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Tertialrapport 2 2017  

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner rapporten och översänder den till 
Kommunstyrelsen.  
 

Ärendet 
Miljöförvaltningen har upprättat en tertialrapport för perioden januari – augusti 2017. 
Rapporten är framtagen i kommunens rapporteringssystem Stratsys och följer den 
kommungemensamma strukturen.  
 
Miljöförvaltningen har även gjort en tertialredovisning av miljömålen för samma 
period i Stratsys. Miljörapporteringen har lagts in som ett extra avsnitt i ovan nämnda 
tertialrapport.  
 

Sammanfattning 
Samhällets behov av miljö- och hälsoskyddskompetens har ökat markant de sista tio-
femton åren, i takt med insikten att arbete med hållbar utveckling är nödvändig för 
mänsklighetens överlevnad på lång sikt. Behovet ökar också i takt med att byggandet 
ökar, både hos det privata näringslivet och hos stat, kommun och landsting. Erfarna 
inspektörer rekryteras numera ofta över till näringslivet. Nämndens verksamhet 
påverkas därför sedan några år av hög personalomsättning. De som slutat uppger lågt 
löneläge som huvudskäl. Miljö- och konsumentnämndens verksamhet påverkas därför 
av stor personalomsättning samt av trångboddhet på grund av flytten av personal från 
Orangeriet och överföringen av Tillståndsenheten från Fritid- och folkhälsonämnden 
till Miljö- och konsumentnämnden. 
 
Vid årsskiftet 2016/2017 hade ca 22 procent av förvaltningens personal arbetat 
mindre än två år och ytterligare ca 27 procent mindre än sex månader. Alla 
avdelningar berörs, avdelningen för miljötillsyn berörs i mycket hög grad – nio av 
tretton miljöinspektörer har arbetat mindre än tre år. Tre av dessa är föräldralediga 
och vikarier är mycket svåra att hitta. De sistnämnda vakanserna hänger ihop med 
svårigheterna att rekrytera erfaren personal inom miljötillsyn. Utan dessa vakanser 
hade personalkostnaderna ökat och prognosen för året försämrats 
ytterligare. Rekrytering på de vakanta tjänsterna har påbörjats och alla tjänsterna 
planeras bli tillsatta under 2017. 
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 Miljö- och konsumentnämnden 



Under sommaren har delar av förvaltningens verksamhet flyttat till Nornans 
bottenplan, i väntan på att hela förvaltningen kan samlokaliseras så småningom. 
Flytten från Orangeriet har främst påverkat Miljöstrategiska avdelningens 
rådgivningsverksamhet inom konsumtion, energi och klimat samt arbetet med 
Fairtrade City. 
 
För att kunna bibehålla verksamheten i enlighet med miljö- och konsumentnämndens 
uppdrag från kommunfullmäktige måste förvaltningen behålla och rekrytera 
kompetent personal. Miljöförvaltningen identifierade inför 2017 behov av ytterligare 
stödfunktioner inom kvalitet, IT och administration, en översyn av 
lönestrukturen, kompetensutveckling och stöd för arbete med grupputveckling, 
medarbetarskap och ledarskap. Arbetet har påbörjats och behöver fortsätta.  
 
Det prognostiserade underskottet beror på att intäkterna inte når upp till budgeterade 
volymer. Budgeterade intäktsvolymer är inom miljötillsyn inte realistiska varför 
nämnden i budget 2018 begär extra medel. Vidare är delar av intäktsbortfallet ett 
resultat av personalsituationen. När samtliga vakanser är tillsatta kommer 
kompetensutveckling krävas under 2-3 år innan intäkterna når önskvärd nivå. 
Intäktsbortfallet vägs upp i år av att nämnden under merparten av året har haft ett 
antal vakanta tjänster. Så ser inte situationen ut inför 2018 vilket gör att 
problematiken på intäktssidan blir värre nästa år om inte nämnden får gehör för sina 
äskanden i budget 2018. 
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1  Inledning 
Samhällets behov av miljö- och hälsoskyddskompetens har ökat markant de sista tio-femton åren, i takt 
med insikten att arbete med hållbar utveckling är nödvändig för mänsklighetens överlevnad på lång sikt. 
Behovet ökar också i takt med att byggandet ökar, både hos det privata näringslivet och hos stat, 
kommun och landsting. Erfarna inspektörer rekryteras numera ofta över till näringslivet. Nämndens 
verksamhet påverkas därför sedan några år av hög personalomsättning. De som slutat uppger lågt 
löneläge som huvudskäl. Miljö- och konsumentnämndens verksamhet påverkas därför av stor 
personalomsättning samt av trångboddhet på grund av flytten av personal från Orangeriet och 
överföringen av Tillståndsenheten från Fritid- och folkhälsonämnden till Miljö- och 
konsumentnämnden. 

Vid årsskiftet 2016/2017 hade ca 22 procent av förvaltningens personal arbetat mindre än två år och 
ytterligare ca 27 procent mindre än sex månader. Alla avdelningar berörs, avdelningen för miljötillsyn 
berörs i mycket hög grad – nio av tretton miljöinspektörer har arbetat mindre än tre år. Tre av dessa är 
föräldralediga och vikarier är mycket svåra att hitta. De sistnämnda vakanserna hänger ihop med 
svårigheterna att rekrytera erfaren personal inom miljötillsyn. Utan dessa vakanser hade 
personalkostnaderna ökat och prognosen för året försämrats ytterligare. Rekrytering på de vakanta 
tjänsterna har påbörjats och alla tjänsterna planeras bli tillsatta under 2017. 

Under sommaren har delar av förvaltningens verksamhet flyttat till Nornans bottenplan, i väntan på att 
hela förvaltningen kan samlokaliseras så småningom. Flytten från Orangeriet har främst påverkat 
Miljöstrategiska avdelningens rådgivningsverksamhet inom konsumtion, energi och klimat samt arbetet 
med Fairtrade City. 

För att kunna bibehålla verksamheten i enlighet med miljö- och konsumentnämndens uppdrag från 
kommunfullmäktige måste förvaltningen behålla och rekrytera kompetent personal. Miljöförvaltningen 
identifierade inför 2017 behov av ytterligare stödfunktioner inom kvalitet, IT och administration, en 
översyn av lönestrukturen, kompetensutveckling och stöd för arbete med grupputveckling, 
medarbetarskap och ledarskap. Arbetet har påbörjats och behöver fortsätta. 

Det prognostiserade underskottet beror på att intäkterna inte når upp till budgeterade volymer. 
Budgeterade intäktsvolymer är inom miljötillsyn inte realistiska varför nämnden i budget 2018 begär 
extra medel. Vidare är delar av intäktsbortfallet ett resultat av personalsituationen. När samtliga 
vakanser är tillsatta kommer kompetensutveckling krävas under 2-3 år innan intäkterna når önskvärd 
nivå. Intäktsbortfallet i år vägs upp av att nämnden under merparten av året har haft ett antal vakanta 
tjänster. Så ser inte situationen ut inför 2018 vilket gör att problematiken på intäktssidan blir värre nästa 
år om inte nämnden får gehör för sina äskanden i budget 2018. 
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2 Strategiska målområden - indikatorer och 
uppdrag 

2.1 Människor möts i Borås 

Målbild 
Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi 
och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och 
stärker självkänslan. 

 Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 
2016 

Målvärde 
2017 

Utfall T1 
2017 

Utfall T2 
2017 

 Antal genomförda medborgardialoger. 1 1 0 0 

Antal genomförda medborgardialoger. 
Nämnden har under 2017 hittills inte genomfört någon medborgardialog. Miljöförvaltningen arbetar i 
huvudsak med myndighetsutövning vilket begränsar de områden som nämnden kan föra dialog med 
medborgarna inom. Miljöförvaltningen planerar att utveckla sitt stöd till nämnden kring vilka former 
och frågor som är mest lämpade för dialog. 

2.2 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

Målbild 
En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får 
en hälsosam och god miljö. 

2.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T2 2017 Kommentar 

Miljö- och konsumentnämnden får i 
uppdrag att öka inslaget av uppsökande 
verksamhet när det gäller Fairtrade City, 
internt i Borås Stad och externt mot 
medborgare och företag, 

 Ej genomfört Under våren har inget arbete inom 
Fairtrade City skett på grund av 
resursbrist. 

När staden arrangerar konferenser, bokar 
hotell och köper mat ska Svanen-, Krav- 
och Fairtrademärkning liksom 
närproducerade livsmedel efterfrågas och 
målnivå/indikatornivå för andel 
ekologiskt/närproducerat tillämpas. 

 Delvis 
genomfört 

Förvaltningen är generellt väl medveten 
om detta vid köp av konferens och hotell. 
Förvaltningen efterfrågar miljömärkta 
alternativ internt inom kommunen vid köp 
av förtäring till konferenser mm. 

Miljö- och Konsumentnämnden uppdras i 
samverkan med Borås Energi och Miljö 
utreda ett system för enkel insamling av 
textilier för återvinning. 

 Delvis 
genomfört 

Miljö- och konsumentnämnden påbörjade 
under 2016 ett arbete tillsammans med 
Borås Energi- och miljö kring insamling av 
textilier. Arbetet fortsätter under 2017.  
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3 Intern kontroll 

3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, varje tertial 
eller varje halvår 

3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning 
Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen ska ge en 
kartläggning av nämndens största riskområden. Risker som bedöms inträffa med stor sannolikhet och 
samtidigt får allvarliga konsekvenser ska åtgärdas direkt. 
Om nämnden i arbetet med intern kontrollplan har identifierat risker med en riskbedömning på 16, 
redovisas dessa risker tillsammans med åtgärder. 

Verksamhet / 
Process Riskbild Riskbedöm

ning 2017 Kontrollmoment med åtgärder 

Kontroll av 
leverans enligt 
verksamhetsplan 

Kontroll av 
leverans enligt 
verksamhetspl
an 

16 Kontroll att verksamhetsplaner följs samt att de 
innehåller uppdrag från KF, reglemente och lag. 
 
Åtgärder 
Kontinuerlig uppföljning görs genom 10-dagars, 
tuppsamtal, pluppsamtal samt 
budgetuppföljningar. Uppdrag och indikatorer 
kommenteras och rapporteras med aktuell status i 
tertial- och bokslutsrapporterna. Hittills under 2017 
kan vi konstatera att vi har svårt att följa 
verksamhetsplanen och att genomföra hela 
myndighetsuppdraget då vi ej har tillräckligt med 
resurser att klara av tillsyn och kontroll av de 
objekt som inbringar fasta intäkter. 

Kompetens- och 
resursbrist 

Kompetens- 
och 
resursbrist 

16 Risk att förvaltningen inte klarar sitt uppdrag med 
avseende på svårigheter att rekrytera på grund av 
låg lön, få utbildade med relevant utbildning, dåliga 
lokaler etc. 
 
Åtgärder 
Förvaltningen har under året arbetat aktivt med 
rekryteringar samt förbättrat arbetsmiljön genom 
att bland annat tillfälligt utöka lokalerna inför flytt till 
gemensamma. Förvaltningen arbetar aktivt och 
förebyggande med arbetsmiljörelaterade frågor 
och eventuella avvikelser åtgärdas, utvärderas och 
följs upp löpande. Förvaltningen har även arbetat 
med att ta fram en kompetensförsörjningsplan och 
vi har under året för avsikt att erbjuda alla 
anställda en hälsoundersökning och eventuell 
efterföljande hälsofrämjande åtgärder för att på 
sikt bland annat säkra en stabil och låg 
sjukfrånvaro. 
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4  Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Utfall 2016-
08 

Utfall 2017-
08 

Budget 
2017 

Prognos 
2017 

Avvikelse 
Tkr 

Statsbidrag 813 673 891 951 60 

Avgifter och övriga intäkter 8 129 9 710 17 962 14 372 -3 590 

Summa intäkter 8 942 10 383 18 853 15 323 -3 530 

Personal -17 064 -19 650 -35 121 -32 466 2 655 

Lokaler -2 845 -1 322 -3 444 -2 944 500 

Övrigt -2 941 -3 331 -5 338 -5 263 75 

Kapitalkostnader -264 -231 -400 -600 -200 

Summa kostnader -23 114 -24 534 -44 303 -41 273 3 030 

Buffert (endast i budget)  0 -250  250 

Nettokostnad -14 172 -14 151 -25 700 -25 950 -250 

Kommunbidrag 14 833 17 133 25 700 25 700 0 

Resultat efter kommunbidrag 661 2 982 0 -250 -250 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 0 0    

Resultat jfr med tillgängliga 
medel 661 2 982 0 -250 -250 

Ackumulerat resultat  2 158 -823 -1 073 -250 

Resultatanalys 
Till och med augusti månad redovisas en positiv avvikelse mot periodens budget på 2 981 tkr. 
Orangeriet är en jämförelsestörande post då nämnden enbart förfogar över verksamhetens budget fram 
till och med maj månad men justering av nämndens budgetram har inte skett ännu utan kommer, enligt 
Ekonomistyrningsenheten, att ske i samband med Tertial 2. 

Resultatet för perioden är 943 tkr exklusive Orangeriet. I nämndens prognos är Orangeriets verksamhet 
prognostiserad till +/- i tkr utifrån helårsbudget. Prognosen uppdelad på kostnads- och intäktsslag 
ovan blir något missvisande på grund av detta. 

Såväl intäkter som kostnader understiger periodens budget och prognostiseras även göra det vid årets 
slut. 

Samtliga årsavgifter har debiterats och periodiserats men totala intäkter bedöms inte nå upp till 
budgeterade nivåer vid årets slut. Timdebiteringarna inom miljötillsyn kommer inte enligt prognosen att 
nå upp till budgeterade volymer främst på grund av att avdelningen inte är fullt bemannad under året 
och har haft en hög personalomsättning de senaste åren vilket påverkar avdelningens produktivitet. När 
Tillståndsenheten togs över vid årsskiftet sattes budgeten till angivet kommunbidrag. Verksamheten 
prognostiseras dock inte nå upp till de reviderade intäkterna på årsbasis. Även Miljöstrategiska 
avdelningen prognostiserar lägre intäkter än budget på grund av att externt finansierade projekt inte 
kunnat infrias i den omfattning som budgeten är lagd utifrån. 
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Kostnaderna understiger i dagsläget budget främst beroende på vakanta tjänster och rekryteringsarbete 
har pågått på flera avdelningar innan sommaren vilket gör att överskottet inom personalkostnaderna 
förväntas minska något under resterande månader. 

För 2017 prognostiseras idag en negativ avvikelse mot årsbudget på 250 tkr. Nämnden avser inte att 
dela ut sin buffert utan den användas för att mildra det negativa resultatet. 

Jämförelse mellan åren 2016 och 2017 blir till del missvisande då Tillståndsenheten flyttats över till Miljö- och 
konsumentnämnden den 1 januari 2017. 

4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Utfall 2016-
08 

Utfall 2017-
08 

Budget 
2017 

Prognos 
2017 

Avvikelse 
Tkr 

Miljö- och 
konsumentnämnden      

Intäkt   0 0 0 

Kostnad -623 -599 -1 018 -1 018 0 

Nettokostnad -623 -599 -1 018 -1 018 0 

Verksamhetsstöd      

Intäkt 133 68 235 135 -100 

Kostnad -5 493 -4 113 -6 718 -6 668 50 

Nettokostnad -5 360 -4 045 -6 483 -6 533 -50 

Livsmedelskontroll      

Intäkt 2 734 4 499 6 895 6 515 -380 

Kostnad -2 840 -5 247 -8 180 -7 700 480 

Nettokostnad -106 -748 -1 285 -1 185 100 

Miljötillsyn      

Intäkt 3 846 3 857 7 400 5 700 -1 700 

Kostnad -4 289 -5 177 -10 960 -8 560 2 400 

Nettokostnad -443 -1 320 -3 560 -2 860 700 

Miljöstrategiska inkl. energi- 
och konsumentrådgivning      

Intäkt 1 175 1 159 2 988 1 688 -1 300 

Kostnad -3 718 -5 863 -8 770 -8 870 -100 

Nettokostnad -2 543 -4 704 -5 782 -7 182 -1 400 

Miljöstrategiska, Orangeriet 
(exkl. KLIV)      

Intäkt 729     

Kostnad -3 719 -697 -4 103 -4 103 0 

Nettokostnad -2 990 -697 -4 103 -4 103 0 

Budget- och skuldrådgivning      

Intäkt 325 800 1 335 1 285 -50 

Kostnad -2 432 -2 838 -4 554 -4 354 200 
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Tkr Utfall 2016-
08 

Utfall 2017-
08 

Budget 
2017 

Prognos 
2017 

Avvikelse 
Tkr 

Nettokostnad -2 107 -2 038 -3 219 -3 069 150 

Buffert      

Intäkt      

Kostnad   -250  250 

Nettokostnad   -250  250 

Totalt      

Intäkt 8 942 10 383 18 853 15 323 -3 530 

Kostnad -23 114 -24 534 -44 553 -41 273 3 280 

Nettokostnad -14 172 -14 151 -25 700 -25 950 -250 

För 2017 prognostiseras en negativ avvikelse mot årsbudget på 250 tkr för Miljö- och 
konsumentnämndet totalt sett. Avvikelserna kommenteras nedan för respektive område. 

Jämförelser med föregående års utfall på avdelningsnivå blir inte rättvisande då flertalet kostnader som tidigare belastade 
verksamhetsstöd numera är fördelade ut på avdelningarna.  

 

Miljö- och konsmentnämnden bedöms hålla budget. 

Verksamhetsstöd inkl. förvaltningsledning bedöms göra ett smärre underskott jämfört med budget 
på grund av att intäkterna varit för högt budgeterade. Avdelningen har utökats med en IT- och 
kvalitetssamordnare. 

Livsmedelskontroll inkl. tillståndsenheten bedöms inte att nå upp till budgeterade intäkter inom 
Tillståndsenheten (alkohol- och tobakstillsyn). När verksamheten togs över vid årsskiftet justerades 
budgeten till angivet kommunbidrag om 550 tkr. Tillståndsenheten prognostiseras dock inte nå upp till 
de reviderade intäkterna. Inför 2018 kommer nämnden lämna förslag om en ny taxa till fullmäktige. 
Vakanta tjänster inom Tillståndsenheten och en halv tjänst på Livsmedelskontrollen gör dock att 
verksamhetens budgetavvikelse minskar något. 

Miljötillsyn har haft en hög personalomsättning de senaste åren och har svårt att rekrytera 
miljöinspektörer till vakanta tjänster vilket gör att avdelningen prognostiserar ett överskott inom 
personalbudgeten. Bemanningsproblematiken medför även svårigheter att klara av att utföra tillsyn och 
inspektioner i den omfattning som krävs för att klara budgeterade intäkter utöver årsavgifter. 
Avdelningen fokuserar på verksamheter med störst risk och årlig tillsynsavgift för att uppnå målen i sin 
myndighetsutövning. Avdelningen prognostiserar en budgetavvikelse på 1 700 tkr på intäktssidan vilket 
i år täcks upp av en större budgetavvikelse på framförallt personalsidan. Prognosen för avdelningen blir 
därmed ett överskott i år. 

Miljöstrategiska uppvisar för perioden en stor avvikelse mellan budgeterade intäkter och faktiskt 
utfall. Avvikelsen omfattar i olika grad all intäktsgenererande verksamhet. Intäkterna för 
konsumentvägledning till andra kommuner ligger längst från budget trots att prisjustering av avtalet är 
gjord och genomfört vid halvårsskiftet. Övriga intäkter avser bidrag från bl.a. Länsstyrelsen, 
Boråsregionen, Energimyndigheten och EU. Projektbidragen från Boråsregionen och EU bedöms inte 
hålla budget i år men intäkterna bedöms öka till nästa år. Förvaltningen har en pågående diskussion 
med Samhällsbyggnadsförvaltningen för att få ersättning för nedlagd tid i arbetet med framtagandet av 
diverse planer. Hitintills har inga intäkter utgått för detta arbete. Avdelningen prognostiserar därmed en 
negativ budgetavvikelse. 

Orangeriet har avvecklats och tillhör inte nämndens ansvarsområde från och med 2017-06-01. Miljö- 
och konsumentnämndens ram kommer att justeras i samband med Tertial 2. Under hösten kommer 
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verksamhetens kapitalkostnader analyseras och eventuellt kommer nedskrivningar behöva göras vilka 
kommer att belasta verksamheten. Det är i dagsläget svårt att avgöra i vilken omfattning det kommer 
att ske. 

Budget och skuldrådgivningen bedöms lämna visst överkott.  Verksamheten har förhandlat om 
avtalen med de kommuner (Tranemo, Ulricehamn, Svenljunga och Bollebygd) som köper budget- och 
skuldrådgivning av Borås stad vilket ökar intäkterna jämfört med föregående år. Intäkterna har ökat på 
grund av en volymökning men också för att en förvaltningsoverhead numera tas med i priset. 

Bufferten kommer att användas för att mildra det prognostiserade underskottet. 

  

5  Verksamhetsmått 

5.1 Miljöförvaltningen gemensamt 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2016 Budget 2017 Utfall Aug 2017 

Antal ärenden 2 527  2 358 

Antal händelser (Ecos) 11 234  10 554 

Antal delegationsbeslut. 765  589 

För dessa verksamhetsmått redovisas enbart utfall. Utfallet för samtliga mått har minskat något i 
jämförelse med motsvarande period föregående år vilket kan förklaras med vakanser och svårigheter att 
rekrytera. Utfallet kan slå över åren beroende på karaktären på de ärenden som är aktuella. Trenden de 
senaste åren har varit en stigande ärendemängd, liksom antalet händelser i varje ärende. 
Erfarenhetsmässigt brukar första tertialet ligga högre än de senare delarna av året, bl.a. beroende på 
rapporter av olika slag som ska lämnas till förvaltningen under denna period. 

5.2 Livsmedelskontroll 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2016 Budget 2017 Utfall Aug 2017 

Antal livsmedelsverksamheter 738 770 790 

Antal inspektioner 521 800 681 

Antal revisioner 62 100 43 

Antal delegationsbeslut 222 200 229 

Klagomål 36 50 34 

Registrering 84 100 63 

Livsmedelskontroll: Verksamheten ligger i fas då det gäller genomförda inspektioner men siffran är 
betydlig lägre när det gäller revisioner jämfört med motsvarande period under 2016. Anledningen till 
det lägre utfallet på revisioner är att den sortens kontroller är mer tidskrävande än inspektioner och 
personalresurser räcker inte alltid till. Händelsestyrda ärenden såsom registreringar, antal beslut och 
klagomål ligger på ungefär samma nivå som under samma period 2016. Utöver det används personal 
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från livsmedelsavdelningen till andra tidskrävande arbetsuppgifter inom förvaltningen som t.ex. hjälp 
med behovsutredningar, statistik framtagande eller liknande. 

Tillståndsenheten: Med tanke på omständigheterna har både Tillståndsenheten samt tobaktillsyn 
fungerat någorlunda bra under det första halva året 2017. 

Verksamheten handlägger inkommande ansökningar och försöker ligga i fas. Det märks dock att det 
har blivit mycket mer arbete under andra tertialet 2017 och de två handläggare som är kvar har det 
mycket svårt. 

Två erfarna handläggare (en tobakshandläggare och en alkoholhandläggare) har dessutom slutat. 
Rekrytering av tjänsterna pågår. Det innebär att gruppen måste prioritera hård bland alla ärenden och 
risken för längre handläggning finns. Utöver det kommer servicen till företagen och allmänheten 
försämras då det inte finns tid att svara på alla frågor. Personalbristen på tillståndsenheten kan komma 
att påverka NKI negativt. 

5.3 Miljötillsyn 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2016 Budget 2017 Utfall Aug 2017 

Antal delegationsbeslut 543 600 333 

Antal inspektioner och personliga möten 
miljötillsyn 

145 300 90 

Antal inspektioner och personliga möten 
enskilda avlopp 

174 150 150 

Antal inspektioner och personliga möten 
hälsoskydd 

23 50 53 

Antal kundkontakter miljötillsyn 3 205 5 000 3 148 

Antal kundkontakter enskilda avlopp 2 189 2 000 1 466 

Antal kundkontakter hälsoskydd 1 287 1 500 913 

Under de två senaste åren har flera erfarna handläggare slutat eller gått i pension. Att återbesätta 
tjänsterna har varit svårt då det dels har varit få sökanden och dels har flera av de få sökande inte haft 
rätt eller komplett utbildning. De nya handläggarna som anställts har stora behov av introducering och 
av att lära sig inspektionsmetodik från de erfarna handläggarna. Den höga personalomsättningen har 
medfört hård prioritering bland tillsynsobjekten. Följden av prioriteringar och bortprioriteringar 
avspeglar sig på nyckeltalen och har i vissa fall medfört längre handläggningstider samt ökad risk för att 
inte hinna agera i tid. 

En viktig prioritering under 2017 är att fokusera på de verksamheter som är årsbetalande. Vi har 
prioriterat tillsyn av inomhusmiljön på förskolor, för att skydda hälsan hos barn och unga. 
Prioriteringen syns på ökningen av antalet inspektioner på hälsoskydd. 
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5.4 Miljöstrategiska 

5.4.1 Konsumenträttslig rådgivning 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2016 Budget 2017 Utfall Aug 2017 

Konsumentkontakter 1 371 3 000 2 152 

Informationsaktiviteter. 29 100 34 

Konsumentkontakter 
Konsumentkontakterna har legat under en fortsatt hög nivå under tertialen och vi räknar med att nå 
målet på 3 000 kundkontakter. Vi har däremot inte hunnit med så många informationsaktiviteter och 
räknar inte med att nå målet på 100 aktiviteter. 

5.4.2 Energi- och klimatrådgivning 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2016 Budget 2017 Utfall Aug 2017 

Rådgivningskontakter 171 300 30 

Rådgivningskontakter 
Skillnad i utfallen mellan T2 2016 och T2 2017 förklaras av ny energi- och klimatrådgivare under året 
och oklarhet i uttolkning av rådgivningsbegreppet. Utöver den rådgivning som redovisas i tabellen ovan 
(ingående rådgivning gentemot enskild individ eller organisation) har rådgivning skett inom 
insatsprojektets ramar. Insatsprojektet handlar om lufttryck och innebär besök och information vid 
bilprovningen. Energi- och klimatrådgivaren har under semesterperioden tagit över rådgivning för stora 
delar av Västra Götalandsregionen. Föreningsbesök har gjorts under tertialen. 

5.5 Budget- och skuldrådgivning 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2016 Budget 2017 Utfall Aug 2017 

Klientkontakter 1 086 3 000 1 537 

Förhandlingsärenden 313 490 315 

Informationsaktiviteter 18 50 36 

Antalet ärenden ligger på samma nivå som föregående år men statistiken är något missvisande då 
avdelningen tog över ett stort antal ärenden från Bollebygd i juni 2016 där merparten avslutades i 
början på hösten. Kronofogden rapporterar att antalet inskickade skuldsaneringsansökningar har ökat 
kraftigt sedan de nya skuldsaneringslagarna trädde i kraft förra året och ökningen ser ut att hålla i sig 
framgent. 

Det förebyggande arbetet har ökat jämfört med föregående år både vad gäller antalet 
informationstillfällen (antal informationsaktiviteter) och antalet personer som fått ta del av informationen 
(del av klientkontakter). Det förebyggande arbetet är främst inriktat mot nyanlända och barnfamiljer men 
även andra målgrupper förekommer. Vi har även ett samarbete med flera externa och interna aktörer 
såsom Jobb Borås, Vräkningsförebyggande, olika kyrkor och Arbetsförmedlingen. 
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Avdelningen för budget- och skuldrådgivning har under våren arbetat med att se över rutiner och 
arbetsmetoder för att hitta möjliga effektiviseringar och för att säkerställa att verksamheten lever upp 
till de riktlinjer som Konsumentverket gav ut i början av året.  Som ett resultat av detta införs en öppen 
mottagning varje tisdag med start den 26 september med ambitionen att alla Boråsare som är i behov av 
rådgivning snabbt och utan dröjsmål ska kunna komma på ett personligt besök hos någon av våra 
handläggare. Tidigare i år var väntetiden ca 4-6 veckor för icke akuta ärenden. 

 

6 Redovisning av miljömål 

6.1 Uppföljning åtgärder (Miljö- och konsumentnämnden) 

0  1  0  13  0  av 14 Åtgärder 
 

Prioriterat område   Åtgärder Status Kommentar 

Hållbara perspektiv  Hur har införandet av 
miljöledningssystem påverkat 
verksamheten? 

Pågående  

 Hur har införandet av 
miljöledningssystem påverkat 
verksamheten? 

Pågående Förvaltningens 
verksamhet genomsyras 
av miljöarbetet och via 
tjänsteutövningen sker 
ständiga förbättringar. 
Kvalitetsarbetet som görs 
för att utveckla vår 
tjänsteutövning har skett 
genom exempelvis 
processkartläggning av 
verksamheten. 

 Åtgärder etappmål 1 a) Alla 
förvaltningar och bolag 
arbetar enligt ett 
miljöledningssystem 

Pågående Miljöledningssystemet 
som byggts upp finns 
kvar. En övergång till 
verktyget Canea pågår 
där en integrering av 
miljö- och kvalitetsarbetet 
planeras. 

 Åtgärder etappmål 1b) 
Miljöutbildning för alla 
anställda 

Pågående En fortsatt stor 
personalomsättning på 
förvaltningen innebär att 
många nyanställda 
kommer att miljöutbildas. 
Utbildningar hålls 
löpande. 

 Åtgärder etappmål 2a) Skolor 
och förskolor arbetar 
systematiskt med praktisk 
och teoretisk 
hållbarhetsundervisning 

Pågående  

 Hur har ni arbetat med 
kemikalieinventering i 
förskola och/eller grundskola? 

Pågående  
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Prioriterat område   Åtgärder Status Kommentar 

Hållbar 
samhällsplanering 

 Åtgärder etappmål 5e) En 
levande landsbygd -
 samarbetsprojekt för bruk 
och skötsel av 
odlingslandskapet. 

Pågående  

Fossilbränslefritt och 
energieffektivt Borås 

 Åtgärder etappmål 7a) Minst 
80 procent av Borås Stads 
tjänsteresor är 
fossilbränslefria eller sker 
med miljöfordon 

Pågående Trots att förvaltningen 
fortsätter att växa så har 
utsläppen jämfört med 
föregående år i stort sett 
halverats. Detta kan 
förklaras med färre 
internationella projekt 
med färre flygresor som 
följd. En hög 
personalomsättning och 
flertalet vakanta tjänster 
under året är också en 
förklaring till att 
användningen av privata 
bilar i tjänsten samt 
bilpoolsanvändningen 
minskat. 

 Vilka åtgärder har genomförts 
under året med hjälp av 
klimatkompenseringsmedel 
och vad har det kostat? 

Pågående  

 Åtgärder etappmål 8a) 
Energianvändningen har 
minskat med 15 procent 
jämfört med 2009 

Pågående  

Hållbar natur  Åtgärder etappmål 11a) 
Borås Stad har kunskap om 
och en strategi för hur 
Viskans föroreningar ska 
hanteras 

Pågående  

 Åtgärder etappmål 11c) 
Inventera och förbättra 
enskilda avlopp 

Pågående  

 Åtgärder etappmål 12 a) 
Bättre kunskap om 
levnadsvillkor för strikt 
skyddade arter. 

Pågående  

 Åtgärder etappmål 12 b) 
Handlingsplan för skydd av 
biologisk mångfald 

Pågående med 
avvikelse 
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6.2 Uppföljning indikatorer (Miljö- och konsumentnämnden) 

4  0  1  2  av 7 Indikatorer 
 

Prioriterat område   Indikatorer Utfall Kommentar 

Hållbara perspektiv  
 

Certifierat 
miljöledningssystem, antal 

 Nej Miljöförvaltningen har valt 
att inte förnya sin 
ISO14001 certifiering men 
fortsätta med 
miljöledningsarbetet. 
Arbete pågår med att, i 
samband med 
kvalitetsarbetet, se om det 
finns möjlighet att integrera 
miljöledningssystemet i det 
nya verktyget Canea. 

 
 

Miljöledningssystem som 
inte är certifierat, antal 

 Ja Miljöförvaltningen har varit 
ISO 14001 certifierad men 
har valt att inte förnya 
certifieringen. 
Miljöledningsarbetet 
fortlöper som tidigare. 

 Andel anställda som 
genomgått miljöutbildning 
som inte inkluderar Borås 
Stads miljöarbete 

57 %  

 
 

Andel anställda som 
genomgått miljöutbildning 
som inkluderar utbildning 
om Borås Stads 
miljöarbete 

51 % Utbildningar hålls löpande 
och bokas in för de som är 
nya och för övriga som 
ännu ej gått utbildningen. 

Hållbar 
samhällsplanering 

    

Fossilbränslefritt och 
energieffektivt Borås 

 Antal genomförda 
informationstillfällen om 
solenergi 

5 I rollen som 
energirådgivare har 
förvaltningen vid 5 
specifika fall informerat 
med fokus Solenergi och i 
ytterligare 5 fall har 
solenergi varit uppe, men 
inte varit fokus i 
rådgivningen. 

Hållbar natur  Antal inventerade avlopp   

 Andel förbättrade enskilda 
avlopp, % 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen,  
tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare samt lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och Konsumentnämnden föreslår Kommunfullmäktige att fastställa i bilaga 
redovisat förslag till taxa för Miljö- och Konsumentnämndens ovanstående 
verksamhetsområden att gälla fr.o.m. 2018-01-01.  
 

Ärendet 
Den 1 januari 2017 har Miljö- och Konsumentnämnden fått ansvar för prövning och 
tillsyn enligt alkohollagen,  tobakslagen, samt lagen om handel med vissa receptfria 
läkemedel. Den 1 juli 2017 trädde även en ny lag om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare i kraft, vilken Miljö- och konsumentnämen tilldelats tillsynsansvar 
för i Borås stad. 

Med anledning av detta har Miljö- och Konsumentnämnden reviderat taxor och avgifter 
inom ovanstående områden.  

Ändringen innebär att både ansökning- och tillsynsavgifter, fasta som rörliga, höjs. 
Utöver det förelsår nämnden att det införs en timavgift för uppföljande kontroller i 
ärenden när avvikelser kvarstår efter det att ordinarie kontroll utförts på 
anmälningspliktiga verksamheter. Det gäller verksamheter inom servering eller 
detaljhandel med folköl och detaljhandel med tobaksvaror, elektroniska cigaretter 
och/eller påfyllningsbehållare samt vissa receptfria läkemedel. Även en administrativ 
avgift motsvarande en arbetstimma för registrering av bland annat nya verksamheter 
föreslås.    
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Miljöförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderad taxa med utgångspunkt från de  
erfarenheter av olika myndighetsområden vi besitter. Revidering av taxan möjliggör att 
Miljöförvaltningen kan anställa ytterligare en tillståndshandläggare, främja sund 
konkurrens bland företag samt arbeta rättsäkert och effektivt med både tillstånd och 
tillsyn.  

Ändringen innebär att verksamheter som säljer stora mängder alkohol kommer att betala 
en högre årlig tillsynsavgift jämfört med verksamheter som inte inte säljer alkohol i lika 
stor utsträckning.  
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Dnr 
2017-2445 

 
 
Verksamheter som säljer tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, folköl 
samt vissa receptfria läkemedel och som misssköter det ansvaret kommer, enligt 
förslaget,  att få betala en timbaserad avgift för uppföljande kontroller som beror på 
avvikelser som kvarstår efter ordinarie kontroll. Utöver det tillkommer en separat 
administrativ avgift för registrering av den ansökta försäljningen som  motsvarar en 
timmas kontrolltid.  

De intäkter som förändringarna resulterar i för Miljö- och Konsumentnämnden 
möjliggör en ytterligare anställning av en tillståndshandläggare. Förändringen kommer 
även medföra en mer verklig och realistisk kostnadstäckning inom områdena tobak,      
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt folköl och receptfria lälkemedel.  
 

 

 

 

 

Agneta Sander Zygmunt Cieslak 

Miljöchef Avd. chef Livsmedelskontroll  
 

Bilaga: 
Förslag till ny taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel.  

Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 



   

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen,  
tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare samt lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel  
 
Fastställd av Kommunfullmäktige 2017- 
Gäller fr.o.m. 2018-01-01 
Timtaxan för 2018 är 1 122 kronor och regleras årligen. 
  
Denna taxa omfattar Miljö- och konsumentnämndens verksamhet enligt alkohollagen, tobaksla-
gen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel. Enligt 8 kap. 10 § andra stycket alkohollagen (2010:1622) får kommunen ta 
ut avgift för prövning av ansökan om serveringstillstånd enligt grunder som beslutas av Kom-
munfullmäktige. Enligt tredje stycket får kommunen även ta ut avgift för tillsyn enligt 9 kap. av 
den som har serveringstillstånd och av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med eller 
servering av folköl. Kommunen får enligt 19 b § tobakslagen (1993:581) ta ut avgift för sin tillsyn 
av den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror. Enligt 46 § Lag 
(2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får en kommun ta ut avgift för 
tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig försäljning med elektroniska cigaretter eller påfyll-
ningsbehållare. Enligt 23 § lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel får kom-
munen för sin kontroll enligt lagen ta ut avgift av den som bedriver detaljhandel. 
 
Inledande bestämmelser 
1 §  Denna taxa omfattar Miljö- och konsumentnämndens verksamhet enligt alkohollagen 

(2010:1622), tobakslagen (1993:581),  lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyll-
ningsbehållare och lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. 

 
2 §  Avgift enligt denna taxa ska betalas för handläggning och andra åtgärder vid tillsyn och pröv-

ning enligt ovanstående lagar.  
 
3 §  Avgift för tillsyn och prövning ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verk-

samheten eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. 
 
4 §  Avgift enligt denna taxa tas inte ut för: 

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat. 
2. Handläggningstid som föranleds av att Miljö- och konsumentnämndens beslut överklagas. 
 

5 § Kommunfullmäktige får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja taxan med en pro-
centsats som motsvarar förändringen av prisindex för kommunal verksamhet (PKV) samt 
för övriga faktorer som kan påverka nivån på taxan. 
 

Fasta avgifter för tillsyn och prövning 
6 §   Fasta avgifter för tillsyn och prövning enligt alkohollagen (2010:1622), tobakslagen 

(1993:581)  lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och lagen 
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel framgår av taxebilaga 1. 

 
7 §  Den som äger eller innehar anläggningen vid kalenderårets början debiteras tillsynsavgift för 

hela året. Detta påverkas inte av eventuella verksamhetsöverlåtelser under året. Redan inbe-
tald avgift återbetalas inte. 



   

 
Timtaxa 
8 §  Timtaxan fastställs genom beslut av Kommunfullmäktige och vid indexuppräkning (PKV) av 

taxan genom beslut av Miljö- och konsumentnämnden. Det framgår av taxebilaga 1 när tim-
taxa ska tillämpas. 

 
9 §  Timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid. Med handläggningstid 

avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid Miljö- och konsumentnämnden har an-
vänt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 
inspektioner och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och be-
slut. Sådan avgift tas ut för varje påbörjad halvtimma nedlagd handläggningstid.                
För inspektioner och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, 
lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och 
helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

 
10 § Om bristande efterlevnad eller oförutsedda händelser medför tillsyn som går utöver den 

tilldelade tillsynstiden, ska avgift för denna extra tillsyn utgå för nedlagd handläggningstid 
multiplicerad med timtaxan. 

 
Höjning eller nedsättning av avgift 

  11 § Har beslut om nytt tillstånd enligt alkohollagen fattats före den 1 oktober debiteras hel till-
synsavgift. Har beslut om nytt tillstånd fattats efter den 1 oktober debiteras halv tillsynsav-
gift. Samma gäller för anmälningsärenden och tillsynsavgift för servering eller detaljhandel 
med folköl samt detaljhandel med tobaksvaror, elektroniska cigaretter och/eller påfyllnings-
behållare samt detaljhandel med vissa receptfria läkemedel.  

 
12 § Om det finns särskilda skäl får Miljö- och konsumentnämnden i enskilda fall besluta att av-

gift enligt denna taxa ska höjas, sättas ned eller efterskänkas.  
 
Avgiftens erläggande m.m. 
13 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Borås Stad, Miljö- och konsumentnämnden. 

Betalning ska ske inom tid som anges på faktura. 
 
Överklagan 
14 § Miljö och konsumentnämndens beslut får enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
Taxebilaga 1 
 
Ansökningsavgifter m.m. enligt alkohollagen 
Stadigvarande tillstånd för servering, catering eller provsmakning 12 000 
Tillfälligt tillstånd för servering eller provsmakning till allmänheten 6 500 
Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten i obetydlig omfattning 1 800 
Tillfälligt tillstånd för servering i slutet sällskap 1 200 
Anmälan av lokal för catering till slutet sällskap 500 
Ändringar i serveringstillstånd 5 000 
Tillfällig ändring av serveringstillstånd 1 200 
Kunskapsprov per person och tillfälle 1 500 
Förseningsavgift, restaurangrapport m.m. 5 000 
Ny ansökan efter avslag p.g.a. ej godkänt kunskapsprov av Stadigvarande tillstånd för 
servering, catering eller provsmakning. Avgift för kunskapsprov tillkommer.  

1 500 

 
Tillsynsavgifter enligt alkohollagen 
Fast tillsynsavgift Avgift 
Årlig tillsynsavgift vid stadigvarande servering i slutna sällskap, per tillstånd  3 100 
Årlig tillsynsavgift vid stadigvarande servering till allmänheten, per tillstånd  3 100 
  
Rörlig tillsynsavgift vid stadigvarande servering till allmänheten per år 

 
Den rörliga avgiften är 1 % av omsättningen på försäljning av alkoholdrycker inkl. moms. 
 
För restauranger vid särskilda boendeformer och vid restaurangskolor inom gymnasieskolan utgår endast 
fast tillsynsavgift. 
 
Den rörliga avgiften debiteras för första gången året efter verksamheten påbörjats. 
 
Tillfälliga tillstånd till allmänheten 
Tillsynsavgiften är inräknad i ansökningsavgiften som angetts ovan.  

Halv tillsynsavgift 
Har beslut om nytt tillstånd fattats före den 1 oktober debiteras hel tillsynsavgift. Har beslut om 
nytt tillstånd fattats efter den 1 oktober debiteras halv tillsynsavgift. 
 
Om verksamheten upphör 
Den som är tillståndshavare vid årets början debiteras tillsynsavgift för hela året. Detta påverkas 
inte av eventuella verksamhetsöverlåtelser under året. Redan inbetald avgift återbetalas inte. 
 
Tillsyns- och serviceavgiften täcker handläggarnas arbetsuppgifter kring tillsynen: 

- den tillsyn som inspektörer och handläggare gör ute hos verksamheten 
- service och information till företag 
- rådgivning 
- utbildning i ansvarsfull alkoholservering 

 
Dessutom finansierar tillsynsavgiften kostnaderna för handläggarnas löner, lokaler och övriga 
kostnader knutna till verksamheten, exempelvis datorer och kontorsmaterial.                         
Kostnaderna för politikernas arvode ingår inte i tillsynsavgiften. 
 



   

 
Tillsyn av anmälningspliktig servering eller detaljhandel med folköl 
samt detaljhandel med tobaksvaror, elektroniska cigaretter 
och/eller påfyllningsbehållare samt vissa receptfria läkemedel 
 
Anmälan  
Vid ny anmälan tas avgift ut motsvarande en timmas tillsynstid 1 122 
  
Tillsyn av anmälningspliktig servering eller detaljhandel med öl samt de-
taljhandel med tobaksvaror och vissa receptfria läkemedel 

Taxa per år, 
kr 

Folköl 2 000 
Tobak 3 000 
Elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare  3 000 
Vissa receptfria läkemedel 3 000 
Kombination av 2 eller 3 av ovanstående 4 000 
Alla ovanstående 5 000 
  
Uppföljande kontroller vid avvikelser Timavgift kr 
Avgift tas ut för nedlagd kontrolltid enligt 10 §            1 122 
  
 

Halv avgift 
Halv tillsynsavgift tas ut det år anmälan inkommit efter den 1 oktober. Har anmälan inkommit 
före den 1 oktober tas hel tillsynsavgift ut. Inbetald avgift återbetalas inte om rörelsen upphör 
före kalenderårets slut. 
 
___________________________________________________________________________ 
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2018. I ärenden som rör ansökningar eller 
anmälningar tillämpas taxan på ärenden som kommer in från och med denna dag. 
 



Prisuppräkning av taxor  

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden föreslår Kommunfullmäktige att höja de antagna 
timtaxorna för den offentliga kontrollen inom livsmedelsområdet, för prövning och 
tillsyn inom miljöbalkens område, för tillsyn och prövning enligt strålskyddslagen 
samt för uppdragsverksamhet med den procentsats i Prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad.  

Ärendet 
Kommunfullmäktige har fastställt Miljöförvaltningens taxor för 2017 inom den 
offentliga kontrollen inom livsmedelsområdet, för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område, för tillsyn och prövning enligt strålskyddslagen samt för 
uppdragsverksamhet.  
 
I beslutsunderlaget till de reviderade taxorna angavs att taxornas timavgifter ska 
indexuppräknas varje år baserat på Prisindex för kommunal verksamhet (PKV), som 
finns publicerad på SKL:s hemsida under oktober månad. Prisindexet är tänkt att 
användas av kommunerna som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i 
fasta löner och priser. Detta prisindex används i SKL:s egna beräkningar och 
beskrivningar av sektorns kostnads-utveckling. PKV tas fram genom att priserna för 
löner, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris. 
PKV uppdateras vid varje ny skatteunderlagsprognos. 
 
Kommunfullmäktige fastslår samtliga taxor och bör således även besluta om 
prisuppräkning av redan fastställda taxor. 
 
  

Miljöförvaltningens taxeområden 
Timtaxa 
2017 

Timtaxa 
2018 (prel) 

Offentlig kontroll inom livsmedelsområdet  1 244 kr 1 286 kr 
Prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 1 085 kr  1 122 kr 
Prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen 1 085 kr 1 122 kr 
Tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer 1 085 kr 1 122 kr 
Uppdragsverksamhet 1 085 kr 1 122 kr 
  

Eftersom SKL ännu inte har publicerat PKV för oktober så är timtaxan preliminärt 
beräknad utifrån PKV för augusti som uppgick till 3,4%. Inför beslut i Fullmäktige 
behöver en slutlig beräkning göras.  
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Revidering av Grönområdesplan 
Yttrande till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens diarienummer: 2017/KS0512 339 
 

Sammanfattning 
Grönområdesplanen utgör ett mycket viktigt strategiskt planeringsunderlag såväl i det 
löpande planarbetet som i arbetet med ny översiktsplan (ÖP). Miljöförvaltningen 
anser därför att även plandokumentet och tillhörande inventering behöver revideras. 
Inventeringen bör utökas med samma detaljnivå i serviceorterna som vi har i centrala 
Borås och uppdatering av digitalt material bör sedan ske löpande. Miljö- och 
konsumentnämnden åtagande att utreda intressekonflikter och föreslå avgränsningar 
för grönstråk med högsta naturvärde kräver ett mer detaljerat utredningsunderlag för 
att kunna genomföras i sin helhet. De bör därför kvarstå även under kommande 
period.  
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker en revidering av Grönområdesplanen. Det 
finns dock behov av att utöver åtgärdslistan uppdatera såväl plandokumentet som 
inventeringen. 
 

Ärendet 
Kommunfullmäktige antog en Grönområdesplan 2014. Befintlig plan med en 
uppdaterad version av åtgärdslistan ska nu under hösten tas upp för antagande i 
Kommunfullmäktige. Revidering kommer inte att omfatta hela Grönområdesplanen. 
Miljö- och konsumentnämnden har ombetts att i yttrandet ange nya åtaganden och se 
över tidigare åtaganden som ännu inte är genomförda i sin helhet.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Grönområdesplanen utgör ett mycket viktigt strategiskt planeringsunderlag såväl i det 
löpande planarbetet som i arbetet med ny översiktsplan (ÖP). Miljöförvaltningen 
anser därför att även plandokumentet och tillhörande inventering behöver revideras 
snarast. Vid senaste utvärderingen av Grönområdesplanen 2016 ombads 
förvaltningarna även fundera över vilka åtgärder som borde genomföras de 
kommande fyra åren. 
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Plandokumentet 
Bland annat bör man i plandokumentet se över terminologin i plandokumentet så att 
den stämmer överens med ny ÖP. Begreppen man använder i grönområdessnurran 
bör ses över. Syftet bör utvecklas så att det tydligare kopplar till de mål vi har om 
grönstruktur och tillgång till grönområden i andra aktualiserade dokument som nya 
miljömål, ny ÖP och markstrategi. Grönområdesplanen bör vara ett vägledande 
underlag för stadens strategiska markinköp med syfte att säkra tillgången på stadsnära 
natur och fungerande grön infrastruktur. Beskrivningen av gröna stråk för växt- och 
djurliv bör utvecklas för att tydliggöra att funktionen i vissa fall men inte alltid kan 
kombineras med stråk för människor i park eller gång- och cykelstråk. Texten om 
kompensationsåtgärder behöver anpassas efter att pågående arbetet med checklistor 
och förtydligat arbetssätt slutförts.  
 
Inventeringsunderlaget 
Inventeringen som utgör grunden för ytorna i Grönområdesplanen behöver redigeras 
och utökas. Med anledning av den pågående och planerade utökade takten för 
bostadsbyggandet och förtätning av befintliga bostadsområden anser 
miljöförvaltningen att det finns tydliga behov av komplettering och uppdatering av 
arbetsunderlaget (inventeringsbilagan/Intramap). Ett aktuellt underlag är en 
förutsättning för ett effektivt planarbete. Flera åtgärder behövs: 
 
Inventeringen bör utökas med samma detaljnivå i serviceorterna som vi har i centrala 
Borås. Nu finns behovet, både av att säkra tillgång till motsvarande träffpunkter, 
närparker och stadsdelsparker och att i tidigt skede säkra gröna korridorer så att man 
inte bygger bort viktiga befintliga funktioner. I nuläget behöver man göra en 
utredning och analys i varje enskilt fall vilket är resurskrävande. Det är viktigt att, i 
planeringens tidiga skede, få tydligt stöd i grönområdesplanen.  

 
Gröna stråk som är viktiga korridorer för växter och djur markeras idag med gröna 
pilar. Dessa bör kompletteras med områdesytor för identifierade särskilt viktiga 
ekologiska stråk (klass 1). Detta för att indikera vilken bredd och vilken kvalitet som 
krävs för bibehållen funktion. Man behöver också tydliggöra i vilka områden/på vilka 
platser det fungerar ha gröna stråk för djur i kombination med stråk för människor 
och när det inte är lämpligt (exempelvis park, gång- och cykelbanor med belysning, 
röjning för trygghet osv).  
 
Digitaliserat inventeringsunderlag i Intramap bör uppdateras löpande i anslutning till 
förändrad markanvändning, nya planer för bebyggelse, vägar, uppdatering av 
naturdatabas etc. I samband med detta uppkommer ibland behov att peka ut nya ytor 
som ersättning för områden eller samband som försvunnit på grund av ändrad 
markanvändning. Bristanalys utifrån Grönområdesplanen bör göras i samband med 
alla större planarbeten.  
 
Eventuellt bör man ha en förvaltningsövergripande grupp likt Vattengruppen som 
regelbundet träffas och ser till att materialet hålls uppdaterat. Samordningsansvaret 
för en grupp kan lämpligen ligga på Samhällsbyggnadsförvaltningen som har ansvar 
för framtagande av nya detaljplaner och eventuellt har nödvändiga GIS- resurser. 
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Det digitala materialet bör också i framtiden omfatta hela kommunen vad det gäller 
de viktigaste grönområdena och stråken för arter (även i mindre orter och 
bysamhällen) på en mer översiktlig nivå genom att införliva resultat från det pågående 
kommuntäckande och regionala arbetet med grön infrastruktur. 
 
 
Åtgärdslistan 
Åtgärdslistan till Grönområdesplanen är bra med tydlig arbetsfördelning. Miljö- och 
konsumentnämnden ansvarar för två åtgärder i listan, som båda skulle vara 
genomförda 2016: 
 

• Utreda den biologiska infrastrukturen inom och mellan grönområdena i 
Borås. 

• Utreda intressekonflikter och föreslå avgränsningar för grönstråk med högsta 
naturvärde: Örestrand, Viskan genom Borås, Lillån, Kvarnbäcken, passagen 
mellan riksväg 40 och östra delen av Viaredssjön. 
 

Åtagandena har i tidigare utvärderingar bedömts bli klara inom utsatt tid men är inte 
genomförda i sin helhet. De bör därför kvarstå även under kommande period. För att 
fullfölja åtagandet krävs resurser som inte funnits tillgängliga under perioden, det har 
inte rymts inom tillgängliga personalresurser eller budgetram. Detta arbete har visat 
sig kräva relativt omfattande GIS-analyser som underlag för att kunna göra 
områdesavgränsningar och tydligare se var intressekonflikter uppstår vilket behöver 
beställas externt. Kostnaden för att ta fram nödvändigt underlag har underskattats.  
 
Intressekonflikterna är relativt kända för respektive grönstråk idag men för att kunna 
göra avgränsningar av ytor krävs en mer detaljerad analys att utgå ifrån för att sedan 
kunna utreda lämpliga avgränsningar för respektive stråk i förhållande till andra 
intressen. 
 
Miljöförvaltningen arbetar med grönstrukturfrågorna löpande på flera olika sätt för att 
bygga upp detaljkunskap som även kan användas i Grönområdesplanen. Vi har utrett 
rörelser för storvilt. Vi arbetar med infrastruktur över kommunen som helhet för de 
arter som omfattas av artdirektivet och som vi kartlagt genom olika inventeringar. Vi 
arbetar regionalt i nätverk tillsammans med Sjuhäradskommunerna och hela regionen 
genom Hållbar utveckling Väst (HUV) där vi kommer att delta i ett projekt kring grön 
infrastruktur över kommungränserna. Vi bevakar också Länsstyrelsens pågående 
arbete med regional handlingsplan för grön infrastuktur. I planarbetet bevakas frågan 
och de utredningar som görs i enskilda projekt bidrar till befintlig kunskap och 
helhetsbild. 
 
Nätverksanalyser av den typ som samhällsbyggnadsförvaltningen beställt under senare 
år i samband med detaljplan för förskola och pågående arbete med planprogram för 
Brämhult behövs för hela staden som grund för detta arbete. Detta material har vi 
senare också kunnat använda som underlag i flera andra närliggande detaljplaner. För 



 
Sida 
4(5) 

Datum 
2017-09-05 

Dnr 
2017-1979 

 
 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00 

FAX 
033-35 30 25 

 

de viktigaste stråken (klass 1) behövs även en mer detaljerad nivå av utredning (GIS-
analys och fältarbete) för att kunna avgöra lämplig bredd på specifika platser.  
 
Lämplig beställare av underlagsutredning vore stadsledningskansliet eller 
samhällsbyggnadsförvaltningen då de hanterar denna typ av konsultupphandlingar i 
sitt ordinarie arbete och syftet är tydligt kopplat till en effektivare och säkrare plan- 
och byggprocess. Miljöförvaltningen kan bistå med stöd och faktagranskning och 
sedan arbeta vidare med analyser utifrån materialet. 
 
 
Förslag till kvarstående åtgärder för miljö- och konsumentnämnden 
kommande period: 

• Utreda den biologiska infrastrukturen inom och mellan grönområdena i 
Borås. 

• Utreda intressekonflikter och föreslå avgränsningar för grönstråk med högsta 
naturvärde: Örestrand, Viskan genom Borås, Lillån, Kvarnbäcken, passagen 
mellan riksväg 40 och östra delen av Viaredssjön. 

 
 
Förslag på nya åtgärder för miljö- och konsumentnämnden kommande period: 

• Införliva resultat från det pågående kommuntäckande och regionala arbetet 
med grön infrastruktur i digitala skikt på Intramap. Klart 2020 

 
 
Förslag på nya åtgärder i Grönområdesplanen 

• Revidering av plandokumentet (ett förvaltningsövergripande arbete med 
förslag på samordningsansvar hos Stadsledningskansliet) Under 2018 

• Uppdatering av inventeringsbilagan, med kartskikt i Intramap (ett 
förvaltningsövergripande arbete med förslag på samordningsansvar hos 
Samhällsbyggnadsförvaltningen). Under 2018. 

• Löpande uppdatering av inventeringsbilagan, skapa en organisation för det 
arbetet. Från 2019 och framåt. 

• Utföra GIS-analys av nätverk av naturmiljöer och de viktigaste 
spridningsstråken (avgränsning, innehåll, bristanalys, förslag på åtgärder) 
Ansvar Samhällsbyggnadsnämnden, Stadsledningskansliet eller Miljö- och 
konsumentnämnden. Arbetet bör utföras redan under 2018. Informationen 
behövs omgående för att underlätta bedömning och avgränsningar i 
planarbeten och även i andra förvaltningars åtaganden där det kan finnas 
intressekonflikter. Ett tydligt exempel är det gröna stråket längs Viskan där 
staden har visioner om mer bebyggelse och tekniska nämnden har ett uppdrag 
inom grönområdesplanen att utveckla tillgänglighet för allmänheten samtidigt 
som grönstråkets värden ska säkras. 
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Borås 2025 
Ur ett ekologiskt perspektiv är Grönområdesplanen ett mycket viktigt strategiskt 
dokument som tydligt bidrar till stadens möjlighet att säkerställa en ekologiskt hållbar 
planering i enlighet med Visionen. Att materialet är aktuellt och uppdateras löpande 
är en förutsättning för ett effektivt hållbart arbetssätt för att nå Visionens mål. Ur 
ekonomiskt perspektiv kan del av arbetet med åtgärderna göras inom befintliga ramar 
medan andra innebär större ekonomiska engångskostnader. Utgifterna är dock en 
förutsättning för att kunna arbeta effektivt och säkerställa områden med värdefull 
natur och Boråsarens tillgång till natur och grönområden i sin närmiljö. En aktuell 
och noggrant utformad Grönområdesplan med ställningstaganden som visar vägen 
även för den kommande utvecklingen säkerställer en god levnadsmiljö för alla 
invånare och tydliggör för alla aktörer i planeringsprocessen vilken stadens hållning 
är. 
 
Den större engångsinsats som föreslås med att upphandla framtagande av GIS-
analyser kräver extra anslag vilket troligen inte ryms inom budgetram för ordinarie 
verksamhet oavsett ansvarig nämnd. Åtgärden kräver äskande av separata 
budgetmedel alternativt kan vara lämplig att nominera till anslag från eventuell ny 
tilldelning av statliga byggbonusmedel. 
 
 

Agneta Sander Anna Ljunggren 
Miljöchef Kommunbiolog 
 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Sammanfattning 
Förtätning av stadens bebyggelse är viktig ur socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv, 
med bl.a. ökat kvarboende, minskade transporter och bibehållen kommersiell service. 
Grönområdesplanen ska vägleda så att förtätning av bebyggelsen och de gröna värdena kan 
samverka i stadens fortsatta utveckling.   

Syftet med grönområdesplanen är framförallt att trygga att det även i framtiden finns 
tillgång till värdefulla grönområden i kommunen samt att ge ett underlag vid planering 
och byggande. Grönområdesplanen ska ligga till grund för Borås Stads översiktsplan. 
Grönområdesplanen omfattar Borås centrala delar, de större tätorterna samt orterna Ekås 
och Viared. 

Grönområden har stor betydelse för såväl människor som djur. Vistelse i grönområden 
har bl.a. positiv inverkan på människors såväl fysiska som psykiska hälsa. I planen 
beskrivs grönområdens olika värden. Borås Stads grönområden delas in olika kategorier: 
strövområden, stadsdelsparker, närparker, träffpunkter, gröna stråk för djur- och växtliv 
samt stråk för människan. I planen ingår en lista med uppdrag som respektive nämnd ska 
genomföra för att utveckla och värna stadens gröna miljöer. 

De värdefulla grönområdena har bedömts och klassats enligt en fyrgradig skala. Klass -
ningen anger grönområdets betydelse och värden för staden. 

Grönområdesplan

Stadsparken. Foto 
StenAnders Jöne
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Behov och syfte
Andelen grönområden minskar i städer och tätorter, samtidigt som vi vet att vistelse i 
grönområden har stor betydelse för såväl den fysiska som den psykiska hälsan. Grön-
områdena är bl.a. en plats för återhämtning och för social interaktion. 

Det finns idag en trend i Sverige att förtäta städerna för att skapa en hållbar utveckling. 
Ambitionen att förtäta finns även i Borås Stad, vars befolkning och bebyggelse växer. Det 
innebär att förtätning måste hanteras så att de gröna värdena kan samverka och utvecklas 
tillsammans med exploateringen, och att denna inte ska innebära en konflikt mot stadens 
grönområden. Det är därför viktigt att dra upp riktlinjer för hur förtätningen bör ske. 

Grönområdesplanen ska användas i ärenden om markanvändning samt vid utveckling av 
våra grönområden.

BEHOV
•  Definiera och avgränsa vad som anses vara ett grönområde.
•  Göra en ny grönområdesplan utifrån dagens förutsättningar.
•  Värdera grönområden i kommunen, t.ex. i olika klasser, för att ha som underlag
    vid planering och byggande.
•  Studera om det finns behov av kompensationsåtgärder. 
•  Göra en förteckning av åtgärder. 
•  Ta fram kartor för att redovisa grönområdenas användning, förutsättningar 
    och värden.

SYFTE
•  Utvärdera hur den tidigare grönområdesplanen följts.
•  Trygga att det även i framtiden finns tillgång till värdefulla natur- och        
    rekreationsområden, samtidigt som staden växer.
•  Skapa mål för utvecklingen av grönområden i kommunen.
•  Ta fram en plan som ska utgöra underlag vid planering och byggande. 
•  Värdera olika grönområden utifrån skilda aspekter. 
•  Föreslå åtgärder för en bättre grönstruktur.
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Förutsättningar 

Definition av grönområde 
Grönområde är ett begrepp för alla typer av mark i bebyggelse som inte täcks av byggnader 
eller hård beläggning. Till grönområden räknas allt från skogsområden till underhållna 
parker, planteringar och klippta gräsmattor. Grönområden som tätortsnära natur eller stråk 
lämpar sig för rekreation i form av fysisk aktivitet och vila. 

BORÅS STADS DEFINITION AV GRÖNOMRÅDEN 
Borås Stad anser att ovanstående definitioner behöver förtydligas. Borås Stad inkluderar 
såväl mänskliga värden som värden för djur- och växtlivet. Kommunen äger inte all mark 
i de stora grönområdena. Borås Stad anser dock att det är viktigt att värna även dessa 
områden och har därför tagit med dem. 

Huvudsakligen ingår inte grönområden belägna enbart på kvartersmark i planen. Inte  
heller ingår grönområden på skolgårdar och odlingslotter. Anledningen till att dessa 
områden inte ingår är att skolgårdarna ses som del av skolverksamheten. 

Transås. Foto Dag Ekelund
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Sjöar och vattendrag ingår inte heller i grönområdesplanen, utan beskrivs i kommunens 
vattenresursprogram. 

Borås Stad har gjort följande indelning av grönområden: 

•  Strövområden
•  Stadsdelsparker
•  Närparker
•  Träffpunkter
•  Gröna stråk för djur- och växtliv
•  Stråk för människan

Beskrivning av olika grönområden 
För att tydliggöra de olika grönområdena har en grönområdessnurra tagits fram. Den 
skapar en riktlinje för maxavstånd för olika värden. Grönområdena ska vara en tillgång för 
alla och finnas inom räckhåll.

STRÖVOMRÅDE

STADSDELSPARK

NÄRPARK

TRÄFF-
PUNKT

BO-
STAD

längre promenader motionsrunda
trivsam, omväxlande miljö

naturstudier förskola/skola
odlingslotter

STADSDELSPARK

lummig vegetation
årstidsvariation

vindskyddade sittplatser
lek och spel

parti med naturmark
stillsamma promenader

NÄRPARK

lekutrustning
större gräsyta för bollspel

sittplatser

TRÄFFPUNKT

naturupplevelse
omväxlande terräng och biotoper

stigar
friluftsliv och motion
utflyktsmål med

kulturhistoria, djur

STRÖVOMRÅDE

växt- och djurlivets 
spridningskorridorer  
och passager

GRÖNA STRÅK
människans till-
gång till naturen

STRÅK FÖR 
MÄNNISKAN

301051-2 minuters 
gångväg
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Strövområden

Strövområden består av stora sammanhängande områden. De är viktiga friluftslivsområden 
där det går att göra utflykter, motionera, plocka bär, ta promenader m.m. I dessa områden 
går det att känna avskildhet. I Borås finns många närliggande strövområden. 

STORLEK
•  Minst 150 hektar.

AVSTÅND FRÅN BOSTADEN
•  Ca 2,5 km, en halvtimmes promenad eller en kvarts cykeltur.

TILLGÄNGLIGHET
•  Nås via gång- och cykelvägar.
•  Bra förbindelse med kollektiva transportmedel.

KVALITET OCH FUNKTION
•  Fritt från större vägar och bebyggelse.
•  Möjlighet till naturupplevelser i omväxlande terräng med skog och ängar, helst också 
vattenkontakt.
•  Möjlighet för friluftsliv och motion. Stigar för promenader, löpning och skidåkning 
fungerar för skolornas och förskolornas friluftsdagar.
•  Gärna ha utflyktsmål: olika kulturhistoriska miljöer, gård med djur etc.

Exempel på strövområden är Flymader, Kransmossen och Rya åsar.

Stadsdelsparker

Parkerna har ett värde på lokal nivå och bör ligga nära bostäder. De skiljer sig åt i sin 
utformning. De bör ha en viss storlek för att inrymma olika naturtyper och biotoper. De 
större finparkerna har betydelse för hela kommunen. De innehåller museer, konst, caféer 
m.m. och är ofta historiskt intressanta. 

STORLEK
•  Ca 3-10 hektar.

AVSTÅND FRÅN BOSTADEN
•  500-800 meter, ca 10 minuters promenad.

TILLGÄNGLIGHET
•  Trafiksäkerhet, gärna genom trafikreglerade korsningar.
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KVALITET OCH FUNKTION
•  Ska fungera för längre promenader och motionsrunda i trivsam och omväxlande miljö.
•  Stimulerande lekmiljö.
•  Miljöer lämpliga för naturstudier (förskolor och skolor).
•  Gärna planteringar.
•  Sittplatser.

Exempel på stadsdelsparker är Annelundsparken, Ollonstupet och Almenäs

Närparker
Närparker har stor betydelse för närmiljön. De kan ha ytor för idrott och ofta finns 
promenadstigar. De kan innehålla ängar eller dammar. De bör ligga högst 300 meter från 
bostaden och ha ett utbud som stimulerar alla åldersgrupper. 

STORLEK
•  Stor nog för kort promenad, minst ca 2 hektar.

AVSTÅND FRÅN BOSTADEN
•  150-300 meter, 5 minuters promenad.

TILLGÄNGLIGHET
•  Trafiksäkerhet, gärna genom trafikreglerade korsningar.

KVALITET OCH FUNKTION
•  Lummig och omväxlande vegetation som ger årstidsvariation.
•  Sittplatser.
•  Stimulerande lekmiljö.
•  Utrymme för bollspel.
•  Gärna något parti med naturmark.
•  Stillsamma promenader.
•  Gärna planteringar.

Exempel på närparker är Linnéparken, Nanoparken och Östergårdsplan.

Träffpunkter

Träffpunkter innehåller vanligtvis lekplatser. Det ska helst finnas kompletterande aktiviteter 
för andra åldrar och målgrupper också. Platsen bör innehålla sittplatser. Den ska vara 
trafiksäker och tillgänglighetsanpassning bör eftersträvas.  
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STORLEK
•  Ca 1 hektar.

AVSTÅND FRÅN BOSTADEN
•  Högst 100-150 meter.

TILLGÄNGLIGHET
•  Trafiksäkerhet, gärna genom trafikreglerade korsningar.

KVALITET OCH FUNKTION
•  Gungor
•  Klätterställning med rutschbana.
•  Sandlåda.
•  Gärna en större gräsyta för boll, spel och lek.
•  Sittplatser. 
•  Gärna planteringar.

Exempel på träffpunkter är: lekplatser, Anna Lindhs park och Tomteparken. 

Gröna stråk för djur- och växtliv

Stråk som är viktiga för djur- och växtlivet är inritade som gröna pilar på kartorna i 
inventeringsdelen. De sammanbinder grönområden i tätorter med omgivande naturmark 
och fungerar som viktiga spridningskorridorer.

STORLEK
•  Minst 20 m breda, gärna större.

KVALITET OCH FUNKTION
•  Sammanhängande vegetation.
•  Kontinuitet.
•  Spridningsvägar.
•  Ekodukter rekommenderas.

Exempel på gröna stråk för djur- och växtliv är området vid Lillån, område vid Munkån 
och område vid Viskan.
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Stråk för människan

Stråk som är viktiga för människan är inritade som röda pilar på kartorna i inventeringen. 
Stråken visar människans tillgång till och anslutningspunkter till naturen.

STORLEK
•  Minst 20 m breda, gärna större.

AVSTÅND FRÅN BOSTADEN
•  Så nära som möjligt.
•  Förbindelsenät mellan områden.

TILLGÄNGLIGHET
•  Lätt att ta sig fram.

KVALITET OCH FUNKTION
•  Trygghet och säkerhet.
•  Lätt att hitta.
•  Vackert.
•  Trivsamma passager.

Exempel på stråk för människan är grönområde vid verksamhetsområde på Sjöbo 
och stråk vid Öresjö. 

Avgränsning 
Grönområdesplanen omfattar Borås centrala delar: centrum, Brämhult, Göta, Norrby, 
Sjöbo och Trandared. Grönområdesplanen omfattar även de större tätorterna i kommunen, 
enligt SCB:s definition: Dalsjöfors, Fristad (inklusive Sparsör), Gånghester, Sandared, 
Sjömarken och Viskafors (inklusive Svaneholm). Därutöver ingår Ekås och Viared. 
Anledningen är att de ingår i Gröna ringen, som grönområdesplanen ersätter. 
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Klassning av grönområden
Grönområdena har bedömts och klassats enligt en fyrgradig skala. Klassning har skett 
för de områden som bedömts som värdefulla inom kommunen. Vid klassningen har 
områdenas värden för besök, friluftsliv, rekreation, stadsbild och lokal utveckling samt 
naturvärden varit avgörande. De olika aspekterna har bedömts, värderats och vägts mot 
varandra för en helhetssyn vid klassningen.

Klassningen ska användas som ett underlag vid planering.  Klassningen är också ett verktyg 
för att värdera Borås Stads grönområden. I förlängningen tillämpas också skydd i detaljplan 
med hjälp av planbestämmelser. 

Utöver klassningen finns det även andra lagar, regler och skydd som ska följas vid 
planering (riksintresse, naturreservat, strandskydd m.m). och andra ställningstaganden 
ur planeringssynpunkt som behöver göras. Avgränsningarna av dessa redovisas inte i 
grönområdesplanen.

Älmås. Foto Dag Ekelund
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I inventeringen av grönområden i Borås (separat dokument) finns en kortare text till varje 
område om vilka värden som är viktiga. Ytterligare fakta och kompetens på respektive 
ansvarig förvaltning kan behövas för att göra bedömningar.

Klass I  Borås Stads mest värdefulla grönområden. Dessa områden är oersättliga          
  och har mycket stort värde för hela kommunen.             
Klass II  Mycket viktiga grönområden som är oersättliga på lokal nivå.            
Klass III Områden som är viktiga för grönstrukturen.   
Klass IV Områden med visst naturvärde.

Klass I

Dessa områden är de mest värdefulla grönområdena i kommunen. Dessa grönområden är 
oersättliga för hela kommunen och de har många olika värden. De kan vara naturreservat 
av riksintresse eller en lokal för skyddsvärda djur- och växtarter. Grönområden med klass I 
utgörs ofta av gröna stråk, stadsdelsparker eller strövområden. 

Exempel på grönområden med klass I är Almenäs, Rya åsar och Stadsparken. 

Klass II

Dessa grönområden är mycket värdefulla och oersättliga främst på lokal nivå. De uppfyller 
oftast många olika värden. De nyttjas och bedöms värdefulla framförallt på stadsdelsnivå. 
Grönområden med klass II utgörs ofta av närparker, stadsdelsparker eller strövområden. 

Exempel på grönområden med klass II är Flymader, Sinnenas park och Tokarpsberg.

Klass III

Klass III omfattar grönområden med höga värden. Funktionen av dessa grönområden 
är viktig för området, men skulle i vissa fall kunna ersättas på annan plats i närområdet. 
Grönområden med klass III är ofta träffpunkter, närparker eller stadsdelsparker. 

Majoriteten av de bedömda grönområdena har klass III. Lekplatser har genomgående klass 
III. 

Exempel på grönområden med klass III är Hässleholmsparken, Hästhovsparken och 
Kronängsparken.  
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Klass IV

Klass IV omfattar grönområden med vissa värden. Områdena har vanligtvis ett fåtal 
värden. De är ofta träffpunkter, närparker eller stadsdelsparker. 

Fotbollsplaner har genomgående klass IV. Anledningen är att dessa går att ersätta i 
närområdet eller i stadsdelen. Fotbollsplaner ligger ofta nära brukarna. 

Exempel på grönområden med klass IV är Drakskeppsparken, Götavallen och Stenparken.
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Åtgärdslista

Ansvariga förvaltningar förväntas att genomföra ett antal projekt för att värna och 
framförallt utveckla stadens gröna ytor under den närmaste fyraårsperioden. 

KOMMUNSTYRELSEN

Metod och uppföljning av åtgärder i grönområdesplanen    1 gång per år

FRITIDS- OCH FOLKHÄLSONÄMNDEN

Utveckla och marknadsföra Kransmossens friluftsområdes motionsspår och 
vandringsleder          klart 2014

Tillgänglighetsanpassa promenadslinga runt Kypesjön    klart 2014

Tillgänglighetsanpassa badplats Kypesjön     klart 2014

Utveckla badplatserna Sjömarkenbadet, Skalle och Transås   klart 2014

Öka säkerheten vid Dalsjöns badplats samt Frufällans badplats  klart 2014

Tillgänglighetsanpassa en kortare promenadslinga  vid Kransmossen  klart 2014

Tillgänglighetsanpassa en grillplats vid Kransmossens friluftsområde 
och en vid Kypegårdens friluftsområde      klart 2014

Tillgänglighetsanpassa elljusspåret runt sjön Kolbränningen   klart 2014

Öka rekreationsmöjligheterna runt Hestraområdet med en vandringsled från
Kolbränningens elljusspår (tillsammans med Tekniska nämnden)   klart 2014

Anlägga och drifta spontanidrottsplatser för alla åldrar vid populära park- och
grönområden (tillsammans med Tekniska nämnden)    klart 2016

Kvalitetshöja kommunens spontanidrottsplatser     klart 2016

Utveckla delar av Gässlösa, Osdal och Bråt som frilufts- och rekreationsområden 
(tillsammans med Tekniska nämnden)      klart 2016
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MILJÖ- OCH KONSUMENTNÄMNDEN

Utreda den biologiska infrastrukturen inom och mellan grönområdena i Borås klart 2016

Utreda intressekonflikter och föreslå avgränsningar för grönstråk med högsta
naturvärde: Örestrand, Viskan genom Borås, Lillån, Kvarnbäcken, 
passagen mellan Rv40 och östra delen av Viaredssjön    klart 2016

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Lägga in klassningen enligt grönområdesplanen i IntraMap   klart 2014 

Ta fram ett arbetssätt för kompensationsåtgärderna (t.ex. checklista)  klart 2014

Testa olika sorters kompensationsåtgärder och utvärdera dessa före nästa 
revidering av grönområdesplanen      klart 2016

TEKNISKA NÄMNDEN

Utveckla och marknadsföra Knalleleden och Sjuhäradsleden   klart 2014

Bestämma ansvarsfördelning mellan avdelningarna för park, skog och mark klart 2014

Utreda resursbehov för att genomföra intentionerna i grönområdesplanen  klart 2014

Utveckla digital parkguide över de största parkerna i Borås Stad   klart 2014

Upprätta skötselplan för de tre största parkerna     klart 2014

Kvalitetshöja naturområdet vid Sagavallen     klart 2014

Utveckla området kring Transåssjön som rekreationsområde   klart 2015

Utveckla området utmed Viskan i Borås så att det blir mer tillgängligt för 
allmänheten         klart 2016

Upprätta en skötselplan med skötselåtgärder för samtliga områden 
i grönområdesplanen        klart 2016

Anlägga och drifta spontanidrottsplatser för alla åldrar vid populära park- och
grönområden (tillsammans med Fritid- och folkhälsnämnden)   klart 2016
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Skapa natur- och rekreationsleder, ”stadsdelsleder”, genom att utnyttja delsträckor i 
Linnémarschens långa sträckning      klart 2016

Utveckla delar av Gässlösa, Osdal och Bråt som frilufts- och rekreationsområden 
(tillsammans med Fritid- och folkhälsonämnden)     klart 2016

Utreda tillgängligheten och behov av gång- och cykelvägar till strövområden klart 2016

Se över kommunägda grönytor i alla mindre tätorter och planera för skötsel efter 
klassning         klart 2016

Inventera de gröna platser i Borås mest centrala delar som upplevs otrygga. 
Bestämma minsta skötselnivå för de gröna platser som upplevs otrygga.  klart 2016
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Kompensationsåtgärder 
Kompensationsåtgärder i grönområden används allt oftare i Sverige, både på statlig och 
kommunal nivå. Det finns två lagar som berör de kompensationsåtgärder som avses, plan- 
och bygglagen och miljöbalken. 

Enligt plan- och bygglagen kan kommunen hävda att planläggning av ett område är lämplig 
endast om den kompenseras. Om grönområdenas värden försvinner kan exploateringen 
bedömas som olämplig. Med kompensationsåtgärden kan den accepteras. Det saknas 
dock möjlighet att med stöd av plan- och bygglagen införa planbestämmelser i detaljplan 
kopplade till avtal för att säkra kompensationsåtgärder.

Enligt miljöbalkens allmänna hänsynsregler ska den som bedriver verksamhet iaktta:

• Bevisbörderegeln: Det är den som gör något som ska visa att reglerna följs.

• Kunskapskravet: Det är den som gör något som ska ha tillräcklig kunskap om hur 
   miljön och människors hälsa påverkas och skyddas.

• Försiktighetsprincipen: Redan risken för skador och olägenheter medför en skyldighet  
 att vidta åtgärder.

• Förorenaren betalar-principen: Det är den som riskerar att skada som betalar för att
   undvika skadan. 

• Bästa möjliga teknik-principen: För yrkesmässig verksamhet ska bästa möjliga teknik 
 användas för att förebygga skador och olägenheter.

• Lokaliseringsprincipen: Man ska välja en sådan plats att ändamålet kan uppnås med 
   minsta intrång och olägenhet.

• Hushållningsprincipen: Råvaror och energi ska användas så effektivt som möjligt.

• Kretsloppsprincipen: Återanvändning, materialåtervinning, energiutvinning och depo-  
  nering. 

• Produktvalsprincipen: Kan man ersätta en kemisk produkt eller en bioteknisk orga- 
  nism med en mindre farlig så ska man göra det.

• Skälighetsprincipen: Kraven på hänsyn ska vara miljömässigt motiverade utan att vara
   orimliga att uppfylla.

• Skadeansvaret: Det är den som har orsakat skada på miljön som ansvarar för att        
 skadan blir avhjälpt.

• Stoppregeln: En verksamhet som kan medföra betydande skada eller olägenhet trots        
 att hänsynsreglerna tillämpas ska stoppas. 
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I miljöbalken finns kompensationsåtgärder för skyddade områden: naturreservat, 
kultur reservat och Natura 2000-områden. Miljöbalken klargör också att tillstånd, god-
kännande och dispenser får förenas med en skyldighet till kompensationsåtgärder. Det 
gäller t.ex. markavvattning, tillstånd till vattenverksamhet, strandskyddsdispenser och 
vattenskyddsåtgärder. Exploatering i dessa områden är dock ovanlig och kräver dispens, 
men exploateringsavtal kan användas om det behövs. Annars saknas lagstiftning som 
reglerar kompensationsåtgärder vid exploateringar i områden utan skydd enligt miljöbalken. 

Kompensationsåtgärder i Borås Stad
Tanken är att den som exploaterar så att ett grönområde skadas eller försvinner ska 
bekosta en kompensationsåtgärd. Grönområdets funktion och värde ska kunna utjämnas 
(återskapas) eller ersättas, så att en balans uppnås. Det sker genom en överenskommelse 
mellan kommunen och exploatören. 

Kompensationsåtgärderna i Borås gäller alla grönområden 
med klass I-IV. Åtgärderna ska kompensera för en försvunnen 
funktion eller värde, då det enda alternativet är exploatering. 
Kompensationsåtgärder ska inte vara ett sätt att rättfärdiga 
en olämplig exploatering. Tanken med kompensation är att 
det ska gagna medborgarna som får tillbaka förlorade värden, 
och exploatören som kan vara med och utveckla den hållbara 
staden. 

Undvika negativ påverkan

I första hand ska man alltid försöka undvika negativ påverkan på värdefulla grönområden. 
Det innebär att undvika ingrepp i området så att grönområdets funktion och värde finns 
kvar på platsen. 

Skyddsåtgärder

Skyddsåtgärder är 
sådant som exploa-
tören alltid ska vidta 
för att förhindra eller 
minimera skadan på 
ett värde i enlighet med 
miljöbalkens allmänna 
hänsynsregler. Värdet 
ska finnas kvar på den 
ursprungliga platsen.

Kompensationsåtgärder

Kompensationsåtgärder 
innebär att funktioner 
och värden som går 
förlorade vid en exploa-
tering återskapas eller 
ersätts. Det ska i första 
hand ske i det närlig-
gande området, men 
kan även ske på annan 
plats.

1. Undvika negativ påverkan

2. Minimera negativ påverkan

3. Utjämna negativ påverkan

4. Ersätta negativ påverkan

 

 

Skyddsåtgärder

Kompensations-
åtgärder
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Minimera negativ påverkan

I andra hand ska den negativa påverkan på grönområdet minimeras genom skyddsåtgärder. 
Det innebär att utforma exploateringen så att den negativa påverkan blir minimal. Även i 
detta fall finns grönområdets värde och funktion kvar på platsen. 

Exempel på skyddsåtgärder som kan minimera negativ påverkan är
• Anpassad utformning i en känslig miljö. 
• Faunapassager.
• Lokalt omhändertagande av dagvatten.
• Anpassad utformning i kulturhistoriska miljöer.

Utjämna negativ påverkan

I tredje hand ska den negativa påverkan på grönområdet utjämnas. Det innebär att 
återskapa grönområdets förlorade funktion och värde inom området eller i närområdet. 
Om en del av funktionen eller värdet finns kvar kan det höjas. Ett ianspråktagande 
utjämnas endast om grönområdets funktion och värde kan återställas. 

Exempel på kompensationsåtgärder som kan utjämna negativ påverkan är
• Nyplantering av träd som ersättning för träd som tas bort. 
• Anläggande av gång- och cykelväg. 
• Skapande av grönstråk.
• Sedumtak på byggnader.

Ersätta negativ påverkan

I fjärde hand ska den negativa påverkan på grönområdet ersättas. Det innebär att skapa en 
ny funktion eller värde på samma eller på en annan plats. Om flera funktioner eller värden 
försvinner kan de ersättas på olika platser. 

Exempel på kompensationsåtgärder som kan ersätta negativ påverkan är
• En försvunnen grönyta ersätts med utveckling av en grönyta med annan funktion.
• Utveckling av rekreationsmiljö i närheten av området.
• Skapa en allé i närheten för kompensation av allé som tas i anspråk. 
• Skapa en ekodukt.
• Skapa en ersättningsbiotop, t.ex. en ny häckningslokal för fåglar. 

Bedömning av grönområden

Grönområdena kan ha olika funktioner. De kan vara en viktig livsmiljö för djur- och växtliv 
eller en viktig miljö för människan som plats för rekreation m.m. De kan också utgöra t.ex. 
tekniska funktioner, där de har betydelse för dagvattenhanteringen, ha en bullerdämpande 
effekt eller fungera som luftrenare.  



20 Grönområdesplan

Grönområdena kan också ha olika värden. Värdet är en subjektiv bedömning och handlar 
om hur viktigt grönområdet är för de närboende samt för djur- och växtlivet.  

Utifrån dessa funktioner och värden kan behovet av samt formen och platsen för kompen-
ationsåtgärden bedömas. Det bör ske genom en inventering och analys. Bedömningen bör 
ske i samarbete mellan olika förvaltningar. Att upprätta en arbetsmetod, t.ex. en checklista, 
för detta ingår som en åtgärd. 

Kompensationsåtgärden ska balanseras så att den blir lika bra eller bättre. Den ska genom-
föras enligt en närhetsprincip: så nära i tid, plats och värde som möjligt. Anledningen 
är dels att grönområdets funktion och värde ska finnas kvar i området, dels att det blir 
svårare att avgöra om kompensationsåtgärden står i rimlig proportion till grönområdet som 
försvinner om det drar ut på tiden.

Planprocessen

Kompensationsåtgärderna ska hanteras som en del i planprocessen. Frågan om kompen-
sationsåtgärder ska tas upp så tidigt i planprocessen som möjligt. 

Övergripande planering
Behovet av kompensationsåtgärder ska studeras redan i den övergripande planeringen, dvs. 
i samband med fördjupade översiktsplaner och planprogram. Då ska behov, konsekvenser 

Rya åsar. Foto Dag Ekelund

Värde

Värdet är subjektivt. 
Grönområdena kan vär-
deras olika t ex bero-
ende på betraktaren.  

Funktion

Funktionen är en egen-
skap. Grönområdena 
kan t ex ha ekologiska, 
sociala, hälsomässiga 
eller tekniska funktio-
ner.
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och lokalisering av kompensationsåtgärderna studeras. Även detaljplanegränser kan 
diskuteras i den övergripande planeringen, så att en rimlig kompensation kan göras i 
förhållande till exploateringen.

Detaljplaner
Frågan om kompensationsåtgärder ska tas upp redan vid planbesked. Därefter ska det tas 
upp vid startmötet av en detaljplan. Frågan ska diskuteras med exploatören i ett så tidigt 
skede som möjligt, för att skapa förståelse och nå en enighet om kompensationen. 

I detaljplaneskedet ska grönområdets funktion och värde studeras, förslagsvis utifrån 
en checklista. Då ska bedömas vilken kompensation som krävs. Grönområdets 
värde och funktion samt behovet av kompensation ska tas upp i planbeskrivningen 
i detaljplanen. Själva kompensationsåtgärden och dess finansiering ska tas upp i 
genomförandebeskrivningen till detaljplanen. 

Det saknas möjlighet att reglera kompensationsåtgärden genom en planbestämmelse. 
Dock kan en kompensationsåtgärd falla under planbestämmelser som t.ex. allmän plats 
grönområde, men regleras då inte som just kompensationsåtgärd.  

Utgångspunkten är därför att lösa dessa frågor genom ett exploateringsavtal i de fall 
då kommunen inte äger marken. Det gäller både inom och utom detaljplaneområdet. 
Exploateringsavtalet bygger på en frivillig överenskommelse mellan Borås Stad och 
exploatören.

Bygglov 
Om det redan finns en detaljplan för fastigheten styr planen möjligheterna till kompensa-
tionsåtgärder. Då bygger kompensationsåtgärden på frivilliga överenskommelser. Om 
förutsättningarna i detaljplanen har ändrats kan en planändring vara nödvändig. Det 
förutsätter att genomförandetiden har gått ut. 

Om detaljplan saknas ska bedömningen av platsen samt dess kvaliteter och värden 
motiveras. Bedömningen ska stå med i beslutet. Då kan en uppskattning av de 
värden som är aktuella att ta upp med exploatören bedömas. Även i detta fall får 
kompensationsåtgärden lösas på frivillig basis. 

Kontroll och uppföljning
Exploateringsavtal med exploatör följs upp av ansvarig nämnd. I bygglovskedet är möjlig-
heten till uppföljning begränsad, det förutsätter att åtgärderna regleras i planbestäm melser, 
är lovpliktiga och ligger inom fastigheten.
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Konsekvenser

Kompensationsåtgärder får ekonomiska följder eftersom de innebär en tillkommande 
kostnad för exploatören eller kommunen. Vem som ska bekosta kompensationsåtgärden 
beror på vem som äger marken innan detaljplanen antas eller vad som tecknas i avtal.

Kompensationsåtgärden får också juridiska konsekvenser, eftersom det finns begränsningar 
på vilka krav som kan ställas på exploatörer i samband med kompensation. 

När Borås Stad äger marken bekostar kommunen kompensationsåtgärderna. När marken 
ägs av en privat exploatör (enskild fastighetsägare eller ett byggbolag) utför och finansierar 
exploatören kompensationen. Åtgärden säkerställs i ett exploateringsavtal, som tecknas 
innan detaljplanen antas.
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Kypeterrängen. Foto Dag Ekelund
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Fritids- och folkhälsonämnden, Miljö- och 
konsumentnämnden, Samhällsbyggnads-
nämnden och Tekniska nämnden 
 

Revidering av Grönområdesplan 
Kommunfullmäktige antog en Grönområdesplan den 20 februari 2014. Nu ska en 
uppdaterad version antas av Kommunfullmäktige. Revideringen kommer inte omfatta 
hela Grönområdesplanen. I Grönområdesplanen finns en åtgärdslista med ett antal 
projekt för att värna och framförallt utveckla stadens gröna ytor under den närmaste 
fyraårsperioden. Revideringar av redaktionell karaktär kan genomföras vid behov. 

Fritids- och folkhälsonämnden, Miljö- och konsumentnämnden, Samhällsbyggnads-
nämnden och Tekniska nämnden ombedes att i yttrandet ange nya åtaganden. Dessu-
tom eventuellt se över de befintliga åtgärderna som ännu inte är genomförda i sin 
helhet. Åtgärdslistan finns på sid 14-16 i nuvarande Grönområdesplan med mål om 
att utveckla stadens gröna ytor under den närmsta fyraårsperioden. 

Uppdragen i Grönområdesplanen är en del av förvaltningarnas verksamhet och ingår 
i nämndernas budget som beslutas av kommunfullmäktige årligen. 

Remisstid  2017-07-01- -2017-09-20 

Frågor  Eventuella frågor besvaras av Amanda Windeman,  
Strategisk samhällsplanerare, tel 033-35 84 90 eller e-post 
amanda.windeman@boras.se 

Ert yttrande lämnas skriftligen senaste den 20 september 2017 till bo-
ras.stad@boras.se   



 

 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00 

FAX 
033-35 30 25 

 

 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(4) 

Datum 
2017-08-30 

Dnr 
2017-002118 

  

 
 Miljö- och konsumentnämnden 

Detaljplan för Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl. – Räfseryd – 
samråd (BN 2017-804) 
Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder och förskola inom 
fastigheten Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl. i Tosseryd. Detaljplanen möjliggör att cirka 460 
bostäder kan uppföras inom planområdet, sammanbyggda i form av radhus och 
parhus eller som fristående villor och flerbostadshus. 
 
Miljöförvaltningen bifogar detaljerade och numrerade synpunkter med bilagd karta 
avseende naturvårdsfrågorna. Vi understryker också att fortsatt arbete i form av 
bullerutredning och utökade bulleråtgärder krävs för att säkerställa en god ljudmiljö. 
Sammantaget bedömer Miljöförvaltningen att nuvarande planförslag avstyrks då det 
inte är tillräckligt genomarbetat.  
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden föreslås avstyrka nuvarande planförslag. 
 

Ärendet 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder och förskola inom 
fastigheten Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl. i Tosseryd. Detaljplanen möjliggör att cirka 460 
bostäder kan uppföras inom planområdet, sammanbyggda i form av radhus och 
parhus eller som fristående villor och flerbostadshus. Områdets karaktär, inpassning 
av bebyggelse och lämpliga bebyggelsetypologier, material m.m. kommer att studeras 
vidare inför granskning av detaljplanen. 
 
Dagens utfart från Tosserydsvägen mot riksväg 42 föreslås stängas av för biltrafik på 
grund av säkerhetsrisk och ersättas med en ny huvudgata genom planområdet som 
ansluter till riksvägen vid en ny cirkulationsplats – Långestensrondellen, i södra delen 
av området. Utmed Tosserydsvägens nya sträckning föreslås en gång- och cykelväg. 
Samrådsförslaget syftar i första hand till att stämma av en möjlig struktur och 
exploateringsgrad för området. Framtagna utredningar kommer kompletteras och 
revideras och fördjupas.  
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Planförslaget innebär exploatering av jungfrulig mark. Vissa åtgärder krävs för att 
kunna ansluta till kommunalt vatten och avlopp, fjärrvärme m.m. Något som också 
påverkar bedömningen av markens lämplighet för exploatering är det bullerutsatta 
läget. Förslaget kommer kräva en separat tillståndsprocess för exploatering i område 
med fornlämningar. Speciella skyddsavstånd krävs mot biotopskyddsområden. 
Dagvattenhantering krävs också då området är beläget inom skyddszon för 
vattenskyddsområde.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
 
Strategisk plan 
Förvaltningen yttrade sig 2013 över förslag till Strategisk plan för Sparsör, Frufällan och 
Tosseryd. En plan som senare inte antogs. I förslaget ingick bostadsbyggnation, i 
mindre utsträckning än nuvarande planförslag. Bebyggelsen var lokaliserad i närheten 
av riksvägen men då inte i direkt anslutning till RV 42 och i huvudsak öster om 
planerad ny väg. Förvaltningen avstyrkte 2013 de delar av strategin som berörde: 

- En väg öster om järnvägen med anledning av åtgärder för åkergrodor i 
området som är kompensation för en annan detaljplan.  

- En utveckling av klätterberget i Tosseryd då det är häckningsplats för berguv.  
Utveckling av klätterplatsen kan inte ses som en konsekvens av nuvarande 
samrådsförslag. Däremot berörs damm som kan bli hemvist för åkergroda. 
Naturvårdsfrågorna redogörs för i denna tjänsteskrivelse.  
 
Planarbetet  
Förvaltningen har deltagit i förekommande planarbete inför framtagande av 
samrådsförslaget. Utöver det vanliga planarbetet har förvaltningen medverkat på 
möten om områdets struktur och möten med konsult om naturvårdsfrågorna. Under 
arbetets gång har förslaget till exploateringsgrad varierat kraftigt och även 
planområdets omfattning/utsträckning.  
 
Platsbesök har skett av kommunbiolog i ett tidigt skede då skogsmark ännu var orörd. 
Efter platsbesöket har avverkning skett i delar av planområdet, utan särskild hänsyn 
till nu planerad exploatering. Kommunbiologen har i slutet av augusti 2017 åter 
besökt området tillsammans med Skogsstyrelsen och bedömer att samrådsförslaget 
behöver ändras på flera punkter då förutsättningarna ändrats jämfört med tidigare. 
Dessa punkter redogörs för under avsnittet om natur i denna skrivelse.  
 
Vision, översiktlig planering  
Miljöförvaltningen reagerar över att planhandlingarna hänvisar till att ”Borås 2025 
Vision och strategi pekar på att invånarantalet ska tredubblas”. Men strategin avses 
främst förtätning av stadskärnan. Tosseryd ligger inte i stadskärnan, ännu. En 
redaktionell ändring eller förtydligande kan därför vara lämplig i materialet.  
 
Cykel och kollektivtrafik 
Det finns goda möjligheter att resa kollektivt från området enligt planförslaget. 
Planförslaget tyder på att det även fortsatt ska vara goda möjligheter att resa från RV 
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42 för de boende i Tosseryd. Cykelvägar kommer byggas ut enligt planförslaget. Det 
är viktigt att cykelförbindelserna från södra delarna av området och över rondellen 
förbättras i samband med eventuella trafikåtgärder.  
 
Buller 
När riksvägen genom Sjöbo flyttades ökade möjligheterna för en god ljudmiljö för de 
boende på Sjöbo. Nu föreslås en ny stadsdel i mindre centralt läge som är bullerstört. 
Målet vid en framtida exploatering blir inte enbart att klara nu gällande lagstiftning 
utan att skapa en god ljudmiljö för nuvarande och kommande generationer.  
 
I planförslaget överstigs riktvärdena för buller, trots ett inritat bullerplank som är tre 
meter högt. Därför krävs också ytterligare kompensationsåtgärder utöver planket. 
Illustrationskartan är missvisande då den första bullerutredningen som gjorts utgått 
från slutna gårdar för att skapa en tyst sida. Illustrationskartan är dock inte bindande.  
 
Planhandlingarna anger att buller måste utredas vidare, en bedömning som 
Miljöförvaltningen delar. I planarbetet har Miljöförvaltningen påpekat att ett än högre 
och längre bullerplank är motiverat för nuvarande planförslag. Utformningen av detta 
plank är också viktigt för att inte upplevas som en barriär för människor och djur. Det 
är också viktigt att gångavståndet till busshållsplats inte överstiger cirka 400 meter. 
Med tanke på att läget inte är centralt, eller beläget nära stadskärnan, bör 
möjligheterna för en god ljudmiljö skapas.  
 
Beroende på målsättning med exploateringen kan olika strukturer vara motiverade.  
I den tidigare föreslagna, men inte antagna strategin, var bostäderna placerade 
betydligt längre från RV 42. Troligen skulle den strukturen inte vara möjlig av andra 
skäl; ex. fornlämningar osv. Det är oklart om det skulle medföra en bättre ljudmiljö än 
nuvarande förslag med tanke på topografin.  
 
Planhandlingarna betonar upprepade gånger vikten av att bevara den ”lantliga 
karaktären”. Detta kan motivera att områdets struktur, bullret och placeringen av 
husen därför ses över ännu en gång i samband med de fördjupade 
bullerutredningarna.  
 
Från och med 1 juli gäller;  
Bostäder >35 kvadratmeter 60 dBA  
Bostäder < 35 kvadratmeter 65 dBA  
Kompensationsåtgärder i form av ljuddämpad sida, genomgående planlösning och 
uteplats; gäller fortfarande.   
 
Natur 
Förvaltningen har lagt mycket tid på att i tidigt skede av planarbetet värna 
naturområdena i området och de gröna stråken mellan Sjöbo och Kype. 
 
Vid besök efter avverkningen som skett i området konstaterades dock att följande 
områden behöver ändras på plankartan eftersom förutsättningarna har ändrats 
drastiskt (se bif. karta):  
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Från Norr:  

1. Skyddszonen till bäcken behöver utökas. Den behöver vara 30 meter bred. 
Skötseln ska vara inriktad på naturvård. Det innebär att den enda röjning som 
sker fokuseras på att återskapa lövskog. Planbestämmelser krävs för marken. 
Dessa ska skydda marken kring bäcken. Skyddszonen får inte påverkas under 
byggnation. Det innebär att ingen körning får förekomma, inte heller utfyllnad 
eller schaktning. Marken ska vara opåverkad. Lövskog ska återetableras i 
zonen vilket troligen kan ske genom naturlig föryngring. Syftet med dessa 
skyddsbestämmelser är att på lång sikt återskapa en skuggig fuktig miljö längs 
bäcken. I och med avverkningen har skuggförhållanden ändrats vilket 
påverkar livet i bäcken negativt och ökar solinstrålningen i närbelägen 
nyckelbiotop där många olika arter är beroende av denna typ av miljö.  
  

2. På illustrationskartan är området markerat som våtmark. Illustrationen på 
kartan är felaktig. Är syftet med ett skapande av våtmark att hantera 
dagvatten? Detta föreslår vi sker där det naturligt finns våtmarksmiljö. 
Byggnation är lämpligare på denna plats vid en eventuell exploatering.   
 

3. Avverkningen har inneburit att få trädbeklädda ytor finns kvar. Här finns en 
dunge med främst ek och björk som var för ung för slutavverkning men som 
har kvaliteter som grönyta. Då många andra grönområden i planområdet har 
avverkats bör inte bostadsbebyggelse ske här.  
 

4. På illustrationskartan är en ny gångväg utmarkerad. Vi anser att befintlig 
gångväg bör användas istället och då behövs inte den föreslagna inritade 
gångvägen.  
 

5. Området är ett våtmarksstråk kring befintlig bäck. All vegetation kring bäcken 
är avverkad och körskadorna stora. Marken är inte lämplig för 
bostadsbebyggelse eftersom det kräver stora ingrepp. Det är bättre att öka 
exploateringen i område 2 (se ovan) och behålla detta område som våtmark. 
Gränserna behöver justeras mellan naturmark och kvartersmark.  
 

6. Den befintliga stigen i skogen, som ansluter till skogen, behöver bevaras. Det 
ska vara synligt att stigen är tillgänglig för allmänheten. Det är svårare att 
förlägga stigen norrut i våtmarksområdet i område 5 (se ovan).  
 

7. I området finns cirka 15 ekar som lämnats vid avverkningen. De bör skyddas 
genom planbestämmelse för Naturmark. Det är inte lämpligt att bygga 
bostäder där dessa finns belägna. Ytan kan ingå i det utritade naturområdet 
norr om platsen. 
 

8. Inmätning av träd krävs på platsen. Samtliga lövträd grövre än 20 centimeter 
behöver mätas in. Först när detta skett kan vi ta ställning till avgränsning av 
lämplig naturmark respektive kvartersmark i detta delområde.  
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9. Planbestämmelsen behöver ändras till enbart Natur. Det är inte lämpligt med 
dagvatten i denna damm som är avsedd för att bevara åkergrodor. Dagvatten 
kan innehålla många olika föroreningar och är inte lämplig för reproduktion. 
Dagvattendammar kan dock delvis utgöra jaktmarker för att hitta föda. Det är 
därför bra att kunna ta sig mellan dem för grodorna. Dammens norra del 
kommer troligen påverkas av vägen. Då krävs kompensationsåtgärder genom 
att utöka dammen i annan del och/eller skapa ytterligare en groddamm (dvs. 
ej dagvattendamm) inom samma naturområde. Grodstaket och kulvertar 
kommer också krävas vid vägen eftersom vägen är belägen vid lekdamm där 
grodor förökar sig.  
 

10. Det behövs planbestämmelser för detta naturområde med syfte att skydda 
marken och befintlig vegetation även under byggfas. Samma hänsyn ska tas 
som för område 1. Enligt planhandlingarna får gång- och cykelbanor anläggas 
i detta naturområde. Det är inte lämpligt i detta område och bör regleras. 
 

 
Övriga frågor  
Planförslaget har inga kända förorenade områden. Förslaget berör främst riskavstånd 
till RV 42. Miljöförvaltningen har inte noterat några närliggande miljöfarliga 
verksamheter med skyddsavstånd.  
 
Sammantagen bedömning 
Sammantaget bedömer Miljöförvaltningen att nuvarande planförslag måste avstyrkas 
då det inte är tillräckligt genomarbetat. Förvaltningen har bifogat detaljerade och 
numrerande synpunkter med bilagd karta avseende naturvårdsfrågorna. Vi 
understryker också att fortsatt arbete i form av bullerutredning med ökade 
bulleråtgärder krävs för att säkerställa en god ljudmiljö.  
 

Agneta Sander Johanna Johansson 
Miljöchef Miljöutredare  
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   SAMRÅD 

Delegationsbeslut 
2017-06-30 §9 BN 2017-804.
  

 

Inbjudan till samråd för detaljplan för Tosseryd, Torpa-Sjöbo 
2:24 m.fl. - Räfseryd 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder och förskola inom fastigheten 
Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl. i Tosseryd. Inom planområdets föreslås även en mindre centrumpunkt med 
lokaler i bottenvåningarna på närmst omgivande bebyggelse. Syftet är också att möjliggöra en ny 
angöringsväg genom området till samhället Tosseryd, vilken ska ersätta dagens osäkra anslutning 
från Tosserydsvägen till riksväg 42.  
 
Området är beläget norr om Borås centrum, sydväst om samhället Tosseryd, mellan riksväg 42 och 
Räfserydsskogen. Avståndet till Öresjö är drygt 700 meter och till Borås centrum ca 5,5 km. En 
behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen 
är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs. 
 

Planhandlingarna finns tillgängliga på vår hemsida: 
www.boras.se/detaljplan. Där finns även utredningar som 
utgör underlag för planen.  
 
Inbjudna att lämna synpunkter är sakägare, kommunala 
remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i 
frågan. Fastighetsägare ombeds informera eventuella 
hyresgäster om innehållet i detta brev. Kontaktpersoner för 
vägföreningar, intresseföreningar m.m. ombeds informera 
övriga delägare/medlemmar om innehållet i detta brev. Den 
som inte yttrat sig skriftligt senast granskningsskedet kan 
förlora rätten att överklaga.  
 
Samrådstiden pågår 10 juli 2017 – 4 september 2017. 

Samrådsmöte 
Den 22 augusti kl. 17:00-20:00 är det öppet hus/samrådsmöte i hembygdsgården i Tosseryd med 
tjänstemän från kommunen på plats. 
 
Plats för besök  
Detaljplanen finns anslagen i Stadshuset 6:e vån, Kungsgatan 55.  Med hänsyn till semestrar kan 
stadshuset vara stängt för dagen och det kan tidvis vara svårt att nå de ansvariga tjänstemännen. 
Samrådstiden har därför gjorts längre än de fyra veckor som annars är normalt.  
 
Upplysningar lämnas av planavdelningen på Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kristina Axelsson tfn. 033-358511, e-post kristina2.axelsson@boras.se 
Michaela Kleman tfn. 033-358572, e-post michaela.kleman@boras.se 
 
Synpunkter till 
Skicka dina synpunkter/remissvar senast den 4 september 2017via e-post till 
detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer BN 2017-804. Yttrandet önskas som digitalt 
textformat för att underlätta vår sammanställning av inkomna synpunkter. Det går även att skicka 
synpunkter med brev till Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås. 
 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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  Miljö- och konsumentnämnden 

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond 
Yttrande till Miljö- och konsumentnämnden 
Fastighet:  Lövåsen 1:1 
 

Sammanfattning 
Sökande har beviljats bidrag på 54 000 kr ur naturvårdsfonden för naturvårdsåtgärder 
på fastigheten Lövåsen 1:1. Åtgärderna är nu färdiga och projektet avslutat. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet 
avslutas och innestående bidrag på 27 000 kr utbetalas på angivet konto.  
 

Ärendet 
Sökande har beviljats bidrag på 54 000 kr ur naturvårdsfonden för stängsling och 
anläggning av damm på fastigheten Lövåsen 1:1. Åtgärderna är nu färdiga och 
projektet avslutat. Slutbesiktning av åtgärderna genomfördes av arbetsgruppen för 
naturvårdsfonden den 24 augusti 2017.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Sökande har uppfyllt de åtgärder som ansökan om bidrag avsåg. Dammen har grävts 
och marken har röjts/gallrats samt stängslats in.  

Agneta Sander Anna Karlsson 
Miljöchef Kommunbiolog 
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Besiktning av naturvårdsåtgärder   Dnr 2013-1800 
Lövåsen 1:1 

 Området har gallrats/röjts och en damm har anlagts. Hela området har stängslats in och får betar av 
markerna. I slänten har fynd gjorts av bland annat kattfot och jungfrulin. Känsliga områden kommer 
stängslas av för att enbart betas tidigt respektive sent på säsongen efter blomning.  
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Bidrag ur Borås Stads Naturvårdsfond 
Yttrande till Miljö- och konsumentnämnden 
Fastighet:  Gränd 5:4 
 

Sammanfattning 
Sökande har beviljats bidrag på 10 000 kronor ur naturvårdsfonden för 
naturvårdsåtgärder på fastigheten Gränd 5:4. Åtgärderna är nu färdiga och projektet 
avslutat. 
 

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

Ärendet 
Sökande har beviljats bidrag på 10 000 kronor ur naturvårdsfonden för 
naturvårdsåtgärder på fastigheten Gränd 5:4. Åtgärderna är nu färdiga och projektet 
avslutat. Slutbesiktning av åtgärderna genomfördes av Anna Karlsson och Anna 
Ljunggren den 4 september 2017. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Sökande har uppfyllt de åtgärder som ansökan om bidrag avsåg. Två stycken 
bisamhällen är införskaffade och iordningställda. 

Agneta Sander Anna Karlsson 
Miljöchef Kommunbiolog 
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Besiktning av naturvårdsåtgärder   Dnr 2017-211 

Gränd 5:4 

Två trågkupor är byggda och bisamhällen införskaffade och placerade på fastigheten Gränd 5:4. 
Foton 2017-09-04 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om bidrag till naturvårdsåtgärder 
 
Fastighet:  Dannike-rydet 1:8 
 

Sammanfattning 
Sökande har lämnat in en ansökan om bidrag till naturvårdsåtgärder. Han vill starta 
biodling på fastigheten Dannike-rydet 1:8 och till det krävs utrustning. Sökande 
ansöker om ett bidrag på 12 000 kronor. 
 
Arbetsgruppen för Naturvårdsfonen rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden 
av bevilja ansökan med ett reducerat belopp till 10 000 kronor. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beviljar sökandes ansökan med beloppet 10 000 
kronor för anskaffande av kupa, bisamhälle och utrustning. 
 
Projektet ska utföras i enlighet med ansökan. Åtgärderna måste påbörjas inom 2 år 
och vara avslutade inom fem år. Återbetalningsskyldighet föreligger om åtgärderna 
inte utförs. 
  
Bikupan ska efter anskaffandet finnas kvar och skötas i minst 5 år. Anmälan om 
projektstart och projektslut lämnas till miljöförvaltningen. Av bidraget utbetalas 5 000 
kronor vid projektets start och 5 000 kronor efter projektets slutredovisning.   
 

Ärendet 
Sökande har lämnat in en ansökan om bidrag till naturvårdsåtgärder. Han vill starta 
biodling på fastigheten Dannike-rydet 1:8 och till det krävs utrustning. Han ansöker 
om ett bidrag på 12 000 kronor. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Projektet uppfyller syftet och kraven för användning av medel ur naturvårdsfonden. 
Bidraget går till enskild och omfattar naturvårdsåtgärder. Projektet bidrar till att 
uppfylla det nationella miljömålet Ett rikt odlingslandskap. Arbetsgruppen för 
naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden att bevilja ansökan 
med 10 000 kronor för anskaffande och iordningställande av bisamhällen. 
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Liknande ansökningar har fått bidrag i den storleksordningen. Bidrag för biodling är 
att ses som startbidrag för att komma igång med verksamheten. Därför kan det vara 
rimligt att även i denna ansökan bevilja ett bidrag på 10 000 kronor. 
 

Upplysning 
Anmälan om uppställning av bikupor ska göras av biodlaren till Länsstyrelsen. 
 

Agneta Sander Anna Karlsson 
Miljöchef Kommunbiolog 
 

Bilaga 
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AUGUSTIDelegationslista

Datum Beslut Ärende Sökande/objekt FastighetDnr Handläggare

2017-000486 20170802 Avgift för timdebiterad tillsyn Miljötillsyn, information om sanering av 
kvicksilverförorenade avloppsrör

Pomona 9 Jennie Schürer von Waldheim

2017-002193 20170804 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, klagomål Transås 2:5 Maryam Kasehchi

2017-002185 20170804 Föreläggande om varmhållning Livsmedelskontroll, inspektion Karon 7 Maryam Kasehchi

2017-002216 20170809 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, klagomål Gårda 8:1 Anna Hedén

2017-002228 20170811 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Ljushults-Hulu 1:49 Johannes Stolt

2016-003220 20170811 Upphävande av beslut om förbud Livsmedelskontroll, revision Lotsen 3 Linda Karlsson

2017-002225 20170811  Tillstånd för WC till markbädd Avlopp, ansökan WC Bäckabo 1:22 Johannes Stolt

2017-002230 20170811 Strandskyddsdispens Ansökan om strandskyddsdispens Viared 9:14 Jenny Pleym

2016-003220 20170815 Föreläggande vid vite om faroanalys Livsmedelskontroll, revision Lotsen 3 Linda Karlsson

2017-000964 20170815 Föreläggande om att inkomma med 
analysresultat

Livsmedelskontroll, revision Grävlingen 1 Christina Källberg

2017-002176 20170817 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Aplared 1:39 Roger Johansson

2017-002119 20170817 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Gullestorp 5:5 Roger Johansson

2017-001076 20170817 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Kilsund 4 Thomas Vidholm

2017-002176 20170817 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Aplared 1:52 Roger Johansson

2017-002198 20170817 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Viskarhult 1:13 Roger Johansson

2017-002247 20170818 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Brämhult 2:33 Roger Johansson

2016-003249 20170818 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Semele 5 Thomas Vidholm

2017-001914 20170818 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Tummarp 1:145 Thomas Vidholm

2017-002249 20170818 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Momentet 11 Roger Johansson

2017-002248 20170818 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Fristads Klockarbol 
1:19

Roger Johansson

2017-002210 20170818 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Skrapered 1:32 Roger Johansson

2017-002279 20170821 Förbud att släppa ut livsmedel på 
marknaden

Livsmedelskontroll, inspektion E122, 
E124 och E129 i kålrot

Linda Karlsson
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2017-002274 20170822 Förbud att släppa ut livsmedel på 
marknaden

Livsmedelskontroll, inspektion, MVG-
projekt malet kött + (E122)

Christina Källberg

2017-001136 20170822 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Minerva 5 Annelie Gustafsson

2017-002177 20170822 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Dannike 9:22 Roger Johansson

2017-001965 20170822 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Kilsund 4 Annelie Gustafsson

2017-002272 20170822 Föreläggande om ursprungsmärkning Livsmedelskontroll, inspektion MVG-
projekt malet kött

Spinnaren 14 Christina Källberg

2017-002231 20170823 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, klagomål Pluto 4 Anna Hedén

2017-002018 20170823 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Tomta 1:13 Peter Engström

2017-002310 20170823 Yttrande över bygglov Bygglov, remiss Viared 16:27 Johannes Stolt

2017-002083 20170823 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Pilspetsen 1 Sara Norberg

2017-002291 20170823 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Brämhults-Ön 1:103 Roger Johansson

2017-001243 20170823 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Dannike-Rölle 1:3 Johannes Stolt

2017-002188 20170824 Föreläggande om hantering Livsmedelskontroll, inspektion Maryam Kasehchi

2017-002188 20170824 Föreläggande om rengöring Livsmedelskontroll, inspektion Maryam Kasehchi

2016-003146 20170825 Föreläggande om försiktighetsåtgärder Miljötillsyn, överföringsledningar sträcka A Sofia Lindvall

2017-002160 20170828 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Hässlehus 2 Maryam Kasehchi

2016-003295 20170828 Förbud vid vite att använda specifik 
utrustning

Livsmedelskontroll, revision Linda Karlsson

2017-002290 20170828 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Hallared 1:4 Karin Görjevik

2017-002316 20170829 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Rya 1:39 Roger Johansson

2017-002261 20170829 Föreläggande om skyddsåtgärder Miljötillsyn, redovisning av schaktmassor Skruven 3 Johannes Stolt

2017-002138 20170829 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Bönås 1:25 Johannes Stolt

2017-002141 20170829 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Vindbron 3 Maryam Kasehchi

2017-002186 20170829  Tillstånd för WC till sluten tank Avlopp, ansökan WC Enekulla 1:2 Johannes Stolt

2016-003295 20170830 Förbud att släppa ut livsmedel på 
marknaden

Livsmedelskontroll, revision Linda Karlsson
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2017-002220 20170831 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Slätthult 10:11 Annelie Gustafsson

2017-002219 20170831 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Trandared 4:1 Annelie Gustafsson

2017-002261 20170831 Avgift för timdebiterad tillsyn Miljötillsyn, redovisning av schaktmassor Skruven 3 Johannes Stolt

2017-002344 20170831 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Skräddaren 3 Annelie Gustafsson

2017-002139 20170831  Tillstånd för WC till minireningsverk Avlopp, ansökan WC Arås 1:3 Maria Steinmetz

2017-002194 20170831 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Halleberg 13 Annelie Gustafsson

2017-002221 20170831 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Antares 2 Annelie Gustafsson
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Delegeringsbeslut – tillståndsenheten augusti 2017  

70-2017-00153 2017-04-24 00:00 Remissvar Remiss från Lotteriinspektionen 
51-2017-00166 2017-07-19 00:00 Varning Ändrat tillstånd  
53-2017-00209 2017-08-08 14:06 Tillfälligt tillstånd slutet sällskap, bifall Tillfälligt tillstånd slutet sällskap  
53-2017-00157 2017-08-10 08:36 Tillfälligt tillstånd slutet sällskap, bifall Tillfälligt tillstånd slutet sällskap 
55-2017-00073 2017-08-10 13:38 Avskrivning Anmälan catering  
51-2017-00218 2017-08-16 12:44 Ändrat tillstånd, bifall Ändrat tillstånd  
52-2017-00223 2017-08-25 09:20 Tillfälligt tillstånd allmänheten, bifall Tillfälligt tillstånd allmänheten 
51-2017-00168 2017-08-28 16:27 Stadigvarande tillst allmänheten, bifall Ändrat tillstånd  
52-2017-00182 2017-08-31 14:29 Tillfälligt tillstånd allmänheten, bifall Tillfälligt tillstånd allmänheten 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Politikerrepresentant från Borås kommun till möte mellan 
Säveåns vattenråd och Anten-Mjörnkommittén 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden väljer [Namn Efternamn]att företräda Borås 
Kommun i de inledande diskussionerna om en eventuell sammanslagning av Anten-
Mjörnkommittén och Säveåns vattenråd.  
 

Ärendet 
 

Ett e-postmeddelande inom till Miljöförvaltningens inkorg den 11 september 2017 
från Monica Dahlberg, Göteborgsregionens kommunalförbund – Miljö och samhällsbyggnad.  
Monica Dahlberg är även sekreterare i Säveåns vattenråd.  
 
Dahlberg skriver att det förs en diskussion om en eventuell sammanslagning av 
Anten-Mjörnkommitten (AMK) och Säveåns vattenråd. I AMK ingår – Alingsås, 
Lerum och Vårgårda kommun och i Säveåns vattenråd ingår samtliga kommuner 
inom Säveåns avrinningsområde inklusive Borås kommun. Ett första möte har 
nyligen hållits mellan vattenrådet och styrgruppen inom AMK. Under mötet framkom 
behov av att samla beslutfattare för de olika kommunerna och övriga aktörer inom 
vattenrådet för att diskutera detta vidare. 
  
AMK har arbetat tydligt med att få fördjupad kunskap kring sjöarna men också med 
åtgärder, främst kring övergödning. De ingående kommunerna har bidragit med 
medel till detta. I AMK:s styrgrupp sitter politiker utsedda av de tre ingående 
kommunerna.  
  
Dahlberg skriver vidare att kommunerna ser ett behov av att få till en samlad 
organisation som arbetar med vattenförvaltningen inom Säveåns ARO där även 
åtgärder är en del av arbetet. Då de flesta kommunerna inom vattenrådet enbart har 
tjänstemän som representanter, finns en önskan om att de kommuner som inte finns 
med i AMK (Borås, Partille och Göteborg) utser en politiker som kan företräda 
kommunen i denna diskussion. 

 
Beslut skickas till 
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AVTAL AVSEENDE SAMARBETE VID PROJEKT 
”SOCIALT UTFALLSKONTRAKT FÖR ATT 

MINSKA SJUKFRÅNVARO” 
 

 

Beställare 

Borås Stad 
Nämnd 

Leverantör  

Lumell Associates AB 

Referens 

NAMN  
Titel 
Mejladress 

Referens 

Jonas Lundberg 
Partner, Lumell Associates 
jonas.lundberg@lumell.se 

Adress 

Kungsgatan 55 
503 35 Borås 

Adress 

Sveavägen 63 
113 59 Stockholm 

Organisationsnummer 

212000-1561 
Organisationsnummer 

 556801-9003 

Mellan Borås Stad och Lumell Associates har följande avtal upprättats angående 
samarbete kring projektet ”Socialt utfallskontrakt för att minska sjukfrånvaro". 
Detta avtal har upprättats i 17 likalydande exemplar av vilka vardera parten tagit 
sitt och avtalet träder i kraft vid undertecknandet. 
Ort och datum 

2017-09- 
Ort och datum 

2017-09- 

För Beställaren 
 
 
 
NAMN (Respektive nämnds ordf) 

För Leverantören 
 
 
 
Jonas Lundberg 
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1. INLEDNING 
Borås Stad, SKL Uppdrag psykisk hälsa och Lumell Associates har påbörjat ett 
projekt kring insatser för att minska sjukfrånvaron genom utfallsbaserade avtal. 
Syftet med projektet är att skapa bättre förutsättningar för tidiga och förebyggande 
insatser för att stärka arbetsförmåga och minska sjukfrånvaro.  
 
Projektet är planerat att pågå under augusti 2017 – november 2017.  
 
Detta avtal reglerar samarbetet mellan Borås Stad och Lumell Associates. Projektet i 
sin helhet har flera delar (behovs- och nulägesanalys, kontraktering av insatser, 
förankring), detta avtal är avgränsat till aktiviteter inom ramen för behovs- och 
nulägesanalysen.  

 

2. SYFTE OCH MÅL MED PROJEKTET 
Syftet med projektet ”Socialt utfallskontrakt för att minska sjukfrånvaro” är att 
skapa bättre förutsättningar för tidiga och förebyggande insatser kopplat till 
sjukfrånvaro med en modell för finansiering och riskdelning med leverantör och 
finansiär. Projektet är en del av ett större arbete som pågår inom ramen för SKL 
Uppdrag psykisk hälsa kring att förebygga och förkorta sjukskrivning samt att 
utveckla nya modeller för att finansiera tidiga och förebyggande insatser.  
 
Syftet med behovs- och nulägesanalysen för Borås Stad är att utveckla ett 
kunskapsunderlag kring den nuvarande situationen i kommunens verksamheter 
gällande sjukfrånvaro. Avsikten är att detta kunskapsunderlag ska användas som 
underlag för beslut om genomförande av insatser för att minska sjukfrånvaron inom 
ramen för ett socialt utfallskontrakt. Beslut avseende socialt utfallskontrakt väntas 
fattas senast 30 november. 
 
Kunskapsunderlaget ska baseras på enkätundersökning, fokusgruppsintervjuer och 
analyser av tillgänglig statistik från personalsystemet. För att göra en sådan analys är 
data på individnivå önskvärd. Uppgifterna från personalsystemet är avidentifierade. 
Uppgifterna visar förvaltning, verksamhet, arbetsplats, sjukfrånvaro.  
 
Behovs- och nulägesanalysens huvudaktiviteter omfattar: Kartläggning och analys av 
sjukfrånvaron hos Borås Stads anställda, nuvarande insatsutbud samt behov av 
ytterligare insatser. 
 

3. ÅTAGANDE 
• Lumell Associates ansvarar för att fatta nödvändiga beslut under arbetets gång 

enligt tidplan som godkänns av samtliga ingående parter 
• Lumell Associates ansvarar för projektledning  
• Lumell Associates ansvarar för att driva arbetet, vilket innebär att 
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o Genomföra kvantitativa analyser 
o Genomföra fokusgrupp och intervjuer med personal 
o Sammanställa insikter från analysen  
o Utveckla förslag på beslutsunderlag avseende beslut om fortsatt deltagande 

i socialt utfallskontrakt 
• Lumell Associates ansvarar för att filerna med statistik på individnivå hanteras på 

korrekt sätt, vilket innebär att 
o Bara de personer som har aktiv del i projektet har tillgång till data från 

personalsystemet. 
o Se till att samtliga delar hanteras, inget får raderas från datalistorna 
o Uppgifterna aldrig lämnas ut till 3:e part 
o Lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas för att säkerställa detta 
o Efter avtalstidens slut ska samtliga uppgifter raderas, inga uppgifter får 

finnas kvar hos Lumell Associates. 
• Borås Stad ansvarar för att fatta nödvändiga beslut under arbetets gång enligt 

tidplan som godkänns av samtliga ingående parter 
• Borås Stad ansvarar för att delta aktivt i arbetet genom att 

o Boka in och delta i styrgruppsmöten 
o Delge data och sammanställa statistik 
o Bistå vid bokning av intervjuer och fokusgrupper med personal 
o Informera i den egna organisationen 
o Planera för att kunna fatta beslut om fortsatt deltagande i socialt 

utfallskontrakt senast 30 november (enligt överenskommen tidsplan med 
SKL) 

4. EKONOMISK ERSÄTTNING 
Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

5. ÄGANDERÄTT 
Borås Stad äger rätt till sina data och uppgifter. Lumell Associates äger rätt till sina 
arbetsverktyg, modeller, matriser och know-how som bolaget kan tänkas behöva 
använda för att genomföra uppdraget. 
 
Borås Stad äger rätt till att efter uppdragets slut eller avbrytande av uppdraget 
använda de modeller och arbetsverktyg som gemensamt har tagits fram respektive 
som har blivit resultatet av projektet. 

 

6. AVTALSTID 
Detta avtal gäller under september 2017 – december 2017. 
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