta 
handlingar inkommit 
till förvaltningen. 
Det är viktigt att 
fortsätta informera 
framför allt nya 
medarbetare om 
förvaltningens 
kvalitetsmått, för 
övrigt inga åtgärder. 

 
Utförd 

 Informera framför 
allt nya 
medarbetare om 
förvaltningens 
interna 
kvalitetsmått. 

 

Egen 
verksam
het 

Besked om åtgärd Risk för att 
verksamhet ej 
sköts på ett 
effektivt och 
ändamålsenligt 
sätt. 

8 Verksamhetsutöv
are som lämnar 
miljörapporter 
ska senast den 30 
juni få besked om 
rapporten 
kommer att 
medföra någon 
åtgärd från 
nämndens sida. 

Komplett 
genomgång. 

Period 
2020 
 
Kontrollfrek
vens 
Varje år 

8 av totalt 32 
miljörapporter fick 
svar efter den 30 
juni. Två av de åtta 
fick inget svar alls. 
Tyvärr beror 
förseningen resp. 
uteblivet svar på 
omständigheterna 
kring Corona. En 
möjlig förbättring 
som undersöks är 
om automatiska 
påminnelser kan 
läggas in i 
ärendehanteringssy
stemet för dessa 
ärenden. Inga 

 
Utförd 

 Undersöka om 
automatiska 
påminnelser kan 
läggas in i 
ärendehantering
ssystemet för 
dessa ärenden. 

 



Kategori Verksamhet / 
Process 

Riskbild Risk Kontrollmoment Kontrollmetod Uppföljning Analys Status Rapp
ortör 

Åtgärd Status 

övriga åtgärder är 
aktuella. 

Egen 
verksam
het 

Pågående 
ärenden i ECOS 

Risk för att 
verksamhet ej 
sköts på ett 
effektivt och 
ändamålsenligt 
sätt. 

8 Kontroll att 
ärenden avslutas 
korrekt i ECOS 

Stickprov 50 
ärenden 

Period 
2020 
 
Kontrollfrek
vens 
Varje år 

Av 50 ärenden är 
17 ärenden 
pågående. Av de 17 
pågående ärenden 
fanns det 6 ärenden 
som borde kunna 
avslutas. 
Mail skickas ut varje 
kvartal till 
handläggare om att 
kontrollera om de 
har pågående 
ärenden kan 
avslutas. Inga 
övriga åtgärder är 
aktuella. 

 
Utförd 

 Mailutskick varje 
kvartal till 
handläggare om 
att kontrollera om 
de har pågående 
ärenden som kan 
avslutas. 

 

Egen 
verksam
het 

Dokumenthanterin
gsplan 

Risk för att 
verksamhet ej 
sköts på ett 
effektivt och 
ändamålsenligt 
sätt. 

8 Kontroll att 
upprättad 
dokumenthanteri
ngsplan är aktuell 
och följs. 

Genomgång av 
aktuell 
dokumenthanterin
gsplan. 

Period 
2020 
 
Kontrollfrek
vens 
Varje år 

Arbetet pågår med 
en ny 
dokumenthantering
splan för hela 
förvaltningen och 
beräknas vara 
antagen av 
nämnden till 
sommaren 2021. 

 
Utförd 

med 
avvikel

se 

 Inga ytterligare 
åtgärder. 

 

Egen 
verksam
het 

Kontroll att lokaler 
är ändamålsenliga 

Risk att service 
till kunder 
försämras, lägre 
effektivitet samt 
risk för 
arbetsmiljöstres
s. 

12 Kontroll att 
lokaler är 
ändamålsenliga. 

Kontinuerlig 
bevakning på 
antal anställda 
per rum, 
sammansträdesru
m samt 
gemensamma 
mötesplatser. 

Period 
2020 
 
Kontrollfrek
vens 
Varje år 

Förvaltningens 
behov beskrivs 
årligen i 
Lokalresursbehovsp
lanen som delges 
LFF i början på 
året. 

 
Utförd 

 Inga ytterligare 
åtgärder. 

 

Personal Kompetens- och 
resursbrist 

Risk att 
förvaltningen 
inte klarar sitt 
uppdrag med 
avseende på 
svårigheter att 
rekrytera på 
grund av låg lön, 
få utbildade med 
relevant 

12 Kontroll att 
förvaltningen har 
en fungerande 
personal-
rekryteringsproce
ss och kompetent 
personal är på 
plats. 

Kontinuerligt 
strategiskt 
ledningsarbete. 

Period 
2020 
 
Kontrollfrek
vens 
Varje år 

Förvaltningen har 
sedan 2019 en 
egen HR-specialist 
på heltid vilket 
underlättar och 
avlastar mycket för 
framför allt cheferna 
på förvaltningen. 
Vidare så har under 
2018 och 2019 

 
Utförd 

 Inga ytterligare 
åtgärder. 

 



Kategori Verksamhet / 
Process 

Riskbild Risk Kontrollmoment Kontrollmetod Uppföljning Analys Status Rapp
ortör 

Åtgärd Status 

utbildning, 
dåliga lokaler 
etc. 

extra lönemedel 
beviljats för att 
kunna behålla 
kompetent personal 
och på så sätt 
också minska 
svårigheten med att 
rekrytera kompetent 
personal. Vid 
introduktion och 
under 
upplärningsfasen 
görs inspektioner 
två och två. 
Förvaltningen har 
en positiv syn på 
praktikanter och 
examensarbetare 
och erbjuder gärna 
praktik respektive 
examensarbeten. 

Styrning 
och 
ledning 

Kontroll av 
styrdokument 

Risk för att 
verksamhet ej 
sköts på ett 
effektivt och 
ändamålsenligt 
sätt. 

6 Kontroll att 
stadens 
styrdokument är 
kända och följs. 

Genomgång av 
alla styrdokument 
på APT under 
året. 

Period 
2020 
 
Kontrollfrek
vens 
Varje år 

Relevanta 
styrdokument gås 
igenom på APT och 
vid behov. 

 
Utförd 

 Inga ytterligare 
åtgärder. 

 

Personal Kontroll SAM Risk att SAM-
hjulet inte följs. 

6 Kontroll att SAM 
utförs och följs 
upp månadsvis i 
årsplaneringen. 

Kontroll att SAM-
hjulet följs och 
gås igenom på 
förvaltningsmöten 
respektive APT, 
samt rapporteras i 
Stratsys. 

Period 
2020 
 
Kontrollfrek
vens 
Varje år 

Årshjulet med SAM 
följs i Stratsys i den 
gemensamma 
SAM-kalendern. 

 
Utförd 

 Inga ytterligare 
åtgärder. 

 

Ekonomi Kontroll av avtal 
och taxor 

Risk att avtal 
och taxor inte 
följs. 

6 Kontroll att taxor 
är korrekta, avtal 
följs och att rätt 
antal timmar 
debiteras. 

Kontinuerlig 
uppföljning under 
året. 

Period 
2020 
 
Kontrollfrek
vens 
Varje år 

Nämnden fastställer 
årligen taxor enligt 
en indexuppräkning 
som tillhandahålls 
av Sveriges 
kommuner och 
regioner, prisindex 
för kommunal 
verksamhet (PKV). 

 
Utförd 

 Ett större arbete 
avseende taxor 
kommer att 
inledas under 
2021. 

 



Kategori Verksamhet / 
Process 

Riskbild Risk Kontrollmoment Kontrollmetod Uppföljning Analys Status Rapp
ortör 

Åtgärd Status 

Styrning 
och 
ledning 

Förvaltningsöverg
ripande 

Risk att den 
politiska 
intentionen som 
föreligger ett 
beslut faller 
bort/misstolkas 
och beslutet får 
en annan 
innebörd än 
avsikten 

9 Kontroll att 
beslutsformulerin
gar i protokoll ej 
kan misstolkas 

Kontrolleras vid 
justering av 
nämndprotokoll 

Period 
2020 
 
Kontrollfrek
vens 
Varje år 

Inga avvikelser 
hittades. 

 
Utförd 

 En ny utformning 
på 
nämndprotokollet 
är under 
framtagning för 
att ytterligare 
förenkla och 
förtydliga fattade 
beslut. 

 

Risk att alla 
ledamöter/partie
r ej får alla 
utskick från 
förvaltningen 

6 Kontroll att 
utskick av 
handlingar når 
fram till alla 
mottagare 

Säkerställa 
korrekt 
kontaktinformatio
n inför varje 
utskick 

Period 
2020 
 
Kontrollfrek
vens 
Varje år 

Inga avvikelser 
hittades. 

 
Utförd 

 Ingen åtgärd.  

Egen 
verksam
het 

Dataskyddsförord
ningen (GDPR) 

Risk att 
personuppgifter 
eller annan 
känslig 
information röjs. 

12 Kontroll att 
innehåll i 
verksamhetssyste
men uppfyller de 
nya kraven 

Kontroll av 
informationen i 
verksamhetssyste
men med hjälp av 
inventeringsverkty
g 

Period 
2020 
 
Kontrollfrek
vens 
Varje år 

Arbetet pågår 
kontinuerligt med 
GDPR-
anpassningar. Vid 
uppgraderingar av 
IT-systemen gör 
leverantörerna 
anpassningar. 

 
Utförd 

 Under 2021 
kommer arbetet 
att fortsätta med 
att bland annat 
uppdatera 
säkerhetsklassni
ngen för våra IT-
system, 
uppdatera 
registerförtecknin
gen, 
webbutbildning 
IT-säkerhet / 
GDPR för 
samtliga 
medarbetare, 
översyn av 
rutiner kring 
GDPR, e-post 
och 
dokumenthanteri
ngsplanen, 
upprensning av 
gemensamma 
mappar samt 
framtagning av 
regler kring 
mappstruktur. 

 



Kategori Verksamhet / 
Process 

Riskbild Risk Kontrollmoment Kontrollmetod Uppföljning Analys Status Rapp
ortör 

Åtgärd Status 

Styrning 
och 
ledning 

Måluppfyllelse Risk att mål och 
uppdrag 
avseende 
ekonomi och 
verksamhet från 
nämnden inte 
uppfylls inom 
ekonomiska 
ramar. 

16 Kontroll att 
nämndens mål 
uppfylls samt att 
uppdrag utförs 
inom de 
ekonomiska 
ramarna 

Ekonomisk- och 
verksamhetsuppf
öljning varje 
månad 

Period 
2020 
 
Kontrollfrek
vens 
Varje år 

Kontinuerlig 
uppföljning görs 
genom 10-dagars, 
pluppsamtal samt 
budgetuppföljningar
. Uppdrag och 
indikatorer 
kommenteras och 
rapporteras med 
aktuell status i 
tertial- och 
bokslutsrapporterna
. 

 
Utförd 

 Inga ytterligare 
åtgärder. 

 

Uppföljning 
verklig tillsyn 
jämfört med 
planerad tillsyn 

12 Uppföljning 
verklig tillsyn 
jämfört med 
planerad tillsyn 

Uppföljning 
verklig tillsyn 
jämfört med 
planerad tillsyn 
enligt beslutade 
tillsynsplaner 

Period 
År 2020 
 
Kontrollfrek
vens 
Varje tertial 

På grund av Covid-
19 har den 
planerade tillsynen 
till stor del ersatts 
av annan tillsyn, 
vilket betyder att de 
beslutade 
tillsynsplanerna inte 
kunnat följas helt 
under 2020. 

 
Utförd 

med 
avvikel

se 

 Uppföljning sker i 
samband med 
tertial- och 
årsrapporter. 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Inkomna synpunkter januari-december 2020 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner redovisningen av inkomna synpunkter 
2020 och hanteringen av dessa. 

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. Ett för Borås Stad gemensamt system för synpunktshantering finns 
på webbplatsen boras.se. En sammanfattning av inkomna synpunkter ska minst två 
gånger om året redovisas till ansvarig nämnd. 

Det har under perioden januari-december 2020 inkommit 49 synpunkter till 
Miljöförvaltningen. Av dessa 49 synpunkter har 6 fördelats till annan organisation. Av 
de återstående 43 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. Under 2014 startade ett för Borås Stad gemensamt system för 
synpunktshantering via webbplatsen boras.se. Alla synpunkter kan lämnas anonymt, 
men om man önskar återkoppling behöver kontaktuppgifter anges. Inom tre 
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-december 2020 inkommit 49 synpunkter till 
Miljöförvaltningen. Av dessa 49 synpunkter har 6 fördelats till annan organisation. De 
återstående 43 synpunkterna har fördelats internt på Miljöförvaltningen. Av dessa 43 
synpunkter ville 23 av synpunktslämnarna ha återkoppling. Synpunkterna fördelades 
enligt följande: 
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41 st till Miljötillsyn - Klagomål – Fysisk miljö. 16 stycken avsåg klagomål på 
nedskräpning, 12 stycken avsåg klagomål på trängsel på serveringsställen, 5 stycken 
avsåg klagomål på buller, 5 stycken avsåg klagomål på störande fåglar, 2 stycken avsåg 
klagomål på rökning/matos samt 1 styck som avsåg klagomål på biltvätt på gatan. 

2 st till Konsument Borås - Klagomål - Tjänst. Båda avsåg långa svarstider. 

Till annan organisation: 
3 st till Borås Energi & Miljö - avsåg önskemål om återvinningsstation, återvinning av 
tyg samt nedskräpning 

2 st till SÄRF - avsåg gastuber i skogen samt försäljning av fyrverkerier 

1 st till Polisen - avsåg tillåtelse att samla fler än 50 personer. 

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

Konsekvensbedömning 
Social dimension 
Möjligheten för medborgarna att lämna synpunkter ses endast som positiv och ger 
förvaltningen möjligheter att fånga upp och åtgärda medborgarnas synpunkter, 
fokusera på förbättringsområden och framför allt bidra till nöjda medborgare, 
företagare och organisationer.  

Ekologisk dimension 
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. 

Ekonomisk dimension 
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. 

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Niclas Björkström 
Avdelningschef

Bilagor 
Redovisning av inkomna synpunkter jan-dec 2020, 2021-02-08 

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen, KS diarium 2021-00098 



 

 
Redovisning av inkomna synpunkter 
januari-december 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 31 december 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 tre 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 – 
december 2020 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Miljötillsyn 41 Klagomål 

Konsument Borås 2 Klagomål 

   

Totalt för förvaltningen 43  

Det har under 2020 inkommit 49 synpunkter till Miljöförvaltningen. Av dessa 49 synpunkter har 6 
fördelats till annan organisation. Av de återstående 43 synpunkterna som fördelats inom förvaltningen 
avsåg 41 klagomål på fysisk miljö och 2 klagomål på tjänst. 

3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

Kommungemensamma 
kriterier 

Beröm jan-
dec 2020 

Fråga jan-
dec 2020 

Förslag jan-
dec 2020 

Klagomål 
jan-dec 2020 

Totalt jan-
dec 2020 

Bemötande 0 0 0 0 0 

Fysisk miljö 0 0 0 41 41 

Information 0 0 0 0 0 

Tjänster 0 0 0 2 2 
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Kommungemensamma 
kriterier 

Beröm jan-
dec 2020 

Fråga jan-
dec 2020 

Förslag jan-
dec 2020 

Klagomål 
jan-dec 2020 

Totalt jan-
dec 2020 

Totalt 0 0 0 0 0 

Det har under 2020 inkommit 49 synpunkter till Miljöförvaltningen. Av dessa har 43 stycken blivit 
fördelade inom förvaltningen. 23 av synpunktslämnarna ville ha återkoppling. Synpunkterna fördelades 
enligt följande: 

41 st till Miljötillsyn - Klagomål – Fysisk miljö. 16 stycken avsåg klagomål på nedskräpning, 12 stycken 
avsåg klagomål på trängsel på serveringsställen, 5 stycken avsåg klagomål på buller, 5 stycken avsåg 
klagomål på störande fåglar, 2 stycken avsåg klagomål på rökning/matos samt 1 styck som avsåg 
klagomål på biltvätt på gatan. 

2 st till Konsument Borås - Klagomål - Tjänst. Båda avsåg långa svarstider. 

Till annan organisation: 
3 st till Borås Energi & Miljö - avsåg önskemål om återvinningsstation, återvinning av tyg samt 
nedskräpning 

2 st till SÄRF - avsåg gastuber i skogen samt försäljning av fyrverkerier 

1 st till Polisen - avsåg tillåtelse att samla fler än 50 personer. 

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

5 Avslutade synpunktsärenden 

Totalt antal avslutade ärenden Totalt antal ej avslutade 
ärenden 

Totalt antal synpunkter som 
inkom under perioden januari – 

december 2020 

43 0 43 

6 Synpunktsrutinen 
  Status Kommentar 

Förvaltningen har under året 
följt synpunktsrutinen 

Till större delen Dröjde med återkoppling i ett par av ärendena. 

7 Vidarebefordrade ärenden 
Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 6 
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Av de totalt 49 ärendena har 3 stycken fördelats till Borås Energi & Miljö, 2 stycken till SÄRF och 1 
styck till Polisen. 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Årsredovisning 2020 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner för egen del förvaltningens upprättade 
årsredovisning för 2020 och överlämnar denna till Kommunstyrelsen. 

Miljö- och konsumentnämnden begär att under 2021 få disponera 2020 års överskott 
av tilldelad byggbonus motsvarande 1 060 tkr. 

Miljö- och konsumentnämnden begär att under 2021 få disponera 2019 och 2020 års 
överskott av klimatkompensationsmedel motsvarande 1 015 tkr. 

Miljö- och konsumentnämnden begär att i bokslutet för 2020 bli kompenserade med 
5,1 mnkr för effekterna av Kommunfullmäktiges beslut att inte ta ut årligtillsynsavgift 
för livsmedelskontroll och serveringstillstånd. 

Ärendet 

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

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

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

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

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

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

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

Sammanfattningsvis beror nämndens underskott 2020 främst på: 

• Kommunfullmäktiges beslut att inte ta ut årligtillsynsavgift för livsmedelskontroll 
och serveringstillståndför alkohol harmedfört uteblivna intäkter på totalt 5,1mnkr. 
Nämnden begär att å 2020 års bokslut reducerat med dessa 5,1 mnkr. 

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

Ekonomiska konsekvenser av coronaviruset 

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

• Medarbetare och chefer har i varierande grad arbetat hemifrån under året har. 
Utrustning för att underlätta den fysiska hemarbetsmiljön har köpts in för 
cirka 120 tkr.   
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1 Inledning 
Året 2020 har till stora delar präglats av coronapandemin även för miljö- och konsumentnämndens 
verksamhet. 

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

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

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

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

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

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

Sammanfattningsvis beror nämndens underskott 2020 främst på: 

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

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

Ekonomiska konsekvenser av coronaviruset 

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

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

2 Viktiga händelser under året 
Agenda 2030, Miljö och konsumentnämnden 

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

Nytt tillsynsområde av lagstiftning kring coronapandemin 

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

Tillstånd- och livsmedelskontroll 

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

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

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

Miljötillsyn  

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

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

utveckling av NKI-arbetet 

Miljöstrategiska inklusive energi- och klimatrådgivning 

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

seminarier och föreläsningar 

Konsument Borås 

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

Stödfunktioner 

• Nytt ärendehanteringssystem för förvaltningens myndighetsområden 
• Driftsättning av e-arkiv 

3 Strategiska målområden - indikatorer och 
uppdrag 

3.1 Företagandet växer genom samverkan 

  Verksamhetens indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 NKI – Miljö- och hälsoskydd 61 65 70  

 NKI – Livsmedelskontroll 70 70 70  

 NKI – Serveringstillstånd 68 71 75  

NKI – Miljö- och hälsoskydd 
Observera - sammanlagda resultatet för hela 2020 offentliggörs 22 april 2021 och kolumnen 
"Utfall 2020" lämnas därför tom. 

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

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

3.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

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

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

3.2 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer 

3.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

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

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

3.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

3.3.1 Nämnd 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

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

 Delvis 
genomfört 

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

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

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

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

0,4 0,5 0,5 1 

 Andel anställda som nyttjar Borås 
Stads friskvårdsbidrag, % 

51 55 43 55,4 

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

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

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

4 Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

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

Statsbidrag 882 1 111 389 1 928 1 539 

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

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

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

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

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

Kapitalkostnader -101 -98 -80 -399 -319 

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

Buffert (endast i 
budget)   -274  274 

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

Kommunbidrag 22 800 25 875 27 400 27 400 0 

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

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

760 89  0 0 

Godkända 
"öronmärkta" projekt 2 750 12  178 178 

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

Ackumulerat resultat -594     

Resultatanalys 
Resultat 2020 

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

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

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

Sammanfattningsvis beror nämndens underskott 2020 främst på: 

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

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

Ekonomiska konsekvenser av coronaviruset 

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

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

För kommentarer kring budgetavvikelser per avdelning se avsnitt 4.3. 

4.1.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 
Kommunfullmäktige 

Projekt Totalt godkänt 
belopp Utfall tom 2019 Utfall 2020 Återstår 

Första beslut byggbonus 
2017 

750 750  0 

Första beslut byggbonus 
2018 

750 750  0 

Andra beslut byggbonus 
2018 

2 000 762 178 1 060 

Summa 3 500 2 262 178 1 060 

4.2 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 Budget 2020 Bokslut 

2020 Avvikelse 

Miljö- och 
konsumentnämnden      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -853 -918 -1 167 -808 359 

Resultat -853 -918 -1 167 -808 359 

Förvaltningsledning 
inklusive Stab      

Intäkter 150 30 262 265 3 

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

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

Stab      

Intäkter      

Kostnader      

Resultat      

Verksamhetsstöd      

Intäkter  57 100 143 43 

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

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

Bokslut 
2019 Budget 2020 Bokslut 

2020 Avvikelse 

Tillstånd- och 
livsmedelskontroll      

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

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

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

Miljötillsyn      

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

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

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

Miljöstrategiska inkl. 
energirådgivning      

Intäkter 2 891 2 372 2 187 3 836 1 649 

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

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

Konsument Borås      

Intäkter 1 522 1 579 1 869 1 890 21 

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

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

Buffert      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader 0 0 -274 0 274 

Resultat 0 0 -274 0 274 

Klimatkompensationsfo
nd      

Intäkter  549 0 781 781 

Kostnader  -460 0 -1 015 -1 015 

Resultat  89 0 -234 -234 

Totalt      

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

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

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

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

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

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

Åtgärder 

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

Analys av verksamheten 

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

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

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

4.3.2 Förvaltningsledning 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

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

Åtgärder 

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

Analys av verksamheten 

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

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

4.3.3 Stab 

Se 4.3.2 Förvaltningsledning. 

4.3.4 Verksamhetsstöd 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

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

Åtgärder 

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

Analys av verksamheten 

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

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

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

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

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

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

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

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Avdelningen redovisar totalt sett en negativ avvikelse mot årsbudget på - 4 792 tkr. 

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

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

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

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

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

Åtgärder 

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

Analys av verksamheten 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3.6 Miljötillsyn 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Miljötillsyn redovisar totalt sett en avvikelse mot årsbudget på - 990 tkr. 

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

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

Åtgärder 

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

Analys av verksamheten 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3.7 Miljöstrategiska inkl. energirådgivning 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

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

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

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

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

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

 
Åtgärder 

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

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

 
Analys av verksamheten 

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

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

4.3.8 Konsument Borås 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Avdelningens budgetöverskott på 280 tkr beror på minskade lokalkostnader, då hyran för gemensamma 
utrymmen i stadshuset minskat samt att personalkostnaderna blivit något lägre på grund av att 0,5 tjänst 
som budget- och skuldrådgivare inte återanställts. 
 
Åtgärder 

0,5 tjänst som budget- och skuldrådgivare drogs in i samband med att en anställd slutade. Det betyder 
att inför 2021 har verksamheten 0,5 årsarbetare mindre. Denna förändring har nämnden fattat beslut 
om av ekonomiska skäl i samband med budget 2021. 
 
Analys av verksamheten 

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

4.3.9 Klimatkompensationsfond 

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

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

  Tkr Tkr 

Från 2019 549  

Fakturerat 2020 781  

SUMMA 1 330  

Navet -78  

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

 -700 

Vaccination almar tekniska 
förvaltningen 

-237  

SUMMA 1 015  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Statsbidrag trängseltillsyn 596 

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

-1 500 

Kostnader för att underlätta god arbetsmiljö vid hemarbete -120 

Summa -1 024 

6 Verksamhetsmått 

6.1 Miljöförvaltningen gemensamt 

6.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal ärenden 3 746 3 833  4 006 

Antal händelser 
(Ecos) 

16 934 18 487  26 456 

Antal 
delegationsbeslut. 

924 1 207  1 003 

6.2 Tillstånd - och livsmedelskontroll 

6.2.1 Alkoholtillsyn 

6.2.1.1 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

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

 0  100 

Antal ärenden inre 
tillsyn 

 11 35 9 

Antal yttre 
tillsynsbesök 

  160 146 

Totalt antal 
diarieförda 
ärenden 

  800 434 
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Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Anmälan 
förändring av PBI 

  25 12 

Antal 
delegationsbeslut 

  90 59 

Ändringar i tillstånd   30 25 

Antal 
informationsmöten 

  15 7 

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

  1 300 1 308 

Antal diarieförda 
händelser 

  4 000 3 220 

Antal dialogmöten   5 1 

Remissvar till 
Spelinspektionen 

  10 3 

Antal 
stadigvarande 
serveringstillstånd 

  135 134 

6.2.2 Tobakstillsyn m.fl. 

6.2.2.1 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal 
delegationsbeslut 

 20 50 47 

Antal inspektioner 
tobak och e-
cigaretter 

 31 40 6 

Antal inspektioner 
folköl 

 19 40 4 

Antal inspektioner 
receptfria 
läkemedel 

 16 30 0 

Antal kontrollköp 
av tobaksprodukter 

 0 50 0 
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6.2.3 Livsmedelskontroll 

6.2.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal 
livsmedelsverksamheter 

790 790 800 800 

Antal inspektioner 763 849 800 514 

Antal revisioner 66 102 100 76 

Antal delegationsbeslut 278 322 260 255 

Klagomål 70 98 70 70 

Registrering 105 109 100 128 

Antal ärenden RASFF 
och iRASFF 

 21 30 34 

6.3 Miljötillsyn 

6.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal 
delegationsbeslut 

607 834 700 746 

Antal inspektioner 
och personliga 
möten miljötillsyn 

271 217 250 288 

Antal inspektioner 
och personliga 
möten enskilda 
avlopp 

209 220 200 196 

Antal inspektioner 
och personliga 
möten hälsoskydd 

254 185 250 360 

Antal 
kundkontakter 
miljötillsyn 

4 973 5 806 5 000 6 541 

Antal 
kundkontakter 
enskilda avlopp 

2 475 2 609 2 500 2 674 

Antal 
kundkontakter 
hälsoskydd 

2 368 2 203 2 500 2 531 
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6.4 Miljöstrategiska 

6.4.1 Miljöstrategisk verksamhet 

6.4.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Naturvårds- och 
hållbarhetsprojekt 

 5 5 5 

Antal deltagande 
timmar i stadens 
planering 

 2 352 3 000 2 062 

Strandskyddsärenden  58 50 70 

Deltagare i 
miljöutbildning 

 1 050 600 529 

6.4.1.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Beviljade ärenden 
Naturvårdsfonden 

 20 10 10 

Aktiviteter i media  36 40 19 

6.4.2 Energi- och klimatrådgivning 

6.4.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Rådgivningsärenden, 
energi- och 
klimatrådgivning 

119 139 135 110 

Evenemang  7 2 5 

6.5 Konsument Borås 

6.5.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Rådgivningsärenden, 
BUS 

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

Föreläsningar och 
informationstillfällen, 
BUS 

52 37 50 34 

Rådgivningsärenden, 
konsumentsrättslig, 
KVL 

 1 159 1 200 1 151 

Föreläsningar och 
informationstillfällen, 
KVL 

 16 50 22 

7  Investeringar 

7.1 Investeringar, årliga anslag 

Tkr Budget 2020 Utgift 2020 Avvikelse 2020 

Nytt verksamhetssystemEcos2 1 387 921 466 

Summa 1 387 921 466 

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

7.2 Investeringar som löper över flera år 

Tkr Godkänd 
utgift 

Total 
budget 

2020 

Utgift 
2020 Avvik. Omdisp Prognos Status 

     0 0 0 

Summa     0 0  
 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 



Beslutstyp Datum Objekt Ärendetyp Diarienr
Stadigvarande tillstånd catering, bifall 2020-12-21 Nytt tillstånd - e-tjänst 50-2018-00017
Uppg i allm handling lämnas inte ut pga sekretess 2021-01-08 Begäran om utlämnande av handlingar 75-2021-00004
Avskrivning 2021-01-11 Nytt tillstånd - e-tjänst 50-2020-00413



Ärendenr Anläggning/Fastighet ÄrendeRubrik Besl.Datum Del.nr
2021-14 Klagomål på inomhusmiljö 2021-01-07 2021-1
2021-14 Klagomål på inomhusmiljö 2021-01-07 2021-2
2021-1 Klagomål livsmedel - Matförgiftning 2021-01-07 2021-3
2021-1 Klagomål livsmedel - Matförgiftning 2021-01-07 2021-4
2020-3813 Remiss bygglov - Bygglov - Ändring av kontor till skola. 2021-01-07 2021-5
2020-3735 Ansökan om strandskyddsdispens 2021-01-08 2021-6
2020-3445 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2021-01-08 2021-7
2021-32 Anmälan av skrotning av cistern 2021-01-08 2021-8
2020-3555 Klassning av anläggning/verksamhet - Inklassning fordonstvätt 2021-01-12 2021-9
2020-3199 Planerad tillsyn - Strandskydd 2021-01-12 2021-10
2020-3199 Planerad tillsyn - Strandskydd 2021-01-12 2021-11
2021-25 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-01-12 2021-12
2020-3135 Miljösanktionsavgift - Sent inkommen miljörapport 2021-01-12 2021-13
2021-12 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-01-12 2021-14
2020-3514 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2021-01-12 2021-15
2021-24 äKlassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-01-12 2021-16
2020-3191 äRegistrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2021-01-12 2021-17
2021-33 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-01-12 2021-18
2020-3201 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2021-01-12 2021-19
2021-36 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-01-12 2021-20
2021-39 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-01-12 2021-21
2021-42 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-01-12 2021-22
2021-43 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-01-12 2021-23
2021-50 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-01-12 2021-24
2021-51 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-01-12 2021-25
2021-54 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-01-12 2021-26
2021-55 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-01-12 2021-27
2021-57 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-01-12 2021-28
2021-58 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-01-12 2021-29
2021-59 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-01-12 2021-30
2020-3232 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-01-12 2021-31
2020-3005 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2021-01-13 2021-32
2020-2549 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2021-01-13 2021-33



2020-3944 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Erfarenhetsinklassning2021-01-14 2021-34
2020-3947 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Erfarenhetsinklassning2021-01-14 2021-35
2020-3945 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Erfarenhetsinklassning2021-01-14 2021-36
2020-3519 Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift - 2019 2021-01-14 2021-37
2020-3338 Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift 2019 2021-01-14 2021-38
2020-2952 Miljösanktionsavgift - Miljösanktionsavgift 2019 - Installation utan 2021-01-15 2021-39
2021-13 Remiss alkoholservering - Serveringstillstånd 2021-01-15 2021-40
2020-156 Klagomål hälsoskydd - Klagomål på ventilationsanläggning 2021-01-15 2021-41
2021-84 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-01-15 2021-42
2020-3541 gSanktionsavgift livsmedel 2021-01-15 2021-43
2021-93 Klagomål livsmedel - Skadedjur/Avfall 2021-01-15 2021-44
2021-93 Klagomål livsmedel - Skadedjur/Avfall 2021-01-18 2021-45
2021-107 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Erfarenhetsinklassning2021-01-19 2021-46
2021-109 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Erfarenhetsinklassning2021-01-19 2021-47
2021-105 lassning av anläggning/verksamhet - L - Erfarenhetsinklassning2021-01-19 2021-48
2021-119 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Erfarenhetsinklassning2021-01-19 2021-49
2021-120 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Erfarenhetsinklassning2021-01-19 2021-50
2020-3919 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Erfarenhetsinklassning2021-01-19 2021-51
2020-3005 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2021-01-20 2021-52
2021-99 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-01-20 2021-53
2020-3927 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Erfarenhetsinklassning2021-01-20 2021-54
2020-3929 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Erfarenhetsinklassning2021-01-20 2021-55
2021-100 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-01-20 2021-56
2020-3837 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2021-01-20 2021-57
2020-3900 Remiss - Remiss Regional Handlingsplan för friluftsliv i Västra G 2021-01-20 2021-58
2021-90 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Erfarenhetsinklassning2021-01-20 2021-59
2021-92 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Erfarenhetsinklassning2021-01-20 2021-60
2020-3921 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Erfarenhetsinklassning2021-01-20 2021-61
2020-3934 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Omklassning 2021-01-20 2021-63
2020-3932 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Erfarenhetsinklassning2021-01-20 2021-64
2021-71 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Erfarenhetsinklassning2021-01-21 2021-65
2021-70 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Erfarenhetsinklassning2021-01-21 2021-66
2020-3925 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Erfarenhetsinklassning2021-01-21 2021-67
2020-3926 nKlassning av anläggning/verksamhet - L - Omklassning 2021-01-21 2021-68
2021-72 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Erfarenhetsinklassning2021-01-21 2021-69
2020-3646 Remiss bygglov - Bygglov - Tidsbegränsat bygglov. 2021-01-21 2021-70

 



2020-3720 Anmälan av hälsoskyddsverksamhet - Undervisningslokal 2021-01-21 2021-71
2020-3115 Planerad tillsyn - Miljöskydd - Samordnad fordonstillsyn 2021-01-22 2021-72
2021-167 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-01-22 2021-73
2019-3648 Klagomål på inomhusmiljö - Hälsoskydd, Klagomål På Ventilation2021-01-22 2021-74
2021-171 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-01-22 2021-75
2021-162 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-01-22 2021-76
2021-173 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-01-22 2021-77
2021-140 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-01-22 2021-78
2021-161 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-01-22 2021-79
2021-160 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-01-22 2021-80
2021-156 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-01-22 2021-81
2021-151 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-01-22 2021-82
2021-150 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-01-22 2021-83
2021-149 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-01-22 2021-84
2021-138 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-01-22 2021-85
2021-148 gKlassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-01-22 2021-86
2021-137 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-01-22 2021-87
2021-134 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-01-22 2021-88
2021-128 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-01-22 2021-89
2021-127 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-01-22 2021-90
2021-126 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-01-22 2021-91
2021-124 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-01-22 2021-92
2021-123 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-01-22 2021-93
2021-122 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-01-22 2021-94
2021-182 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-01-22 2021-95
2021-183 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-01-22 2021-96
2021-184 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-01-22 2021-97
2020-2605 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2021-01-25 2021-98
2020-3992 Remiss planärenden -  Underrättelse om granskning för detaljpla2021-01-25 2021-99
2020-3629 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2021-01-25 2021-100
2020-3836 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2021-01-26 2021-101
2020-3836 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2021-01-26 2021-102
2020-3936 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Erfarenhetsinklassning2021-01-27 2021-103
2021-203 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Erfarenhetsinklassning2021-01-27 2021-104
2021-204 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Erfarenhetsinklassning2021-01-27 2021-105
2021-205 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Erfarenhetsinklassning2021-01-27 2021-106

        



2021-206 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Erfarenhetsinklassning2021-01-27 2021-107
2020-2637 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2021-01-27 2021-108
2021-93 Klagomål livsmedel - Skadedjur/Avfall 2021-01-27 2021-109
2021-187 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-01-27 2021-111
2020-3381 Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Anmälan av fordonstvätt 2021-01-27 2021-112
2021-102 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Erfarenhetsinklassning2021-01-27 2021-113
2021-104 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Erfarenhetsinklassning2021-01-27 2021-114
2020-3930 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Erfarenhetsinklassning2021-01-27 2021-115
2020-3909 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Erfarenhetsinklassning2021-01-27 2021-116
2020-3904 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Erfarenhetsinklassning2021-01-27 2021-117
2020-3491 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2021-01-28 2021-118
2020-3491 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2021-01-28 2021-119
2021-196 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-01-28 2021-120
2020-3962 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2021-01-29 2021-121
2021-65 Remiss - Remiss tillstånd till hantering av särskilt farliga kemiska 2021-01-29 2021-122
2021-237 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-01-29 2021-123
2021-211 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-01-29 2021-124
2021-212 Anmälan av skrotning av cistern 2021-01-29 2021-125
2021-69 Remiss vattenverksamhet - Kompletteringsremiss Nybron - ansö2021-01-29 2021-126
2020-3923 Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan WC 2021-01-29 2021-127
2020-3940 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Erfarenhetsinklassning2021-01-29 2021-128
2021-197 Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme 2021-01-29 2021-129
2021-236 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-01-29 2021-130
2021-235 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-01-29 2021-131
2021-234 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-01-29 2021-132
2021-233 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-01-29 2021-133
2021-224 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-01-29 2021-134
2021-223 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-01-29 2021-135
2021-222 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-01-29 2021-136
2021-221 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-01-29 2021-137
2021-220 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-01-29 2021-138
2021-219 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-01-29 2021-139
2021-218 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-01-29 2021-140
2020-3574 Registrering av livsmedelsanläggning - Livsmedelsanläggning 2021-01-29 2021-141
2021-232 Klassning av anläggning/verksamhet - L - Inklassning 2021-01-29 2021-142

   



Beslutstyp Datum F-Ställe Diarienr Ärendetyp
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2021-01-08 01-2019-00097 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2021-01-08 01-2019-00116 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2021-01-08 01-2019-00088 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2021-01-08 01-2019-00086 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2021-01-08 01-2019-00092 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2021-01-08 01-2019-00087 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2021-01-08 t 01-2019-00071 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2021-01-08 01-2019-00096 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2021-01-08 01-2019-00073 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel
Tillstånd tobaksförsäljning - detaljhandel 2021-01-21 01-2019-00129 Ansökan om tillstånd tobak detaljhandel
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1 Kommunakuten AB, Runristarvägen 27, 186 50 Vallentuna 
E-post: kurs@kommunakuten.se  www.kommunakuten.se 

Tfn 070-398 93 05 

 

 

 

 
 

Att utreda och besluta om förelägganden, förbud och viten 
inom MB och PBL-området - Digitalt 

Kurslängd 

Heldag 09:30 - 16:00.  
 

Datum och plats 

Kursen ges den 25 februari 2021. 
 

Kostnad 

Kursavgift för deltagande är 3 850 kr kronor exkl. moms. Dokumentation ingår. 
 

Bakgrund 

Ett föreläggande eller ett förbud är ett beslut av en domstol eller en myndighet (tvångsåtgärd) 

som t.ex. innebär att den som beslutet gäller ska vidta en åtgärd eller ska förbjudas att gör 

något. Ett föreläggande kan i vissa fall förenas med vite, vilket betyder att den som inte följer 

föreläggandet genom domstolsbeslut kan tvingas betala en på förhand fastställs summa 

pengar. En annan möjlig följd av att inte följa ett föreläggande kan vara att en ansökan avvisas 

eller att myndigheten fattar ett beslut som är negativt för den som föreläggandet gäller. Det 

gäller t.ex. i situationer när någon t.ex. har förelagts att komplettera en ansökan. 

 

Att tillämpa reglerna om förelägganden, förbud och viten är ofta komplicerat. Det finns en 

mängd författningsbestämmelser och omfattande praxis. Dessutom finns ett antal vägledande 

principer som alltid måste beaktas i samband med förelägganden, förbud och viten. Detta 

ställer stora krav på en genomtänkt och tydlig strategi kring utformning av föreläggandet och 

valet av vitesalternativ eller andra sanktioner. Det kan sammanfattas med att ett föreläggande 

måste vara utformat så att det inte kan missförstås av mottagaren och att rätt form av 

vitesalternativ måste användas om föreläggandet är förenat med vite. 
 

Syfte 

Förelägganden, förbud och viten är centrala verktyg för en väl fungerande tillsynsverksamhet. 

Syftet med den här kursdagen är att göra en fördjupad genomgång av reglerna kring 

förelägganden och viten samt att gå igenom metod och struktur för utredning och 

utformningen av förelägganden och vitesanvändning inom kommunens tillsynsverksamheter. 
 

Målgrupp 

Tjänstemän som arbetar med handläggning och tillsyn inom miljöbalks- och plan- och 

byggområdet samt förtroendevalda i nämnder med ansvar för tillsyn och myndighetsutövning 

inom denna sektor. 

mailto:kurs@kommunakuten.se
http://www.kommunakuten.se/
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Innehåll 

Kursen kommer bl.a. att innehålla: 

 

• Begreppet myndighetsutövning 

• Förelägganden och viten är myndighetsutövning, vad får det för konsekvenser? 

• Grundläggande rättsprinciper vid myndighetsutövning. 

• Legalitetsprincipen 

• Ändamålsprincipen 

• Behovsprincipen 

• Proportionalitetsprincipen 

• Kravet på objektivitet och likhet. 

• Allmänna skyldigheter och ansvar vid myndighetsutövning 

• Förvaltningslagen (ny lag 1/7-2018) 

• Straffrättsligt ansvar 

• Skadeståndsrättsligt ansvar 

• Kommunallagens regler om jäv och delegation (ny lag 1/1-2018) 

• Grundläggande författningsbestämmelser för förelägganden 

• Utredning 

• Grundläggandet frågeställning 

• Vad ska uppnås med föreläggandet, när ska det uppnås, vad är 

konsekvensen av att inte följa föreläggandet. 

• Hur omfattande utredning? 

• Språkbruk 

• Utredningens metodik 

• Begära komplettering 

• Inhämta egen information 

• Att värdera information och redovisa värderingen 

• Motstående uppgifter 

• Bevisvärdering 

• Muntlig information och tjänsteanteckningar 

• Kommunicering med part 

• Själva prövningen, vad är det egentligen som ska prövas och vad ska uppnås 

med föreläggandet? 

• Innehåll och utformning av ett beslut 

• Sakomständigheter, vad ska anges? 

• Rättsgrunder, hur presenteras dessa i beslutsdokumentet 

• Rättsregler 

• Vägledande praxis 

• Beslutsmotivering 

• Hur ska en beslutsmotivering formuleras? 

• Vad ska vara med i motiveringen? 

• Beslutsformulering (själva beslutet), 

• Vad ska vara med i själva beslutstexten? 

• Överklagande och överklagandehänvisning 

mailto:kurs@kommunakuten.se
http://www.kommunakuten.se/
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• Viten 

• Föreläggandets betydelse 

• Formella krav på innehåll enligt viteslagen 

• Val av vitesbelopp 

• Hur väljer man mellan löpande eller fast vite? 

• Ansökan om utdömande av vite 
• Viteslagens förhållande till speciallagstiftning och alternativa tvångsåtgärder. 

Föreläsare 
 

Föreläsare och utbildningsledare är jur. kand. Christer Hjert. Han är sedan nästan två 

decennier verksam som konsult och VD för Kommunakuten AB samt som senior rådgivare i 

dataskyddsfrågor för offentlig sektor (GDPR) på PrivacyWorks Nordic AB och har en 

bakgrund som domare och förbundsjurist på Svenska Kommunförbundet (nuvarande SKL). 

Han har under 2017 också varit verksam som biträdande kommundirektör i Norrtälje 

kommun. Christer är en av landets mest erfarna jurister/konsulter inom området kommunal 

verksamhetsjuridik och kommunal organisation. Han har under många år arbetat med 

juridiska och organisatoriska frågor inom kommun- och landstingssektorn. Christer har som 

rådgivare och konsult stor erfarenhet av rättsliga frågor som rör förelägganden och viten 

 

Christer är en flitigt anlitad föreläsare. Han har också deltagit som sakkunnig i statliga 

utredningar inom främst kommunalrättens område. Christer har dessutom en omfattande 

skriftproduktion och är författare till böckerna "Samhällskriser och olyckor. Lag om skydd 

mot olyckor - en juridisk handbok", "Samhällskriser och katastrofer - en juridisk handbok", 

"Kommunledningen i Stormens öga", "Kommunal IT i Samverkan" och ett par kommentarer 

till kommunallagen. Han har precis skrivit en lagkommentar till nya kommunallagen på 

uppdrag av JP Infonet Förlag. 
 

Presentation 

Kommunakuten AB är en av landets ledande aktörer inom området kommunal 

verksamhetsjuridik och därtill kopplade frågor. För en närmare presentation av företaget 

hänvisas till www.kommunakuten.se 
 

Anmälan 

Sista tidpunkt för anmälan är den 23 februari 2021. 

 

Anmälan sker antingen på bifogad anmälningsblankett eller via e-post till 

kurs@kommunakuten.se om anmälan inte sker på bifogad anmälningsblankett är det viktigt 

att ni i mailet anger alla de uppgifter som efterfrågas, se anmälningsblanketten. 
 

Avanmälan 

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och ersättare inte deltar debiteras halv 

kursavgift. Uteblir anmäld deltagare debiteras hel kursavgift. Kommunakuten AB förbehåller 

sig rätten att ställa in kursen till följd av bristande deltagarantal. 

mailto:kurs@kommunakuten.se
http://www.kommunakuten.se/
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Information om utbildningen 
 

Marina Hjert, telefon: 070-398 93 05 eller 

e-post: marina.hjert@kommunakuten.se 

 

mailto:kurs@kommunakuten.se
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Anmälningsblankett 

Att utreda och besluta om förelägganden, förbud och viten inom MB och PBL-området 

den 25 februari 2021 - Digitalt. 

 

Sista tidpunkt för anmälan är den 25 februari 2020. 

 

 

Namn: 

 

Kommun/Organisation: 

 

Befattning: 

 

E-postadress: 

 

Postadress: 

 

Underskrift och telefonnummer: 
 

 
 

Fakturan skickas till följande adress (ange referensperson och/eller referensnummer): 

Fakturamottagare: 

Fakturaadress: 

 

Fakturareferens: 

 

Obs! Om faktura återsändes p.g.a. felaktigt angivna faktureringsuppgifter tillkommer en 

omfaktureringsavgift på 150 kronor exkl. moms. 

 

Speciella önskemål om kost (allergier 
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Behandling av personuppgifter 
När du anmäler dig till kursen ingår du en avtalsförpliktelse med Kommunakuten AB vilket 

innebär att Kommunakuten AB har rätt att med stöd av artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen 

behandla dina personuppgifter i syfte att administrera den tjänst du genom avtalet erhåller. 

Kommunakuten behandlar de personuppgifter du lämnar genom anmälan endast i syfte att 

administrera tjänsten. De personuppgifter som behandlas är namn, e-postadress, 

telefonnummer och postadress avseende dig själv och eventuell fakturareferensperson. 

 

Samtycke behandling av uppgift om matallergi/matpreferens 

Om du anger att du har någon form av matallergi eller religiöst betingad matpreferens 

behöver vi dessutom ditt samtycke för att behandla den uppgiften. Genom att ange matallergi 

eller religiöst betingad matpreferens på anmälningsblanketten samtycker Du till att Vi 

behandlar den uppgiften i syfte att förhindra att du utsätts för den form av mat du är allergisk 

mot eller av religiösa skäl utesluter. 

Samtycke behandling för marknadsföring 

Genom att anmäla dig till kursen samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter för att 

erbjuda våra tjänster samt skicka nyhetsbrev och andra erbjudanden till dig. Vi kommer inte 

att lämna över dina personuppgifter till någon annan fysisk eller juridisk person för 

behandling. Om du inte vill att vi ska behandla dina personuppgifter i detta syfte avanmäler 

du dig från våra utskick och vi kommer då att ta bort dina personuppgifter. 

Kontaktinformation 

För frågor om och information kring vår behandling av personuppgifter kontakta Christer 

Hjert via e-post christer.hjert@kommunakuten.se eller telefon 070-298 93 04. Du kan även ta 

del av vår policy och våra riktlinjer för behandling av personuppgifter. 

mailto:kurs@kommunakuten.se
http://www.kommunakuten.se/
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Inbjudan till digitalt seminarium 
med Hans Abrahamsson. 

Inbjudna är: Idéburna organisationer, såsom exempelvis föreningar, studieförbund, 
trossamfund, och anställda i Borås Stad. 

Vår tids Stora samhällsomdaning 
Om konsten att göra synvändor och värna den sociala hållbarheten och demokratin 

Vår tids samhällsomdaning, som drivs fram i samverkan av globalisering, migration och 
urbanisering, har medfört att det lokala alltmer flätas samman med det globala. Utvecklingen 
skapar komplexa samhällsfrågor där rollerna för statens, kommunerna och i det civila samhället 
förändras. 

Hans visar i sitt föredrag på hur vi måste börja tänka på ett nytt sätt och göra annorlunda för att 
mötas dessa utmaningar. Han visar bland annat på varför vi behöver gå från att jobba ”för” våra 
invånare till ”med” dem i större uträckning framöver och hur viktiga det civila samhället är i det.  

Seminariet kommer också innehålla en stund där vi möts i grupper med fokus på de Idéburna 
organisationernas roll i den stora samhällsomdaningen. 

Vi erbjuder två seminarietillfällen med samma innehåll 

24 februari klockan 17.00-20.30 
9 mars klockan 13.00-16.30 

Anmäl dig här. Genom att klicka på denna rad kommer du till anmälan. 
Efter att du har anmält dig kommer du få en digital länk skickat till dig några dagar innan föreläsningen. 

Vem är Hans? 
Hans Abrahamsson är en duktig föreläsare. I botten är han nationalekonom och har under många 
år varit verksam som docent i freds- och utvecklingsforskare. Han forskar kring 
samhällsförändring och de konfliktmönster som följer i dess spår och har det senaste decenniet 
fokuserat på den sociala hållbarhetens förutsättningar och på frågan om social tillit och trygghet 
och hur detta tar sig uttryck bland svenska kommuner.  

Har du frågor kontakta: 

Anders Hjorth, 0722-22 17 89 eller Malin Andersson, 033-35-73-61 

https://www.boras.se/kommunochpolitik/samarbetenochnatverk/overenskommelsen/inbjudningarochwebbanmalningar.4.1ae1741f15db936d02b53cd7.html
mailto:hjortanders@hotmail.com
mailto:malin.andersson@boras.se


Från: Miljö- och konsumentnämnden
Till: Miljö- och konsumentnämnden
Ärende: VB: Välkommen att vara med på seminarier med Hans Abrahamsson kring "Vår tids stora

samhällsomdaning".
Datum: den 9 februari 2021 17:33:14
Bilagor: Inbjudan till seminarium med Hans Abrahamsson.pdf

Hej,
 
 
Välkomna till två digitala seminarier med Hans Abrahamsson. Hans gör en bra
sammanfattning av den stora förändring som pågår i vårt samhälle och som leder
till nya samhällsutmaningar. De leder till nya teorier om sätt som vi kan använda
för att lösa dem. Allt baserat på forskning och kloka resonemang.
 
Flera inom Borås Stad har fått ta del av Hans föreläsning eller utbildningar
tidigare, men nu vill vi ge fler möjlighet. Därför bjuder vi nu in föreningar och andra
organisationer samt tjänstepersonal och politiker i Borås Stad som inte tidigare fått
chansen att ta del av hans föredrag.
 
Vi tror att om vi är många med samma kunskap och perspektiv så hjälper det oss
att hitta ett gemensamt arbetssätt och nya goda sätt att samverka framöver både
mellan Borås Stad och idéburna organisationer och också inom Borås Stad.
 
Seminarierna arrangeras inom ramen för Överenskommelsen. Den lokala
Överenskommelsen handlar om hur Borås Stad och de Idéburnas organisationer i
Borås ska kunna utveckla och fördjupa sin samverkan. Utmaningen är hur man
gemensamt kan upprätthålla och utveckla välfärden. I detta arbete stärks
boråsarnas delaktighet och möjlighet att påverka. Läs mer om Överenskommelsen
på boras.se/overenskommelsen.
 
Anmäl dig till seminariet här
 
Med vänliga hälsningar

Malin Andersson
Utvecklingsledare
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Borås Stad - Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
Sturegatan 38, 501 80 Borås
Telefon: 033 - 35 73 61
Webbplats: boras.se - facebook.com/fritidfolkhalsa

mailto:mknamnd@boras.se
mailto:mknamnd@boras.se
mailto:https://www.boras.se/kommunochpolitik/samarbetenochnatverk/overenskommelsen/inbjudningarochwebbanmalningar.4.1ae1741f15db936d02b53cd7.html
http://boras.se/
http://facebook.com/fritidfolkhalsa



Inbjudan till digitalt seminarium 
med Hans Abrahamsson. 


Inbjudna är: Idéburna organisationer, såsom exempelvis föreningar, studieförbund, 
trossamfund, och anställda i Borås Stad. 


Vår tids Stora samhällsomdaning 
Om konsten att göra synvändor och värna den sociala hållbarheten och demokratin 


Vår tids samhällsomdaning, som drivs fram i samverkan av globalisering, migration och 
urbanisering, har medfört att det lokala alltmer flätas samman med det globala. Utvecklingen 
skapar komplexa samhällsfrågor där rollerna för statens, kommunerna och i det civila samhället 
förändras. 


Hans visar i sitt föredrag på hur vi måste börja tänka på ett nytt sätt och göra annorlunda för att 
mötas dessa utmaningar. Han visar bland annat på varför vi behöver gå från att jobba ”för” våra 
invånare till ”med” dem i större uträckning framöver och hur viktiga det civila samhället är i det.  


Seminariet kommer också innehålla en stund där vi möts i grupper med fokus på de Idéburna 
organisationernas roll i den stora samhällsomdaningen. 


Vi erbjuder två seminarietillfällen med samma innehåll 


24 februari klockan 17.00-20.30 
9 mars klockan 13.00-16.30 


Anmäl dig här. Genom att klicka på denna rad kommer du till anmälan. 
Efter att du har anmält dig kommer du få en digital länk skickat till dig några dagar innan föreläsningen. 


Vem är Hans? 
Hans Abrahamsson är en duktig föreläsare. I botten är han nationalekonom och har under många 
år varit verksam som docent i freds- och utvecklingsforskare. Han forskar kring 
samhällsförändring och de konfliktmönster som följer i dess spår och har det senaste decenniet 
fokuserat på den sociala hållbarhetens förutsättningar och på frågan om social tillit och trygghet 
och hur detta tar sig uttryck bland svenska kommuner.  


Har du frågor kontakta: 


Anders Hjorth, 0722-22 17 89 eller Malin Andersson, 033-35-73-61 



https://www.boras.se/kommunochpolitik/samarbetenochnatverk/overenskommelsen/inbjudningarochwebbanmalningar.4.1ae1741f15db936d02b53cd7.html
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