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 Miljö- och konsumentnämnden 

Plan för naturvårdsarbetet i Borås 
 

Sammanfattning 
Miljö- och konsumentnämnden är den nämnd som har uppdraget att svara för 
naturvårdsfrågorna i kommunen. En uppgift är att upprätta och genomföra natur-
vårdsprogram för kommunen. Kommunens nya naturvårdsprogrammet omfattar 
många olika delar. För att få med alla aspekter i framtiden behöver programmet 
kompletteras med en naturvårdsvision för kommunen, en naturvårdspolicy och en lite 
mer långsiktigt plan för hur naturvårdsarbetet ska bedrivas.  
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden antar planen för hur naturvårdsarbetet ska 
organiseras och utföras. Nämnden utser minst två deltagare i arbetsgruppen för 
Naturvårdsprogrammet. 
 

Ärendet 
Bakgrund 
Miljö- och konsumentnämnden är den nämnd som har uppdraget att svara för 
naturvårdsfrågorna i kommunen. En uppgift är att upprätta och genomföra natur-
vårdsprogram för kommunen. Traditionellt sett har naturvårdsprogram, enligt 
Naturvårdsverkets definition, utgjorts av ett separat dokument med naturvårdsmål, 
åtgärder och en katalog med naturdata för den aktuella kommunen. Sådana dokument 
får sällan hög status inom kommunerna och blir lätt åsidolagda. Därför har Borås 
Stad istället sedan år 2000, då den första versionen av naturvårdsprogrammet kom, 
arbetat på ett annat sätt. 
 
Spelreglerna för hur kommunen ska hantera naturvärden i den fysiska planeringen har 
funnits i Översiktplanen. Naturvårdsmålen har funnits i de lokala Miljömålen för 
Borås. Åtgärderna för att driva naturvårsarbetet har skett inom Miljöförvaltningen, 
ofta med stöd av LONA-bidrag från staten. Naturdatabasen har varit separat och till 
en början endast funnits hos kommunbiologen, som man fick vända sig till för 
information, men i takt med GIS-utbyggnad så småningom på kommunens 
kartverktyg Kartago och IntraMap. 
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Upplägg för nytt naturvårdsprogram 
Det nya naturvårdsprogrammet omfattar många olika delar (se bilaga). För att få med 
alla aspekter i framtiden behöver naturvårdsarbetet kompletteras med en naturvårds-
vision för kommunen, en naturvårdspolicy och en lite mer långsiktigt plan för hur 
naturvårdsarbetet ska bedrivas.  
 
Naturvårdsvisionen skulle behöva införas i ”Borås 2025 – Vision och strategi”. 
Visionen 2025 är under revidering, men det krävs ett engagemang för att få en ingång 
i den processen. Naturvårdspolicyn måste antas av Kommunfullmäktige, och 
eventuellt skickas ut på remiss, innan Miljö- och konsumentnämnden kan överlämna 
förslaget till KF. Slutligen bör Miljö- och konsumentnämnden utforma och anta en 
mer långsiktig verksamhetsplan för naturvårdarbetet, förslagsvis för en period på fyra 
år (varje mandatperiod), då många naturvårdsprojekt och åtgärder är långsiktiga och 
spänner över flera år. Detta kräver särskilda arbetsinsatser från nämndens sida, 
förslagsvis deltagande i en arbetsgrupp för naturvårdsprogrammet. 
 

Agneta Sander Jenny Pleym 
Miljöchef Kommunbiolog 
 

Bilaga 
Plan för naturvårdsarbetet i Borås 
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Plan för naturvårdsarbetet i Borås 
 
Sammanfattning 
Naturvårdsprogrammet för Borås består av 8 delar: 

1. Naturvårdsvision, som behöver införas i dokumentet Borås 2025 Vision och strategi, 
som är antaget av Kommunfullmäktige. 

2. Naturvårdspolicy som antas av Kommunfullmäktige. 
3. Naturvårdsmål som återfinns i Lokala miljömål för Borås, ett dokument som 

aktualiseras varje mandatperiod av Kommunfullmäktige. 
4. Naturvårdsstrategier (avgörande vägval) som återfinns som planeringsprinciper och 

riktlinjer i kommunens översiktsplan. 
5. Naturvårdsprogram (verksamhet och metoder), en mer långsiktig verksamhetsplan som 

fastställs av Miljö- och konsumentnämnden och aktualiseras varje mandatperiod. 
6. Naturvårdsplan (aktiviteter, tidsramar, budget) i Miljö- och konsumentnämnden årliga 

verksamhetsplan och budget. 
7. Naturdatabas som uppdateras fortlöpande av Miljöförvaltningen. 
8. 25-årsplan för naturvårdsarbetet som är en katalog över mål, åtgärder, uppdrag och 

prioriteringar. Katalogen uppdateras fortlöpande i takt med utvecklingen i omvärlden. 
 
 
Naturvård i Borås 
År 1989 anställdes den första kommunbiologen i Borås Stad. Motiveringen var att man hade 
behov av ekologisk kompetens för att naturvården skulle kunna skötas på ett ansvarsfullt sätt. 
Mål och viljeinriktningar för naturvårdsarbetet fanns i ett antaget Miljöpolitiskt program (1991), i 
kommunens Agenda 21-program (2000) och i Lokala Miljömål (1:a versionen kom 2003).  
 
Alla kommuner har ett ansvar för naturvård. Regeringens skrivelse ”En samlad naturvårdspolitik” 
(2001/02:173) anger att: ”Den offentliga naturvården har sedan lång tid varit - och kommer inom 
överskådlig framtid att förbli - ett gemensamt ansvar för stat och kommun. Kommunerna har i 
och med miljöbalkens ikraftträdande fått stora och förstärkta möjligheter att tillämpa 
bestämmelserna om områdesskydd. Kommunerna har även genom ansvaret för den fysiska 
planeringen en nyckelroll när det gäller att planera, aktivt och förebyggande, så att olika 
miljökvalitetsmål och delmål uppnås. Sammantaget har kommunernas roll inom naturvården 
förstärkts under senare år. Hur kommunerna organiserar sina insatser inom området naturvård är 
en kommunal angelägenhet, men regeringen vill i detta sammanhang framhålla vissa områden 
som särskilt viktiga.” 
 
Naturvårdsarbetet i Borås ska leda till en långsiktigt hållbar naturmiljö inom kommunen. En del i 
naturvårdsarbetet är att upprätta policy, riktlinjer och strategier för hur kommunen ska förhålla 
sig till naturen och naturvärdena. En annan del är att besluta om verksamheter, åtgärder och 
budget för att genomföra konkreta naturvårdsinsatser. Kommunens naturvårdsarbete sker enligt 
ett fastställt naturvårdsprogram. Ett naturvårdsprogram ska enligt Naturvårdsverkets definition 
bestå huvudsakligen av tre delar: En naturdatabas, uppsatta mål för naturvårdsarbetet och de 
åtgärder som behöver vidtas för att nå målen. Istället för att upprätta ett separat dokument för 
detta, har Borås valt att integrera naturvårdsprogrammet i de dokument, rutiner och 
arbetsredskap som dagligen används i det kommunala strategiska miljöarbetet och den fysiska 
planeringen. 
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För att nå naturvårdsmålen i Borås krävs en vilja att arbeta mot målen, strategier som leder till att 
målen nås, planer och program för hur vi ska arbeta med måluppfyllelsen samt resurser för att 
genomföra alla åtgärder som krävs för att nå målen. Naturvårdsmålen är en del av miljömålen för 
Borås, som aktualiseras vart fjärde år av Kommunfullmäktige. 
 
 
Organisation 
Kommunfullmäktige fattar beslut om policy, riktlinjer, visioner, mål, strategier och budget för 
naturvårdsarbetet. Kommunstyrelsen är det verkställande organet för Fullmäktiges beslut. Miljö- 
och konsumentnämnden är den nämnd som har uppdraget att svara för naturvårdsfrågorna i 
kommunen, i den mån det inte ankommer på annan. Nämnden upprättar årligen en 
verksamhetsplan och budget som anger vilka saker man ska arbeta med under året.  
 
På Miljöförvaltningen finns anställda kommunbiologer med naturvårdskompetens. 
Kommunbiologernas uppdrag är att bevaka kommunens naturvärden, initiera och driva 
angelägna naturvårdsprojekt samt genomföra det planerade arbetet. Biologerna är kommunens 
experter i naturvårdsfrågor och svarar för naturvårdsfrågorna i samhällsplaneringen, till 
kommunmedborgarna och till externa aktörer. 
 
På Tekniska förvaltningen finns en Skogsavdelning och en Parkavdelning som förvaltar 
kommunens naturområden, till exempel de kommunala naturreservaten, rekreationsområden och 
parker. Skogsavdelningen arbetar även med kalkning av försurade vatten.  
 
 
 
Upplägg och utformning av Naturvårdsprogram för Borås Stad 
Visionen för naturen i Borås bör finnas med i det politiskt antagna dokumentet Borås 2025 
Vision och strategi LÄNK, som syftar till en hållbar utveckling där de ekologiska, sociala och 
ekonomiska dimensionerna samverkar. Naturvårdsmålen för innevarande mandatperiod finns i 
Borås Stads Miljömål LÄNK. De strategier som kommunen fastställt finns i Översiktsplan för 
Borås LÄNK.  
 
För att nå alla naturvårdsmål i Borås krävs ett omfattande och långsiktigt naturvårdsarbete under 
lång tid. Många projekt och åtgärder pågår under flera år. De verksamheter och åtgärder som ska 
utföras först återfinns i Miljö- och konsumentnämndens årliga verksamhetsplan och budget. Men 
för att få en fastare och mer långsiktig styrning mot målen krävs också ett mer övergripande 
verksamhetsplan, som spänner över en längre period, förslagsvis fyra år (varje mandatperiod). 
Alla aktiviteter och åtgärder som krävs för att uppnå naturvårdsmålen och visionen finns samlat i 
en underliggande katalog. Denna utgör ett levande dokument som ändras och uppdateras i takt 
med måluppfyllelse och ändringar i förutsättningarna för kommunens naturvårdsarbete. 
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Naturvårdsprogrammets utformning i Borås 

Vision 2025 
Naturvårdsvision antas av Kommunfullmäktige 

 

Policy 
Naturvårdspolicy antas av Kommunfullmäktige 

 

Mål 
Miljömål för Borås 

Antas av Kommunstyrelsen 
 

Strategi 
- avgörande vägval för att nå målen för Borås 

Översiktplan för Borås 
Antas av Kommunstyrelsen 

 

Program 
- verksamheter och metoder i riktning mot målen 

Verksamhetsplan för naturvård 2018-2021 
Antas och uppdateras av Miljö- och konsumentnämnden varje mandatperiod 

 

Plan 
- aktiviteter, tidsramar och ansvar 

MKN verksamhetsplan 2018 
Miljö- och konsumentnämndens verksamhetsplan och budget 

Kommunfullmäktiges budget 
Särskilda uppdrag från Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen 

Uppdrag från Naturvårdsgrupp, Vattengrupp 
Uppdrag från Miljömål 

Åtgärdslistor i strategiska dokument 
 

Naturdatabas och 25-årsplan för naturvård 
- naturdatabas 

- katalog över delmål och åtgärder 
 

 
Vision för natur 
Borås Stads naturvårdsvision: Tillgänglig och rik natur, för människor, växter och djur. 
Naturvårdsvisionen behöver läggas till i Borås 2025 Vision och strategi. Visionen ska vara 
uppnådd om 25 år (år 2043). 
 
Naturen i Borås ska vara rik. De arter och naturtyper som finns i Borås ska bevaras och frodas. 
Naturen ska vara lättillgänglig, både för kommuninvånarna och de arter som behöver röra sig i 
landskapet. Det ska vara nära till naturen och lätt att hitta och ta till sig information om naturen i 
Borås.  
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Naturvårdspolicy 
Borås Stads hållning i naturvårdsfrågor finns i kommunens Naturvårdspolicy, som är antas av 
Kommunfullmäktige. Naturvårdspolicyn integreras i kommunens Miljöpolicy. 
 
Förslag till Naturvårdspolicy för Borås Stad 
Borås Stad ska vara drivande i naturvårdsarbetet och involvera medborgare, näringsliv och andra 
organisationer. Arbetet ska leda till en tillgänglig och rik natur för både människor, växter och 
djur. Vi arbetar för ekologisk hållbarhet, en långsiktigt god hushållning av naturresurser och att 
naturvärden, biotoper och arter ska finnas kvar och utvecklas i kommunen.  
 

Arbetssätt 
Naturvårdsarbetet ska förebygga och åtgärda påverkan på natur, livsmiljöer och biologisk 
mångfald. Genom ett prioriterat naturvårdsarbete och tillsätta tillräckligt med resurser ska vi vara 
en ledande kommun på naturvårdssidan. Detta möjliggörs genom att arbeta strukturerat med 
naturvårdsfrågorna. 
 

1. Översiktplanen, de lokala Miljömålen och Naturvårdsprogrammet beskriver vilka mål vi 
vill uppnå för naturvården och ger konkret vägledning om vad vi ska göra för att nå 
målen. 

2. Regler, riktlinjer och strategier för naturvården i Borås är tydliga och enkla att hitta. 
3. Naturvårdshänsyn integreras i alla verksamheter och beslut som fattas i 

kommunkoncernen. 
 

Borås Stads hållning/förhållningssätt/syn/principer för naturen 
Naturvärden 

• Vi bibehåller kommunens karaktär av skogsbygd med rikligt inslag av små 
odlingsmarker. 

• Vi respekterar områden av riksintresse för naturvården och tillåter inget som motverkar 
motiven för riksintresset. 

• Vi värnar stora opåverkade områden och tysta områden gentemot åtgärder som negativt 
påverkar områdets karaktär. 

• Vi är restriktiva med dispenser från strandskydd.  
• Vi undviker reglering av sjöar och vattendrag. 
• Vi värnar områden med ”högsta naturvärde”, klass I, eller ”mycket högt naturvärde”, 

klass II, gentemot åtgärder som påverkar området negativt. 
• Områden med ”höga naturvärden”, klass III, värnas så långt möjligt gentemot åtgärder 

som påverkar området negativt. 
 
Biologisk mångfald 

• Vi värnar om viktiga spridningskorridorer, reproduktionsområden, rastplatser och 
uppväxtmiljöer för djur och växter gentemot åtgärder som påverkar området negativt. 

• Sällsynta och rödlistade arter får möjlighet att fortleva på den plats där de finns. 
• Vi undviker inplantering av främmande arter och stammar av växter och djur. 

 
Grönområden 

• Vi värnar grönområden med höga naturvärden gentemot åtgärder som påverkar området 
negativt. 

• Inom tätortsnära naturområden förvärvar kommunen mark för att säkerställa området 
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för rekreations- och friluftsändamål. 
 
Naturresurser 

• Vi värnar naturresurser, såsom jord och skog, grund- och ytvatten, vind- och vattenkraft 
samt berg och naturgrus gentemot åtgärder som negativt påverkar framtida användning. 

• Vi värnar grundvatten, sjöar, vattendrag och våtmarker gentemot åtgärder som negativt 
påverkar vattenkvalitén. 

• Vi värnar alla vattenmagasin för att säkerställa vattenbalansen i naturen. 
• Vi använder naturgrus endast i de fall bergkross inte kan ersätta gruset.  
• Vi undviker torvtäkt i kommunens värdefulla våtmarker. 
• Vi anlägger bergtäkter på strategiska platser som medför så lite transporter och 

störningar som möjligt. 
 
Ren natur 

• Vi minskar tillförseln av näringsämnen och föroreningar till sjöar och vattendrag. 
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Naturvårdsmål 
De övergripande målen för naturvårdsarbetet finns dels i Borås 2025 Vision och strategi men 
framförallt i Miljömål för Borås. Miljömålen följs upp varje år, och ses över och revideras varje 
mandatperiod. 
 
Det är svårt att ha en strikt definition vad som är mål och vad som är åtgärder. Underliggande 
mål och delmål ofta varandras åtgärder som krävs för att nå de övergripande målen. 
 

Övergripande mål 
↑ 

Underliggande mål = åtgärd för att nå målet 
↑ 

Ytterligare underliggande mål = åtgärd för att nå det underliggande målet 
 
De allra högsta övergripande målen är desamma som de nationella miljömålen: Ett rikt 
odlingslandskap, Myllrande våtmarker, Levande skogar osv. Dessutom har Borås Stad lagt till två 
egna övergripande mål som handlar om kunskap och skydd: Naturvärdena i Borås är väl kända 
samt Naturvärdena i kommunen är säkerställda. 
 
Utdrag ur Miljömål för Borås (2017-2020) LÄNK 
Etappmål 3b. Ekosystemtjänster, grön- och blå infrastruktur värnas i översiktsplaner, 
detaljplaner och vägplaner. När nya områden exploateras eller utökas, får gröna ytor inte per 
automatik betraktas som ledig byggmark. När små detaljplaner tas fram behöver hänsyn tas till 
den gröna strukturen även utanför planområdet. Etappmålet har särskilt fokus på områden som 
inte behandlas i grönområdesplanen.  
Aktivitet: Utveckla verktyg för hur grön och blå infrastruktur kan beaktas i detaljplaner. 
Ansvar: Samhällbyggnadsnämnden i samverkan med Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden, Miljö- och kon-
sumentnämnden. 
Aktivitet: Grönytefaktorn ska användas som verktyg i fysisk planering.  
Ansvar: Miljö- konsumentnämnden och Samhällbyggnadsnämnden. 
 
Etappmål 5a. Skapa en samlad bild av den gröna och blå strukturen i kommunen och värna 
viktiga korridorer.  
Aktivitet: Kartlägg kommunens blå och gröna infrastruktur.  
Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden 
Aktivitet: Genomföra strategiska markköp eller skapa avtal för särskilt viktiga områden i den 
gröna och blå strukturen.  
Ansvar: Kommunstyrelsen i samverkan med Miljö- och konsumentnämnden. 
 
Etappmål 5b. Stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet.  
Aktivitet: Kartlägga och förbättra livsmiljöer för strikt skyddade arter. 
Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden i samverkan med Tekniska nämnden. 
Aktivitet: Skapa säkra passager och förbättra spridningsmöjligheter för djur och växter. 
Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden i samarbete med Tekniska nämnden.  
Aktivitet: Öka andelen ädellövskog genom gallring, röjning och plantering 
Ansvar: Tekniska nämnden.  
Aktivitet: Öka kunskapen om biologisk värdefulla områden hos organisationer och markägare 
för att inspirera till ökade naturvårdsåtgärder. 
Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden 
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Naturvårdsstrategi 
De strategier och spelregler som krävs för att nå naturvårdsmålen finns antagna i gällande 
Översiktsplan. Översiktsplanen är ett viktigt styrdokument för den fysiska planeringen i 
kommunen, och har en hög status bland kommunens styrdokument. ÖP ses också över varje 
mandatperiod och revideras vid behov. 
 
Utdrag ur Översiktsplan för Borås (2018-2021) LÄNK 

Riktlinjer för områden med höga naturvärden 
Vid planläggning eller prövning av förhandsbesked och bygglov i och i anslutning till värdefulla 
naturområden ska åtgärdens påverkan på naturmiljön bedömas. 
 
Värna områden med ”högsta naturvärde” (klass I) eller ”mycket högt naturvärde” (klass II) 
gentemot åtgärder som påverkar området negativt. 
 
Områden med ”höga naturvärden” (klass IIII) ska så långt möjligt värnas gentemot åtgärder som 
påverkar området negativt. 
 
Om åtgärder som kan vara skadliga på naturvärden av klass I eller II inte kan förhindras ska 
kompensationsåtgärder genomföras inom kommunen. 
 
Värna viktiga spridningskorridorer, reproduktionsområden, rastplatser och uppväxtmiljöer för 
djur och växter gentemot åtgärder som påverkar området negativt. 
 
Sällsynta och rödlistade arter bör få möjlighet att fortleva på den plats de finns. 
 
Det ska finnas aktuellt planeringsunderlag om förekomsten av höga naturvärden inom 
kommunen. 
 

Planeringsprinciper för gröna och blå strukturer 
Grönområdesplanens klass I- och klass II-områden ska värnas från negativ påverkan. Övriga 
grönområden som påverkas av förtätning ska ersättas med kompensationsåtgärder. 
 
Tillgången till offentliga mötesplatser och grönytor av hög kvalitet ska säkerställas. 
Grönområdessnurran från Grönområdesplanen är vägledande i planeringen. 
 
Planeringen ska säkerställa en sammanhängande grön infrastruktur av parker, natur- och 
rekreationsområden för människors rekreation, djurs och växters livsförutsättningar samt 
tillgång till ekosystemtjänster. 
 
Outnyttjade ytor i tätbebyggda miljöer kan omvandlas till nya kvalitativa grönytor i samband 
med att ny bebyggelse tillkommer. 
 
Blåa strukturer som sjöar och vattendrag ska vara tillgängliga för allmänheten i möjligaste mån. 
Strandskyddslagen säkerställer allmänhetens tillgänglighet till sjöar och vattendrag. 
 
I staden ska det vara möjligt att röra sig utmed Viskan genom att platser och stråk säkerställs. 
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Miljö- och konsumentnämndens verksamhetsplan 2018 
I Miljö- och konsumentnämnden årliga verksamhetsplan anges vilka arbetsuppgifter, projekt, 
uppdrag och åtgärder som kommunbiologerna ska arbeta med under året. 
 
Utdrag ur VP 2018 Miljöstrategiska avdelningen 

• LONA-projekt  
o Slutrapportering av Naturvårdsprogrammet 
o Slutföra Plan för biologisk mångfald 
o Påbörja Ekologisk analys av grönstråk 
o Påbörja Åtgärder för större vattensalamander 
o Påbörja Invasiva arter 
o Söka nya LONA-projekt 

• Naturvårdsfonden 
o Summan av beviljade bidrag uppgår till 200 000 kronor eller mer 

• Strandskyddsärenden (dispenser) 
o 95 % av ärendena håller i Länsstyrelsens kontrollprövning 

• Detaljplaner 
o Skapa ett verktyg som möjliggör uppföljning av hur naturvårdsfrågor beaktas i 

planarbetet och i vilken grad kompensationsåtgärder utförs 
• Bygglov 

o 90 % av remisserna besvaras inom 2 veckor 
• Övriga remisser (vattentäkter, ledningsdragningar, ) 
• Stöd till Miljötillsyn 
• Strategiska dokument 

o Bidra med ”naturexpertis” i framtagandet av ny ÖP 
o Bidra till att revidering av grönområdesplanens inventeringsbilaga påbörjas 

• Biotopskydd Häljared 
• Naturminnen 

o Skyddsvärda träd 
• Nätverkande 
• Vattenprovtagning 
• Utåtriktad information 
• Omvärldsbevakning 
• Medborgarservice 

 
 
 
Naturdatabas och 25-årsplan för naturvård 
Naturdatabasen uppdateras fortlöpande. Arbetet utförs av kommunbiologerna. De ytor som har 
höga naturvärden finns i kommunens kartinstrument IntraMap, som alla handläggare som jobbar 
med fysisk planering, markfrågor och markanvändning använder sig av LÄNK. I IntraMap finns 
också förekomsterna av strikt skyddade arter och särskilt intressanta arter redovisade, liksom 
viktiga stråk för den biologiska infrastrukturen. 
 
Katalogen över de delmål och åtgärder som behöver vidtas för att nå naturvårdsmålen i Borås 
uppdateras också löpande i enlighet med förändrade förutsättningar, nya kunskaper och vad som 
sker i omvärlden. Katalogen spänner över en period på 25 år. 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Förslag till budget 2018 – Miljö- och konsumentnämnden 

Sammanfattning 
Nämndens budgetförslag 2018:1 innehöll ett äskande på 4 325 tkr utöver tilldelad 
budgetram. Kommunfullmäktige beslutade inför 2018 om förstärkt kommunbidrag 
med 1 500 tkr för att uppnå avtalade inspektionsnivåer och 550 tkr för att förbättra 
verksamhetens lönestruktur. Ökade hyreskostnader och ökat lönekostnadspålägg 
minskar nämndens disponibla ökning av kommunbidraget till 1 025 tkr, exklusive 
lönestruktursmedlen. Ökningen har tillsammans med omdisponeringar gjort det 
möjligt att justera budgeten för merparten av de äskade behoven, men långt ifrån alla. 

Då nämnden inte fått begärd kompensation innebär det att nämnden måste 
prioritera bort verksamheter som fullmäktige ålagt oss såväl som vissa 
myndighetsuppdrag. Det kommer få konsekvenser för alla boråsare och alla 
verksamheter som Miljö- och konsumentnämndens verksamheter riktar sig till och 
medföra negativa effekter för måluppfyllelsen inom hela nämndens 
verksamhetsområde. 

• Nämnden uppfyller inte ”Åtgärdsplan med anledning av Länsstyrelsens tillsyn av det 
kommunala tillsynsansvaret enligt alkohollagen (2010:1622) och tobakslagen (1993:581) 
i Borås Stad i juni 2017, dvs nämnden prioriterar bort att rekrytera en 
handläggare för livsmedels- och tobakstillsyn och en administratör för 
tillståndsenheten. 

• Nämnden har otillräckliga resurser för att korta handläggningstider för 
serveringstillstånd och höja NKI-värdena för effektivitet och komptetens för 
livsmedelskontroll och miljö- och hälsoskydd. 

• Nämnden riskerar en tillsynsskuld respektive kontrollskuld till alla 
verksamheter som betalar årsavgift. 

• Nämnden tvingas skjuta upp införandet av nytt ärendehanterings- och 
diariesystem för miljö- och livsmedelsärenden till 2019, med konsekvenser för 
effektiviteten på hela miljöförvaltningen. 

• Nämnden tvingas prioritera bort motsvarande tre till fyra tjänster på 
miljöstrategiska avdelningen om nämnden inte får ersättning arbetet med 
planer och bygglov i det tidiga planskedet. 
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Kan inte förvaltningen utöka sina stödresurser betyder det att handläggare och chefer 
inte får det stöd som behövs för att utföra sina uppdrag vilket påverkar såväl kvalitet 
som kvantitet på utfört arbete inom de olika avdelningarna. Att fortsätta satsa på att 
marknadsanpassa lönerna är helt nödvändigt för att kunna behålla och rekrytera 
medarbetare. 

 
Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner för egen del förvaltningens förslag till 
budget 2018 inklusive en osäker intäkt för fysisk planering på 1400 tkr och 
överlämnar detta till Kommunstyrelsen.  
 
Miljö- och konsumentnämnden begär att under 2018 disponera 2017 års överskott av 
tilldelad byggbonus motsvarande 480 tkr. 
 
Miljö- och konsumentnämnden begär att under 2018 disponera 2017 års överskott av 
klimatkompensationsmedel motsvarande 280 tkr. 

Ärendet 
Nämndens budgetförslag 2018:1 innehöll ett äskande på 4 325 tkr utöver tilldelad 
budgetram. Kommunfullmäktige beslutade inför 2018:2 om förstärkt kommunbidrag 
med 1 500 tkr för att uppnå avtalade inspektionsnivåer och 550 tkr för att förbättra 
verksamhetens lönestruktur. Ökade hyreskostnader och ökat lönekostnadspålägg 
minskar nämndens disponibla ökning av kommunbidraget till 1 025 tkr, exklusive 
lönestruktursmedlen. Ökningen har tillsammans med omdisponeringar gjort det 
möjligt att justera budgeten för merparten av de äskade behoven, men långt ifrån alla. 
Nämndens buffert uppgår till 228 tkr.  

 

I budget 2018 har ännu ingen tilldelning av de statliga medlen för byggbonus skett. 
Det betyder att vare sig kostnader eller intäkter finns med i budget 2018:2. 
Preliminära besked är att nämnden kommer tilldelas 750 tkr samt eventuellt ytterligare 
resurser. Nämnden fick under 2017 750 tkr i extra kommunbidrag för byggbonus. Av 
de 750 tkr har enbart 263 tkr förbrukats varför nämnden önskar disponera 
kvarvarande resurser under 2018 för samma ändamål.  

 

Enligt 2012 KS0620 ska Miljö- och konsumentnämnen följa upp hur nämnder och 
bolag följer beslutet om klimatkompensation. I de fall där kompensationen inte har 
utförts helt eller till del fakturerar Miljö- och konsumentnämnden berörd nämnd eller 
bolag. De medel som erhålls på detta vis är inte tänkta att tillfalla nämnden utan ska 
komma hela staden till nytta. I bokslutet 2017 uppgår dessa 
klimatkompensationsmedel till 280 tkr och nämnden önskar disponera dessa resurser 
under 2018 för miljöåtgärder som ska komma staden till nytta i enlighet med beslutets 
intentioner.  
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Miljöförvaltningens synpunkter 
Samhällets behov av miljökompetens har ökat markant de sista tio-femton åren, i takt 
med att bland annat byggandet ökar, både hos det privata näringslivet och hos stat, 
kommun och landsting. Erfarna handläggare av näringslivets ärenden rekryteras 
numera ofta över till näringslivet. En konsekvens har blivit att nämnden flera år haft 
en personalomsättning på runt 20 %. En så stor personalomsättning påverkar 
oundvikligen både verksamhet och intäkter mycket negativt. 

Borås Stads myndighetsutövning och tillsynsarbete behöver prioriteras och 
utvecklas i syfte att säkerställa boråsarnas hälsa och säkerhet, en effektiv och 
hållbar samhällsplaneringsprocess, lika och rättvisa regler för företag i Borås 
samt för att motverka brottslighet. 

Under åren 2012-2016 har nämnden haft en ansträngd ekonomi i kombination med 
ökad efterfrågan inom alla verksamhetsområden sedan åtminstone 2004 vilket 
illustreras med exemplen nedan: 

Borås 2004 2006 2011 2016 ökning % 

Antal invånare 98 886 100 221 104 106 109 888 11,1 

Antal livsmedelsverksamheter 466 500 738 764 63,9 

Antal årsarbetare 
livsmedelkontroll 

6 6 6 7,1 18 

Antal tillståndspliktiga 
verksamheter miljöbalkens 
område 

47 55 181 183 89,4 

Antal årsarbetare miljötillsyn 11 11 11,6 14 27 

I samband med 2017 års budget gjordes en omfattande analys av verksamhet och 
ekonomi och nämnden kunde konstatera att tilldelad budgetram inte räcker för att 
säkerställa nämndens alla uppdrag. Efter beredning fick nämnden något ökad 
budgetram men inte i sådan utsträckning att det täcker behovet. I arbetet med 2018 
års budget konstaterade nämnden åter att den föreslagna budgetramen inte räcker för 
att inrymma alla de uppdrag och den verksamhet som nämnden har i uppdrag att 
bedriva. Nämnden äskade därför 4 325 tkr i extra kommunbidrag. 

Kommunfullmäktige beslutade inför 2018 om förstärkt kommunbidrag med 1 500 tkr 
för att uppnå avtalade inspektionsnivåer och 550 tkr för att förbättra verksamhetens 
lönestruktur. Ökade hyreskostnader och ökat lönekostnadspålägg minskar nämndens 
disponibla ökning av kommunbidraget till 1025 tkr, exklusive lönestruktursmedlen. 
Ökningen har tillsammans med omdisponeringar gjort det möjligt att justera budgeten 
för merparten av de äskade behoven, men långt ifrån inte alla. Av de äskade behoven 
kvarstår behoven av 0,5 tjänst HR; 1,0 tjänst assistent tillståndsenhet/reception; 
1,0  tjänst miljöhandläggare och 1,0 tjänst livsmedel/tobakshandläggare. Vidare 
tillsätts inte ett föräldravikariat som miljöhandläggare och 1 400 tkr är budgeterade 
som osäkra intäkter avseende ersättning för granskning av planer och bygglov.  

Sedan budget 2018:1 har en behovsutredning inom huvuddelen av Miljöbalksområdet 
tagits fram. Nämndens behov av resurser för tillsyn är avsevärt större än de personella 
och finansiella medel som nämnden förfogar över för 2018, se vidare kap 
2.1; 3.3.1; 3.8 och 4.4.5 i Förslag till Budget 2018, Miljö- och konsumentnämnden. 



 
Sida 
4(4) 

Datum 
2018-01-23 

Dnr 
2017-2229 

 
 
Inför arbetet med budget 2018:2 uppdagades att miljöstrategiska avdelningens 
intäkter överskattats bland annat från EU och Länsstyrelsen. 

Då nämnden inte har de resurser som krävs för hela sitt uppdrag innebär det att 
nämnden måste prioritera bort verksamheter som fullmäktige ålagt oss såväl 
som vissa myndighetsuppdrag. Det kommer få konsekvenser för alla boråsare och 
alla verksamheter som Miljö- och konsumentnämndens verksamheter riktar sig till 
och medföra negativa effekter för måluppfyllelsen inom hela nämndens 
verksamhetsområde. 

 

• Nämnden uppfyller inte ”Åtgärdsplan med anledning av Länsstyrelsens tillsyn av det 
kommunala tillsynsansvaret enligt alkohollagen (2010:1622) och tobakslagen (1993:581) 
i Borås Stad i juni 2017, dvs nämnden prioriterar bort att rekrytera en 
handläggare för livsmedels- och tobakstillsyn och en administratör för 
tillståndsenheten. 

• Nämnden har otillräckliga resurser för att korta handläggningstider för 
serveringstillstånd och höja NKI-värdena för effektivitet och komptetens för 
livsmedelskontroll och miljö- och hälsoskydd. 

• Nämnden riskerar en tillsynsskuld respektive kontrollskuld till alla 
verksamheter som betalar årsavgift. 

• Nämnden tvingas skjuta upp införandet av nytt ärendehanterings- och 
diariesystem för miljö- och livsmedelsärenden till 2019, med konsekvenser för 
effektiviteten på hela miljöförvaltningen. 

• Nämnden tvingas prioritera bort motsvarande tre till fyra tjänster på 
miljöstrategiska avdelningen om nämnden inte får ersättning arbetet med 
planer och bygglov i det tidiga planskedet. 

 

Agneta Sander Annelie Johansson  
Miljöchef Förvaltningsekonom  
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1  Inledning 
Samhällets behov av miljökompetens har ökat markant de sista tio-femton åren, i takt med att bland 
annat byggandet ökar. Erfarna handläggare rekryteras ofta över till näringslivet vilket medfört en 
personalomsättning på runt 20 %. En så stor personalomsättning påverkar oundvikligen både 
verksamhet och intäkter mycket negativt. 

Borås Stads myndighetsutövning och tillsynsarbete behöver prioriteras och utvecklas i syfte att 
säkerställa boråsarnas hälsa och säkerhet, en effektiv och hållbar samhällsplaneringsprocess, 
lika och rättvisa regler för företag i Borås samt för att motverka brottslighet. 

Under åren 2012-2016 har nämnden haft en ansträngd ekonomi i kombination med ökad efterfrågan 
inom alla verksamhetsområden sedan åtminstone 2004 vilket illustreras med exemplen nedan: 

Borås 2004 2006 2011 2016 ökning % 

Invånare 98 886 100 221 104 106 109 888 11 

Livsmedelsverksamheter 466 500 738 764 64 

Årsarbetare livsmedelkontroll 6 6 6 7,1 18 

Tillståndspliktiga verksamheter 
miljöbalken 

47 55 181 183 90 

Årsarbetare miljötillsyn 11 11 11,6 14 27 

I samband med 2017 års budget gjordes en omfattande analys av verksamhet och ekonomi och 
nämnden konstaterade att tilldelad budgetram inte räcker för dess uppdrag. Efter beredning fick 
nämnden något ökad budgetram men inte så att det täcker behovet. I arbetet med 2018 års budget 
konstaterade nämnden åter att den föreslagna budgetramen inte räcker till alla nämndens uppdrag. 
Nämnden äskade därför 4 325 tkr i extra kommunbidrag. 

Kommunfullmäktige beslutade om förstärkt kommunbidrag med 1 500 tkr för att uppnå avtalade 
inspektionsnivåer och 550 tkr för att förbättra lönestrukturen. Ökade hyreskostnader och ökat 
lönekostnadspålägg minskar nämndens disponibla ökning av kommunbidraget. Ökningen har 
tillsammans med omdisponeringar gjort det möjligt att justera för merparten av de äskade behoven, 
men långt ifrån alla. Av de äskade behoven kvarstår 0,5 tjänst HR; 1,0 tjänst assistent 
tillståndsenhet/reception; 1,0 tjänst miljöhandläggare och 1,0 tjänst livsmedelshandläggare. Vidare 
tillsätts inte ett föräldravikariat som miljöhandläggare och 1 400 tkr är budgeterade som osäkra intäkter 
avseende ersättning för granskning av planer och bygglov. 

Sedan budget 2018:1 har en behovsutredning inom huvuddelen av Miljöbalksområdet tagits fram. 
Nämndens behov av resurser för tillsyn är avsevärt större än de personella och finansiella medel som 
nämnden förfogar över för 2018, se vidare kap 2.1; 3.3.1; 3.8 och 4.4.5 i Förslag till Budget 2018, Miljö- och 
konsumentnämnden. 

Inför arbetet med budget 2018:2 uppdagades att miljöstrategiska avdelningens intäkter överskattats 
bland annat från EU och Länsstyrelsen. 

Då nämnden inte har de resurser som krävs för hela sitt uppdrag innebär det att nämnden måste 
prioritera bort verksamheter som fullmäktige ålagt oss såväl som vissa myndighetsuppdrag. 
Det kommer få konsekvenser för alla boråsare och alla verksamheter som Miljö- och 
konsumentnämndens verksamheter riktar sig till och medföra negativa effekter för måluppfyllelsen 
inom hela nämndens verksamhetsområde. 

Nämnden: 

• uppfyller inte ”Åtgärdsplan med anledning av Länsstyrelsens tillsyn av det kommunala tillsynsansvaret enligt 
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alkohollagen (2010:1622) och tobakslagen (1993:581) i Borås Stad i juni 2017, dvs nämnden 
prioriterar bort att rekrytera en handläggare för livsmedels- och tobakstillsyn och en 
administratör för tillståndsenheten. 

• har otillräckliga resurser för att korta handläggningstider för serveringstillstånd och höja NKI-
värdena för effektivitet och komptetens för livsmedelskontroll och miljö- och hälsoskydd. 

• riskerar en tillsynsskuld respektive kontrollskuld. 
• tvingas skjuta upp införandet av nytt ärendehanterings- och diariesystem för miljö- och 

livsmedelsärenden till 2019, med konsekvenser för effektiviteten på hela miljöförvaltningen. 
• tvingas prioritera bort motsvarande tre till fyra tjänster på miljöstrategiska avdelningen om 

nämnden inte får ersättning arbetet med planer och bygglov i det tidiga planskedet. 

2  Omvärldsanalys 
Kunskap och insikt om vad som händer i omvärlden gör oss bättre rustade att fatta beslut, planera och 
agera för en hållbar utveckling, i riktning mot visionen Borås 2025. Genom att tidigt identifiera lokala, 
regionala och nationella trender samt globala megatrender får staden bättre möjlighet att ligga steget 
före och välja med vilken strategi de ska bemötas. På så sätt ökar förmågan att förebygga eller minimera 
effekten av trender som försvårar en hållbar utveckling, medan positiva trender kan underlättas och 
förstärkas. 

Megatrender är stora globala förändringar på ett övergripande samhällsplan. De utvecklas ofta långsamt 
och smygande men kan plötsligt växa till och påverka hela samhället - från politiken på alla nivåer, 
nationer, branscher, företag, affärsmodeller till enskilda individer. Ett exempel på uppdelning i 
megatrender är globalisering, förändrad demografi (befolkningens fördelning, storlek och 
sammansättning), teknikutveckling, klimat- och miljöförändringar samt värderingsförändringar. 

Under de senaste årtiondena riktas allt mer uppmärksamhet mot frågor om klimatförändring och 
miljöförstöring och överutnyttjande av naturresurser. Borås har sedan länge varit i framkant t.ex. när 
det gäller kretsloppstänkande, avveckling av fossila bränslen och naturvård och arbetar aktivt för ett 
ännu bredare miljöperspektiv i alla stadens verksamheter. Ett kvitto på att arbetet är framgångsrikt har 
Borås Stad fått genom bra placeringar i några av "rankinglistorna" över kommunernas miljöarbete. 

Miljö- och konsumentnämndens verksamhet, liksom stadens övriga verksamheter, påverkas av 
megatrender i omfattning, sakinnehåll, komplexitet, arbetsmetoder, arbetsverktyg samt i 
kommunikationen med verksamhetsutövare, privatpersoner, myndigheter med flera. 

Språk och innehåll i all kommunikation anpassas successivt efter nya lagar, nya värderingar och nya 
målgrupper. Kommunikationsvägarna digitaliseras – utbudet av och efterfrågan på tillgänglighet, 
bemötande, e-tjänster, digitala verktyg och digitala handlingar mm ökar. I mötet med 
verksamhetsutövare möter handläggarna allt från ny teknik och robotar till nya grupper 
verksamhetsutövare eller medborgare som kanske inte behärskar svenska eller de svenska lagar och 
regler som gäller för deras verksamheter. Beslutsunderlag utvecklas och fler dimensioner ska 
konsekvensbedömas. Ett exempel är behovet av att kunna bedöma infrastruktursatsningars 
konsekvenser för miljö, klimat och hälsa. Samhällsekonomiska analyser och användningen av begrepp 
som ekosystemtjänster, ekologisk kompensation, cirkulär ekonomi, gröna investeringar, gröna 
obligationer och CSR (Corporate Social Responsibility, på svenska ansvarsfullt företagande) närmar sig 
ett obligatorium i beslutsunderlag för stora investeringar. Möjligheterna att ta hänsyn till miljö och 
sociala hänsyn utökas successivt i lagarna om offentlig upphandling. Detta kan ses som exempel på en 
värderingsförändring, från kortsiktig lönsamhet och finansieringsmöjligheter mot mer långsiktighet 
och mer socialt ansvarstagande. 

De globala målen och Agenda 2030 som beslutades av FN hösten 2015 syftar till att utrota fattigdom 
och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla 
kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Målen är 
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integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, 
den sociala och den miljömässiga. Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande i 
genomförandet av Agenda 2030. I det nationella genomförandet inkluderas kommuner, landsting och 
statliga myndigheter och regeringen har tillsatt en delegation med uppdrag att ta fram en övergripande 
handlingsplan. Miljö- och konsumentnämnden kommer att fortsätta följa arbetet. 

Agenda 2030 och SIDA:s utnämning av Borås till Global kommun ger möjligheter att ytterligare 
bredda hållbarhetsarbetet i staden. Miljöarbetet och folkhälsoarbetet hänger intimt ihop och kopplingen 
till den sociala dimensionen blir tydligare genom de globala hållbarhetsmålen. Genom att arbeta med 
hela hållbarhetsaspekten samtidigt kan Borås Stad och Miljö- och konsumentnämndens verksamheter 
bidra både på det lokala och det globala planet. Lokalt genom att erbjuda Boråsarna frisk luft, tysta 
miljöer, gröna stråk och livsmedel av god kvalitet. Globalt genom att investera i gröna lösningar, handla 
klimatsmart och verka för smarta och ansvarstagande konsumenter. 

Globaliseringstrenden är många gånger positiv men det finns baksidor som påverkar inom nämndens 
ansvarsområden. Kriminella grupperingar tjänar idag stora pengar på förfalskad mat, illegal handel med 
tobak samt illegal hantering av miljöfarliga ämnen och miljöfarligt avfall. Kriminaliteten försiggår även 
över nationsgränser. Inom nämnda områden pågår både internationellt och nationellt översyn av lagar, 
regler, tillsynsbehov och sanktionsmöjligheter liksom utveckling av arbetssätt, samarbete och 
samverkan mellan olika aktörer. Allt med syfte att förstärka skyddet för människors hälsa och 
arbetsmiljön för berörd personal och samtidigt förhindra ekonomisk brottslighet och miljöbrott. 
Nämndens tillsynshandläggare är ofta den som upptäcker eller tipsas om lagstridig verksamhet. 
Handläggarna är sedan delaktiga i eller ansvariga för utredningar, krav på rättelse eller utdömande av 
vite. Komplexiteten ökar och handläggarna behöver ständigt utveckla sin kompetens. 

Lokalt medför globalisering tillsammans med teknikutveckling och värderingsförändringar också 
att konsumtionsmönstren ändras vilket gör att behovet av konsumentrådgivning och budget- och 
skuldrådgivning ökar. Människor kan och vill beställa varor eller ta lån på distans via nätet. 
Förutsättningar, lagar och regler vid köp och lån via nätet är många och varierande, lagstiftningen är 
inte alltid uppdaterad eller heltäckande och kunskapen om vad som gäller i ett specifikt fall är inte alltid 
tillräcklig hos oss som konsumenter. Verksamheter som vill tjäna pengar på luckor i lagar och regler 
eller människors bristande kunskap och/eller försiktighet ökar i antal. Antalet individer som har 
omfattande ekonomiska problem ökar och överskuldsättningen är inte bara ett problem för den 
enskilde utan även för samhället då kostnaderna för ohälsa och frånvaro från arbetsmarknaden är 
omfattande. Regeringen har presenterat en strategi för att motverka överskuldsättning och delar av den 
har mynnat ut i nya skuldsaneringslagar och rekommendationer för kommunernas budget- och 
skuldrådgivning. Kontroll och tillsyn av livsmedel, tobak, alkohol och andra varor och vissa tjänster och 
miljöer (tatuering, allmänna bad, restauranger m fl) bidrar till hållbar konsumtion genom att säkerställa 
att varor och tjänster inte utgör hot mot människors hälsa eller miljön, att kraven på innehåll, tillsatser, 
renlighet, märkning, ljudnivå mm samt att kraven på kompetens hos verksamhetsutövarna uppfylls. 

Miljö- och konsumentnämndens ansvarsområden styrs av lagar där EU-rätten gäller före nationell rätt 
och cirka 80 procent av svensk lagstiftning inom områdena har sitt ursprung i EU-lagar. Den påtagliga 
globala dimensionen i miljöarbetet, hälsoarbetet, klimatfrågan, de allt mer utsatta ekosystemen, 
befolkningsfrågan och de utmaningar som energibehov och energiförsörjning ställer, gör att det behövs 
nya arbetssätt och organisation. Några exempel är att regeringen utreder den statliga 
miljömyndighetsorganisationen, det pågår lagöversyn och utredningar inom alla nämndens områden 
och arbete för att ta fram en nationell livsmedelsstrategi. Den sistnämnda ska omfatta hela 
livsmedelskedjan med målet att öka sysselsättningen, produktionen, exporten, innovationskraften och 
lönsamheten i livsmedelskedjan. Folkhälsomyndigheten uppdaterar tillsynsvägledningen för 
inomhusmiljö, Naturvårdsverket och Livsmedelsverket arbetar med uppdatering av tillsyn för 
miljöfarlig verksamhet respektive livsmedelskontroll, alla med skyddet av människors hälsa som 
utgångspunkt. 
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2.1 Förändring i budget 2018:2 jämfört med budget 2018:1 
Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande 
generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. I miljöbalken uttrycks detta genom balkens 
rättsligt bindande syfte och de allmänna hänsynsreglerna. Tillsyn och kontroll i enighet med nämndens 
alla lagområden är verktyg för att säkerställa boråsarnas hälsa och säkerhet samt lika och rättvisa regler 
för företag inom Borås Stad. Tillsyn och kontroll bidrar vidare till att nationella miljökvalitetsmål och 
regionala och lokala miljömål uppnås samt till att miljökvalitetsnormer och åtgärdsplaner uppfylls. 

På nationell nivå pågår Miljötillsynsutredningen med syfte att optimera resurserna och utveckla 
genomförandet av tillsynen så att den blir mer enhetlig, effektiv och bidrar till att miljökvalitetsmålen 
nås samt att fler miljöbrott upptäcks, utreds och beivras. Motsvarande översyn pågår även inom 
Livsmedelsområdet. Länsstyrelsen i Västra Götaland är tillsammans med Livsmedelsverket 
tillsynsmyndighet gentemot Borås Stad för att kontrollera att den tillsyn staten delegerat till 
kommunerna genomförs enligt lag och förordningar. Under 2017 gjorde Länsstyrelsen tillsyn inom 
alkohol och tobak och enligt Länsstyrelsen kommunala miljötillsynsplan ligger Borås Stad snart på tur 
igen. Senast staten gjorde tillsyn av Borås miljötillsynsverksamhet var 2011. 

I en behovsutredning bedöms hur stor tillsynsinsats som krävs för att en tillsynsmyndighet (oavsett om 
den är statlig eller kommunal) ska klara nödvändig tillsyn och vilka resurser som behövs för att hantera 
inkommande ärenden, klagomål, kvalitetsarbete etc. I en tillsynsplan beslutas hur tillgängliga resurser 
ska prioriteras det närmaste året, eller de närmaste tre till fem åren. 

Inom miljöbalkstillsynen har i Borås ”Behovsutredning och tillsynsplan – miljöbalken” upprättats och 
fastställts av Miljö- och konsumentnämnden under åren 2011, 2012 och 2013 (2013-2015). Under 2014 
(2014-2016) samt 2016 (revidering) har endast tillsynsplan fastställts av nämnden. I de tjänsteskrivelser 
inför budgetbeslut som gått upp i nämnden har inte bristen på resurser påtalats för nämnden och inga 
förslag till beslut med begäran om ytterligare resurser har gjorts. Resursbehovet har endast kunnat 
utläsas i själva dokumenten ”Behovsutredning och tillsynsplan – miljöbalken”. 

Sedan 2018:1 har en behovsutredning inom huvuddelen av Miljöbalksområdet tagits fram. Nämndens 
behov av resurser för tillsyn och tillsynsrelaterat arbete är avsevärt större än de personella och 
finansiella medel som är tillgängliga för 2018. När tillsyn som nämnden är skyldig att utföra skjuts upp, 
uppkommer en tillsynsskuld och antalet årsarbetskrafter som behövs 2019 och framåt stiger för att 
kunna utföra både ordinarie årlig tillsyn plus den tidigare uppkomna tillsynsskulden. 

Behovsutredningarna från 2011 visar på följande resursbehov (omräknat med 1 050 timmar per 
årsarbetskraft (åa)): 

• 2011 – ca 23 500 timmar, vilket motsvarar drygt 22 åa. 
Länsstyrelsen bedömde i ett utlåtande från 2012-08-09 att nämndens hade brist på resurser 
motsvarande 6,9 heltidstjänster (årsarbetskrafter) inom miljötillsyn för år 2011. 

• 2012 – ca 24 200 timmar, vilket motsvarar 23 åa. 
• 2013 – ca 21 700 timmar, vilket motsvarar drygt 20,5 åa. 
• 2014 – Behovsutredning saknas, endast tillsynsplan. 
• 2016 – Behovsutredning saknas, endast tillsynsplan. 
• Under 2017 har miljötillsynsavdelningen haft cirka 13,5 årsarbetskrafter. 
• Behovsutredningen för 2018 visar på ett behov av 27 årsarbetskrafter för 2018-2020. 

Nämndens behov av resurser för tillsyn och tillsynsrelaterat arbete är avsevärt större än de personella 
och finansiella medel som är tillgängliga för 2018. När tillsyn som nämnden är skyldig att utföra skjuts 
upp, uppkommer en tillsynsskuld och antalet årsarbetskrafter som behövs 2019 och framåt stiger för att 
kunna utföra både ordinarie årlig tillsyn plus den tidigare uppkomna tillsynsskulden. 

I samband med behovsutredningsarbetet har kvalitetsbrister i nuvarande ärendehanterings- och 
diariesystem uppdagats inom miljöområdet. Dessa måste åtgärdas innan ett nytt system införs. 



Miljö- och konsumentnämnden, Budget 2018:2 7(35) 

Preliminärt uppskattas denna registervård motsvara minst en årsarbetskraft. 

Nämnden ansvarar för tre av sex myndighetsområden (serveringstillstånd,livsmedelskontroll och miljö- och 
hälsoskydd) i stadens Insiktsmätning och nämndens resursbrist 2018 medför till fortsatt lägre NKI-
värde än Borås Stads målbild. 

3 Indikatorer och uppdrag 

3.1 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 T2 

2017 
Målvärde 

2018 
Målvärde 

2025 

Antal genomförda 
medborgardialoger. 

1 1 0 0 2 

Antal genomförda medborgardialoger. 

Så nås målet för indikatorn 
Kommunikation och samverkan i många olika former med medborgare, företag och organisationer är 
en självklar del i förvaltningens löpande arbete. Med medborgardialog avses här när förtroendevalda tar 
initiativ till och medverkar i en dialog. Miljöförvaltningens arbete med att utveckla sitt stöd till nämnden 
kring vilka former och frågor som är mest lämpade för dialog, och ambitionen att genomföra en dialog 
skjuts upp på grund av bristande resurser 2018. 

3.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Målbild 
Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och 
unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna. 

3.2.1 Nämnd 

Nämndens prioriteringar inom målområdet 
Nämndens ambition är att beakta barn- och ungdomsfrågor inom alla arbetsområden och på alla 
avdelningar på Miljöförvaltningen under 2018. 

Barn- och ungdomsperspektiv i förebyggande arbete och kommunikation 

Barn- och ungdomsperspektivet kommer att lyftas fram ytterligare i det förebyggande arbetet och i 
kommunikation av hållbarhetsfrågor. Att skydda barns och ungas hälsa kommer att vara i fokus i 
arbetet med såväl konsumenträtt och budget- och skuldrådgivning som miljö-, tillsyns- och 
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tillståndsarbete. Inom Fairtrade City-arbetet är barns och ungas levnadsvillkor i ett globalt perspektiv en 
viktig ledstjärna. 

Stöd till skolornas hållbarhetsarbete 

Miljöförvaltningen kommer att samverka med andra aktörer i kommunen när det gäller åtgärder utifrån 
Borås Stads miljömål. Ett av målen handlar om att barn och ungdomar ska få en grund för 
miljöengagemang genom att hållbar utveckling integreras i undervisningen så att elevernas förståelse för 
sin egen påverkan på miljön ökar. Förvaltningen kommer även att delta i arbetet med att öka andelen 
skolor med Grön Flagg. Ett annat mål, att Borås är en matsmart kommun, har en tydlig inriktning mot 
barn och unga med etappmål om ekologiska livsmedel, klimatanpassade menyer och minskat matsvinn i 
de offentliga köken. Miljöförvaltningen deltar i arbetet tillsammans med Tekniska förvaltningen, 
stadsdelsförvaltningarna och Utbildningsförvaltningen. 

Tillsyn på förskolor och skolor 

Tillsynen enligt miljöbalken på förskolor och skolor kommer att fortsätta med sedan tidigare fastställda 
intervall som innebär besök vart tredje år. Fokus ligger på inomhusmiljön, t.ex. buller, men 
kemikaliefrågorna kommer att lyftas fram i kommande tillsyn. I Borås Stads miljömål finns ett etappmål 
om att en handlingsplan för begränsning av buller i förskolor ska tas fram. Miljöförvaltningen kommer 
att delta i arbetet med att ta fram denna plan. Vid tillsynen av skolorna kommer även tillsyn enligt 
tobakslagen att bedrivas. 

Livsmedelskontroll beaktar barn- och ungdomsperspektiv i sina projekt 

Under 2017 och 2018 kommer barn- och ungdomsperspektivet beaktas särskilt i olika 
livsmedelsprojekt. Projekten kommer handla om bl.a. märkning och redlighet på produkter som riktas 
till barn och ungdomar. Utöver det kommer förvaltningen följa upp tidigare projekt från 2014-2015 
som handlade om azofärgämnen i olika livsmedel. Kontrollen innebär att produkter som kan påverka 
barn och ungdomar negativ ska vara märkta på rätt sätt. Ett exempel är att AZO färgämnen ska vara 
märkta med en varningstext. 

Tobakstillsyn 

Tobakstillsynen 2018 inriktas särskilt på strategin i Borås drogpolitiska program att minska tillgången 
till både legal och illegal tobak för ungdomar under 18 år. Kommunens målsättning 2018 är att alla 
försäljningsställen ska besökas minst en gång. En annan mycket viktig åtgärd är att fortsätta utveckla 
det förebyggande arbetet med ungdomar som målgrupp, som bedrivs tillsammans med Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen. 

3.3 Företagandet växer genom samverkan 

Målbild 
Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan näringsliv, akademi, 
kommun och andra delar av samhället bidrar till utveckling som skapar arbetstillfällen. 
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3.3.1 Nämnd 

 Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 
2016 

Utfall 2016 
samtliga 
kommuner 

Målvärd
e 2017 

Utfall T2 
2017 

Målvärd
e 2018 

Målvärd
e 2025 

Företagsklimat enl. öppna 
jämförelser (Insikt) Nöjd 
Kund Index - Totalt Borås 
Stad 

62 70 66  66 75 

NKI – Miljö- och hälsoskydd 71 70   66  

NKI – Livsmedelskontroll 70 74   70  

NKI – Serveringstillstånd 56 74   56  

Företagsklimat enligt öppna jämförelser (Insikt) - Totalt, Nöjd Kund Index 

Miljö- och konsumentnämndens myndighetsutövning syftar såväl till att säkerställa boråsarnas hälsa 
och säkerhet som att säkerställa lika och rättvisa regler och förutsättningar för företag inom Borås Stad. 
Nämnden ansvarar för tre av sex myndighetsområden Insiktsmätningen – Miljö- och hälsoskydd, 
Livsmedelskontroll och Serveringstillstånd. Andelen för dessa tre myndighetsområden i Borås insiktsmätning 
2016 var 6%, 46% respektive 3%, dvs nämndens andel av stadens resultat var 55% . De övriga tre 
myndighetsområdena är Brandtillsyn, Bygglov och Markupplåtelse. 

Så nås målet för indikatorn 

Samtliga avdelningar på Miljöförvaltningen deltar aktiv i olika former av samverkan på lokal, kommunal 
samt statlig nivå. Samverkan leder bland annat till utvecklingen av nya arbetssätt samt information- och 
kommunikationsformer med syfte att gör det enklare för företagen i kontakt med Miljöförvaltningen. 
All ny personal utbildas inom kommunikation och bemötande. Den nya tjänsten med en 
kommunikatör som delas med Sveriges ekomkommuner kommer bidra till att informationen till 
verksamhetutövare inom staden och externt kan vidareutvecklas under 2018. 

Förvaltningen deltar aktivt i Miljösamverkan Västra Götaland för att jämföra, lära och utveckla personal 
och verksamhet. Ett av syftena med samverkan är att företagare ska uppleva att olika kommuner i 
regionen har samma, eller likvärdig, service och rådgivning. 

Nämnden har idag sex olika ärendehanterings- och diariesystem. Systemet för miljö- och 
livsmedelsärenden (Ecos) är föråldrat och uppgradering är helt nödvändig för att säkerställa fortsatt 
service, öka effektiviteten och möjligheterna till digitalisering och underlätta uppföljning, analys och 
planering. För att kunna uppgradera krävs att nuvarande register kvalitetssäkras vilket nämnden med 
beslutad budgetram inte har resurser att genomföra 2018. 

Myndighetsområde Miljö- och hälsoskydd har i huvudsak god nöjdhet avseende tillgänglighet, 
information, bemötande och rättsäkerhet. Mycket låg bemanning jämfört med behoven och hög 
personalomsättning medför lägre nöjdhet när det gäller effektivitet och rättssäkerhet. Den stora skillnaden 
mellan behovsbedömning för 2018 och tillgängliga resurser 2018 gör att NKI-värdet bedöms sjunka 
något 2018. 

Myndighetsområde Livsmedelskontroll har hög andel nöjda avseende alla serviceområden 
tillgänglighet, information, bemötande, komptens,r ättsäkerhet och effektivitet. Samtidigt finns en liten andel 
missnöjda inom alla sex serviceområden. NKI-värdet bedöms kunna ligga kvar på 2016 års nivå. 

Angående serveringtillstånd beslutade Miljö- och konsumentnämndens om Åtgärdsplan med anledning av 
Länsstyrelsens tillsyn av det kommunala tillsynsansvaret enligt alkohollagen (2010:1622) och tobakslagen (1993:581) i 
Borås Stad i juni 2017. Åtgärdsplanen innehåller åtgärder om att upprätta skriftliga rutiner och lägga in 
dessa i ledningssystemet samt att revidera tillsynsplanen utifrån alkohollagens krav för att öka 
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tillsynsfrekvensen. Nämndens äskade medel för ökade resurser inom tillståndsenheten gick inte igenom 
varför bemanning fortsatt kommer vara lägre 2018 än vad som krävs för att uppfylls åtgärdsplanen och 
NKI-värdet befaras ligga kvar på en låg nivå 2018. 

3.4 Livskraftig stadskärna 

Målbild 
En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar med en blandning av 
boende, handel och upplevelser. 

3.4.1 Nämnd 

Nämndens prioriteringar inom målområdet 
Hållbar förtätning - kunskap 

Borås växer och det finns en ambition att utveckla stadskärnan med både verksamheter och fler 
bostäder. Ur miljösynpunkt är det på många sätt positivt - befintlig infrastruktur kan utnyttjas bättre, 
underlaget för en effektiv kollektivtrafik ökar och bilberoendet kan minska. Men det finns också 
problemområden som måste hanteras. Buller är ett sådant när det gäller förtätning med nya bostäder i 
befintlig stadsmiljö. Ett annat är förorenad mark. Exploatering sker idag oftast på mark som tidigare 
använts för andra ändamål, i centrala Borås gäller det ofta industri eller annan miljöpåverkande 
verksamhet. Vidare kan en förtätning av staden innebära ökat resande och fler transporter, vilket kan 
påverka luftkvaliteten negativt. 

Tillväxt förutsätter en fortsatt hög takt i planarbetet och därmed ökar behovet av strategisk 
miljökompetens i tidiga skeden. Framför allt kommer mer kompetens inom buller, luft, vatten och 
förorenad mark att krävas för att planarbetet effektivt ska leda till ett mer hållbart Borås. Genom att 
planera staden tillsammans över förvaltningsgränserna idag får Boråsaren bättre hälsa i morgon. 

Borås Stad behöver underlätta planarbetet genom att från centralt håll ta fram planunderlag i form av 
övergripande utredningar men också åtgärder inom områdena luft, buller, trafik, mobility management 
(mjuka åtgärder för att öka andelen som reser kollektivt, cyklar och går), mark och vatten, naturvård 
och grönstruktur. 

Miljöförvaltningen deltar i plan- och byggprocesserna i kommunen och bidrar med kunskap om dessa 
frågor. 

Hållbar stadsutveckling 

Borås Stad ska delta i Citylabs forum för stadsutveckling där det finns metoder och verktyg som hjälper 
till att genomföra stadens utvecklingsprojekt på ett hållbart sätt. Där finns det också möjlighet att 
certifiera stadens hållbarhetsarbete. 

Staden kommer att få en kostnad i form av deltagaravgift och för certifieringen. Idag finns det ingen 
budget för detta. 

Bullerkartläggning och Åtgärdsprogram för omgivningsbuller 

Borås Stad ska enligt Förordning (SFS 2004:675) om omgivningsbuller göra en bullerkartläggning och 
ett tillhörande åtgärdsprogram för åren 2017-2021. 

Varje land inom EU ska göra en bullerkartläggning och ett tillhörande åtgärdsprogram för åren 2017-
2021 i kommuner med fler än 100 000 invånare och vid större vägar, järnvägar och flygplatser enligt 
EU:s bullerdirektiv. I Borås Stad är bullerkartläggningen försenad på grund av att ansvaret för 
kartläggningen är otydligt. Miljöförvaltningens förslag är att den i fortsättningen samordnas av 
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Stadsledningskansliet. 

Buller i stadsmiljön orsakas främst av biltrafik på vägarna. Miljöbalken hänvisar alltid till 
verksamhetsutövarens undersökningsplikt oavsett vilken typ av olägenhet som skapas och 
trafikhuvudmannen är därmed ansvarig för att ha kunskap om hur bullersituationen ser ut. Tidigare har 
Miljöförvaltningen tillsett att bullerkartläggningen har genomförts men Stadsledningskansliet samordnar 
arbetet fortsättningsvis. 

3.5 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

Målbild 
Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd. 

3.5.1 Nämnd 

Nämndens prioriteringar inom målområdet 
Naturvårdsfonden 

Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för Borås Stads naturvårdsfond där företag, föreningar och 
enskilda kan söka bidrag för naturvårdande åtgärder, utifrån vissa fastställda kriterier. Fonden kan även 
användas för projekt som initieras av kommunen. Under 2017 kommer riktade informationsinsatser att 
göras i samband med att Naturdatabasen uppdateras. Avsikten med insatsen är att öka kännedomen om 
att det går att söka medel ur fonden. 

Hållbar landsbygdsutveckling 

I miljönätverket i Sjuhärad har det väckts frågor kring Hållbar Landsbygd och en önskan att utveckla ett 
samarbetsprojekt för detta i Sjuhärad/Boråsregionen. Syftet med projektet är att hitta arenor för 
erfarenhetsutbyte samt verktyg och metoder för att utveckla en mer hållbar landsbygd. Genom 
projektet vill kommunerna skapa en bild av hur man kan leva, verka, arbeta och utveckla näringar 
hållbart på landsbygden i Sjuhärad. SP - Sveriges Tekniska forskningsinstitut har bedrivit ett projekt 
kallat "Hållbara livsstilar" där man arbetat fram ett livsstilshjul med verktyg och metoder för ett 
hållbarare liv anpassat för stadsmiljöer. I detta projekt ska man utveckla verktyg och metoder för en 
hållbar livsstil anpassad för landsbygden i Sjuhärad. En hållbar livsstil syftar till en förändring mot 
hållbar samhällsutveckling, miljömässig, social och ekonomisk. 

Projektperioden är på tre år och ska utmynna i ett antal verktyg, arenor, ambassadörer och 
kommunikationskanaler samt nya och internationella projekt för en hållbar landsbygd där Sjuhärad är 
föregångare. 

3.6 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer 

Målbild 
Goda resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer vid både korta och långa resor, minskar 
belastningen på miljön. 
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3.6.1 Nämnd 

Nämndens prioriteringar inom målområdet 
Trafik och hållbar mobilitet 

Trafiken har stora miljöeffekter, det handlar om såväl lokala effekter i form av buller och försämrad 
luftkvalitet som utsläpp av klimatgaser som har en global påverkan. För att öka andelen hållbara resor 
och transporter i Borås krävs att staden bedriver ett kontinuerligt, samlat och tydligt arbete med 
mobilitet och påverkansåtgärder. Det är därför positivt att Tekniska nämnden har i uppdrag att ansvara 
för Mobility Management. 

Miljöförvaltningen fungerar som "processdrivare" för att åtgärder enligt Borås Stads miljömål kommer 
till stånd. Till viss del kommer arbetet att bedrivas inom ramen för energi- och klimatrådgivningen. Det 
kan handla om aktiviteter eller utmaningar om att resa hållbart i samband med Europeiska 
Trafikantveckan eller vid dialogtillfällen om hållbara vardagsvanor. 

3.7 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

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

3.7.1 Nämnd 

Uppdrag Så genomförs uppdraget 

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

Miljöförvaltningen avser att initialt omvärldsbevaka, 
lära av och vidareförmedla kunskap från de 
kommuner som kommit längst samt att använda 
arbetsmetoder med stort deltaktighet från övriga 
förvaltningar och bolag, näringsliv, enskilda och 
civilsamhället. 

Nämndens prioriteringar inom målområdet 
Ekologisk hållbarhet är en av de tre dimensionerna i hållbar utveckling. De globala hållbarhetsmålen 
och Agenda 2030 som beslutades av FN hösten 2015 syftar till att utrota fattigdom och hunger, 
förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och 
flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Målen är integrerade och 
odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och 
den miljömässiga. Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 
2030. I det nationella genomförandet inkluderas kommuner, landsting och statliga myndigheter och 
regeringen har tillsatt en delegation med uppdrag att ta fram en övergripande handlingsplan. 

Agenda 2030 och SIDA:s utnämning av Borås till Global kommun ger möjligheter att ytterligare bredda 
hållbarhetsarbetet i staden. Miljöarbetet och folkhälsoarbetet hänger intimt ihop och kopplingen till den 
sociala dimensionen blir tydligare genom de globala hållbarhetsmålen. Genom att arbeta med hela 
hållbarhetsaspekten samtidigt kan Borås Stad och Miljö- och konsumentnämndens verksamheter bidra 
både på det lokala och på det globala planet. Lokalt genom att erbjuda Boråsarna frisk luft, gröna stråk, 
tysta miljöer och livsmedel av god kvalitet. Globalt genom att investera i gröna lösningar, handla 
klimatsmart och verka för smarta och ansvarstagande konsumenter. Miljö- och konsumentnämnden ger 
därför miljöförvaltningen i uppdrag att under 2018 initiera arbetet med mål för Borås Stad inom miljö- 
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och hälsoskyddsområdet efter 2020, där nationella miljö- och folkhälsomål samt Agenda 2030 vägs in. 
Arbetet kommer att anpassas till eventuell revidering eller uppdatering av Borås Stads Vision 2025. 

Miljö- och konsumentnämnden kommer 2018 att arbeta med implementering av Borås Stads miljömål 
som revideras under 2017 och avses gälla till 2020. Miljöförvaltningen fungerar som ett stöd i 
förvaltningars och bolags arbete med olika åtgärder för att stadens miljömål ska nås och arbetar 
kontinuerligt med miljömålsuppföljning. 

Dialog för en hållbar stad 

Borås Stads miljömål revideras 2017. Inom ramen för miljömålsarbetet förs dialog kontinuerligt om det 
interna miljöarbetet i staden. Dialogen om och implementeringen av det interna miljömålsarbetet 
fortsätter under 2018. Borås Stad deltar i processen kring ökad samverkan om de regionala miljömålen. 
I dialogen kommer de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 att ingå. 

Energi  

Under 2016 antogs en ny Energi- och klimatstrategi för Borås Stad som nu ska implementeras i staden. 
I strategin finns utpekat ansvariga för respektive strategi. En dialog kring åtgärder förs delvis inom 
ramen för revideringen av miljömålen. Under 2018 bör en uppföljning ske av hur arbetet fortöper med 
strategin. Bland de satsningar som nämnden planerar för att implementera strategin kan nämnas: 

• fortsatt deltagande i EU-projektet Sinfonia 
• fortsatt Energi – och klimatrådgivning 

Kemikalier 

Borås Stad behöver upphandla ett kemikaliehanteringssystem för att underlätta arbetet för en 
omställning med att fasa ut skadliga kemikalier och produkter. Ansvar och resurser för 
kemikaliehanteringssystemet bör ligga centralt. Förslaget ingår i utkastet till de reviderade miljömålen. 

3.8 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2016 Målvärde 

2017 
Utfall T2 

2017 
Målvärde 

2018 
Målvärde 

2025 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid, %. 

6,2 4,5 6 4,5 4 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

0,2 0 0,1 0 0 

Hälsa – friska medarbetare 
under ett år i % av andel 
anställda. 

34,6 40 0 42 50 

Miljöförvaltningen hade under 2015 och 2016 en personalomsättning på ca 20 procent. Under 2017 har 
en chef och tre medarbetare slutat samt fem föräldraledigheter under hela eller delar av året. 
2013, 2014, 2015 och 2016 tappade förvaltningen flera erfarna miljöinspektörer och 2017 bland annat 
en chef och två biologer när dessa har fått bättre erbjudande från andra arbetsgivare, både kommunala 
bolag, andra kommuner och i något fall ett privat bolag. 

Vid årsskiftet 2016/2017 har ca 22 procent av personalen arbetat mindre än två år och ca 27 procent 
mindre än sex månader på förvaltningen. Vid årsskiftet 2017/2018 prognostiseras att ca 50 procent har 
arbetat mindre än tre år på förvaltningen, varav ca 15 procent arbetat mindre än två år och ca 20 
procent mindre än ett år. Den stora personalomsättningen påverkar verksamheten och intäkterna 
negativt. Personalkostnaderna har tillfälligt hållits nere under 2016 och större delen av 2017 eftersom 
flera tjänster hållits vakanta. Några av vakanserna hänger ihop med svårigheterna att rekrytera erfaren 
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personal inom miljötillsyn. Inga vikarier har använts ens vid längre sjukfrånvaro. Utan dessa vakanser 
hade personalkostnaderna ökat. 

Miljöförvaltningen har vuxit från 28 anställda med en förvaltningschef 2004, till 63 anställda med en 
förvaltningschef och fem avdelningschefer vid utgången av 2017. En genomgång av nämndens 
budgethandlingar visar nedanstående förklaring till ökningen. 

Nämndens uppdrag har enligt de årliga budgetbesluten under dessa år utökats med: 

• arbete med miljömål åt Borås Stad, en halv tjänst (2006) 
• utökad miljöinformation, miljöutbildning samt stöd till Borås Stads verksamheter i deras 

miljöarbete, en tjänst (2010) 
• budget-, skuld- och konsumentrådgivning, 8,5 tjänster (2011) 
• arbete med hållbar utveckling, en tjänst (2011) 
• implementering av Borås Stads nya miljömål, en tjänst (2013) 
• (Orangeriet, en tjänst (2013)) 
• (kommunikatör Orangeriet, en tjänst (2015)) 
• alkohol- och tobakshandläggare, fyra tjänster (2017) 

Utökningen av nämndens uppdrag är totalt 16 tjänster, exklusive de för Orangeriet. 

Därutöver har förvaltningen delats upp i avdelningar och sex chefstjänster inrättats under 2011 och 
2012. Sedan 2016 är antalet chefstjänster reducerat till fem.Antalet handläggare har mellan 2004 till 
2016 ökat med 12,5 tjänster, från 23 till 35,5.(En och en halv tjänst inom administration och miljötillsyn 
finansieras via lönebidrag, cirka tre handläggartjänster finansieras via Energimyndigheten och olika 
fondmedel från EU, regionen respektive länsstyrelsen och motsvarande två tjänster inom budget-, 
skuld- och konsumentrådgivning finansieras av andra kommuner.) 

Mellan 2004 och utgången av 2016 har Borås ökat med ca 11 000 invånare. Antalet verksamheter i 
Borås har ökat i högre takt än antalet invånare vilket exemplifieras nedan av antalet 
livsmedelsverksamheter respektive tillståndspliktiga verksamheter inom miljöbalkens område i Borås 
sedan 2004 har ökat med cirka 64 procent respektive 52 procent. 

Borås 2004 2006 2011 2016 ökning % 

Antal invånare 98 886 100 221 104 106 109 888 11,1 

Antal livsmedelsverksamheter 466 500 738 764 63,9 

Antal årsarbetare livsmedelkontroll 6 6 6 7,1 18 

Antal tillståndspliktiga verksamheter 
miljöbalkens område 47 55 181 183 89,4 

Antal årsarbetare miljötillsyn 11 11 11,6 14 27 

Ökningen av det totala antalet verksamheter inom nämndens myndighetsområde samt utökningen 
sedan 2004 av antalet lagar nämnden ansvarar för inom miljöområdet, motsvarar ett ökat behov av 
handläggare inom miljötillsyn och livsmedelskontroll på ca elva handläggare. Därtill kommer en ökning 
inom fysisk planering och behov av ökad finansiering motsvarande cirka 3 årsarbetare. 

Antalet lagområden inom miljö- och hälsoskyddsområdet har ökat med fem (tillhandahålla förnybara 
drivmedel (2005), skydd mot internationella hot mot människors hälsa (2005), foder och animaliska 
biprodukter (2006), sprängämnesprekursorer (2014) och e-cigaretter (1 juli 2017). Lagar och 
förordningar inom nämndens ansvarsområden utvecklas och revideras frekvent vilket ställer ökande 
krav på omvärldsbevakning för att kunna bedriva ett bra myndighetsarbete. 

Borås stads efterfrågan och förväntningar på deltagande från Miljöförvaltningen i stadens arbete med 
till exempel översiktsplan, detaljplaner, bygglov, grönområdesplan, förorenade områden, Fairtrade City 
för hela Borås Stad har ökat. 
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Likaså har stadens arbete med stödfunktioner såsom kvalitet, IT, kommunikation, information, 
näringslivssamverkan, kundundersökningar, ärendehantering och liknande successivt ökat och 
förväntningarna på deltagande är lika stort på alla förvaltningar oavsett storlek. Detta medför att 
förvaltningen får ett förhållandevis stort behov av stödfunktioner jämfört med antalet medarbetare på 
förvaltningen. Bredden på nämndens uppdrag har medfört sammanlagt sex olika 
ärendehanteringssystem från 2017. 

När stödfunktioner saknas fördelas nödvändiga arbetsuppgifter inom stödfunktioner på övrig personal 
med risk för lägre kvalitet och kvantitet på både kärnverksamhet och stödfunktioner samt ökad risk för 
stress hos medarbetarna. Stödfunktionerna låg 2005 på fyra administratörstjänster inklusive 
nämndsekreterare och 2015 på fyra och en halv tjänster. Men, 2015 fanns t.ex. ingen ekonom och ingen 
personalsekreterare eller HR-specialist trots 57 anställda. Sedan november 2015 har stödfunktionerna 
utökats med inhyrning av en ekonomicontroller på 25 procent från Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
sedan februari 2016 med en inhyrd HR-funktion på mellan 25-50 procent från Servicekontoret och 
sedan februari 2016 med en förvaltningsekonom (ca 25% och ca 75% avdelningschef). 

Verksamheten i Orangeriet påverkades i mycket hög grad av utmaningarna kopplade till ett helt nytt 
koncept där kommunal verksamhet och en privat verksamhet skulle ske på samma ytor. Arbetsmässigt 
har det medfört stora utmaningar för förvaltningens personal ända sedan uppstarten under 2013, inför 
invigningen i juni 2015 och fram till våren 2017. 

Miljö- och konsumentnämnden ansvarar från och med 2017 för tillsyn och tillståndsgivning i alkohol- 
och tobaksfrågor samt receptfria läkemedel. Verksamheten har fått kritik av länsstyrelsen och det är 
inför 2018 helt nödvändigt att tillföra mer resurser för att kunna fullfölja kommunens ansvar enligt 
alkohol-, tobaks- och e-cigarettslagstiftningen. 

Miljöförvaltningen har inför 2018 behov av stödfunktioner inom administration (framförallt alkohol, 
tobak, e-cigaretter) och strategisk kommunikation, fortsatt anpassning av lönestrukturen, 
vidareutveckling av arbetet med behovsutredningar, verksamhetsplaner och kompetensutveckling och 
fortsatt externt stöd för arbete med grupputveckling, medarbetarskap och ledarskap. 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Så nås målet för indikatorn 
Målet 4,5% är satt utifrån de senaste årens utfall. I en relativt liten organisation som Miljöförvaltningen 
får enstaka långa sjukfall stort genomslag i statistiken, varför sjukfrånvarosiffrorna kan variera kraftigt.  
 
För att förebygga sjukfrånvaro, sänka personalomsättningen och öka attraktiviteten som arbetsgivare  
arbetar förvaltningen aktivt med ledarskap, medarbetarskap och grupputveckling, utveckling av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet och med resultaten från medarbetarenkäten. Förvaltningen har nyligen 
tagit fram en första kompetensförsörjningsplan. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Så nås målet för indikatorn 
Miljöförvaltningen använder endast i undantagsfall timanställningar. Exempel kan vara arrangemang av 
olika slag, alkoholtillsyn eller tillfälliga resursförstärkningar. 

Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda. 

Så nås målet för indikatorn 
Indikatorn avser antal anställda utan sjukfrånvaro i relation till totalt antal anställda under den senaste 
tolvmånadersperioden. Utfallet den senaste tiden har på grund av omorganisationen enbart redovisats 
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på Borås Stad-nivå, vilket medför att aktuella siffror för förvaltningen saknas. Målvärdet för 2018 
kvarstår dock. Förvaltningen bedriver ett medvetet arbete för en god arbetsmiljö inkl. hälsofrämjande 
insatser. 

4  Nämndens verksamhet  

4.1 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Budget 2017 Prognos 
2017 

Budget 
2018:1 

Budget 
2018:2 Förändring 

Intäkter 18 854 15 854 19 081 19 343 262 

Kostnader -41 554 -39 054 -39 611 -41 915 -2 304 

Buffert -250 0 -210 -228 -18 

Nettokostnader -22 950 -23 200 -20 740 -22 800 -2 060 

Kommunbidrag 22 950 22 950 20 740 22 800 2 060 

Resultat 0 -250 0 0 0 

Ackumulerat resultat -823 -1 073 -1 073 -1 073 0 

      

Nettoinvesteringar      

Kommunbidraget för 2017 innehåller 750 tkr för byggbonus samt 1 353 tkr för Orangeriet. För 2018 har nämnden inte längre ansvar för 
Orangeriet och kommunbidraget har därför justerats. Byggbonusen för 2018 är ännu inte tilldelad och ingår inte i ramen på 22 800 tkr. 
 
Budget 2018:1 innehöll utöver ovanstående ett äskande om 4 325 tkr i  extra kommunbidrag. Efter beslut i KF utökades kommunbidraget med 
2 050 tkr och avrundas till 22 800 tkr. 

4.2 Nämndens uppgift 
Miljö- och konsumentnämnden har till huvuduppgift att ansvara för kommunens uppgifter inom miljö- 
och hälsoskyddsområdet. Nämnden ansvarar även för kommunens budget- och skuldrådgivning samt 
konsumentrådgivning. 

Nämnden har också speciella arbetsuppgifter inom följande områden: 

• livsmedelslagstiftningen och foderlagstiftningen 
• alkohollagen, tobakslagen inklusive e-cigaretter, lagen om handel med vissa receptfria 

läkemedel, 
• strålskyddslagen, lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel och lagen om 

sprängämnesprekursorer 
• lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa 
• delansvar för den kommunala renhållningsordningen 
• lagen om animaliska biprodukter 

Miljö- och konsumentnämnden ska svara för miljövården och naturvårdsfrågorna i kommunen i den 
mån det inte ankommer på annan. Nämnden ska följa utvecklingen i kommunen i miljö- och 
hälsoskyddshänseende och därvid utarbeta de förslag och bereda de ärenden som är påkallade eller 
ankommer på kommunen samt medverka i planering där frågor inom nämndens ansvarsområde berörs, 

Nämnden ska genom kontakter och samarbete med organisationer, nämnder, skolor och genom allmän 
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information skapa ett ökat medvetande om och kunnande i vardagsekonomi och konsumentfrågor 
inom kommunen. 

4.3 Ekonomiska förutsättningar 
Historik 

Under åren 2012-2016 har nämnden redovisat ett negativt resultat mot budget, exklusive Orangeriet. 
2016 beslutade Miljö- och konsumentnämnden om en budget som var lägre än tilldelad budgetram för 
att på så vis försöka minska nämndens negativa ackumulerade resultat. Bokslutet 2016, exklusive 
Orangeriet blev därför ett positivt resultat i jämförelse med tilldelat kommunbidrag men negativt i 
jämförelse med nämndens egna budget. Under flera år har nämndens verksamheter haft en ansträngd 
ekonomi i kombination med en ökad efterfrågan inom alla verksamhetsområden som ledde till att 
budgeten pressades genom att lägga en personalbudget som bygger på hög frånvaro som inte ersätts 
med vikarier alternativt överbudgetera intäkterna. Ambitionen har under några år varit att försöka hålla 
intäktsbudgeten trots brist på handläggare och stödfunktioner. Konsekvensen har blivit att tillsynen 
med rörliga intäkter har prioriterats och den med fasta årliga tillsynen har inte hunnits med i tillräcklig 
omfattning. Under 2018 är det helt nödvändigt att prioritera tillsynen med fasta intäkter och de rörliga 
kommer därför inte att kunna få samma omfattning som tidigare budgeterade nivåer utan 
personalförstärkning. 

Under 2017 års budgetarbete gjorde förvaltningen en omfattande analys av såväl verksamhet som 
ekonomi och kunde konstatera att tilldelad budgetram inte räcker till för att säkerställa nämndens alla 
uppdrag. Efter beredning under hösten fick nämnden något ökad budgetram men inte i sådan 
utsträckning att det tillfullo täckte behovet. Prognosen för 2017 pekar på ett stort underskott på 
intäktssidan som till del vägs upp ett överskott inom personalkostnaderna till följd av problem med att 
besätta vakanta tjänster. 

Budgetförslag 2018:1 

I arbetet med 2018 års budget kunde Miljö- och konsumentnämnden åter konstatera att den föreslagna 
budgetramen inte räcker för att inrymma alla de uppdrag och den verksamhet som nämnden förväntas 
bedriva. För att säkerställa nämndens uppdrag, stabilisera förvaltningen och för att vara en attraktiv 
arbetsgivare begärde Miljö- och konsumentnämnden i sin budget 2018:1 kompensation utöver tilldelad 
preliminär budgetram för följande: 

• Förstärkt verksamhetsstöd (2 tjänster) 850 tkr 
• Tillstånds- och livsmedelshandläggare (2 tjänster) 450 tkr 
• Miljöhandläggare  (2 tjänster) 750 tkr 
• Korrigering av tidigare budgeterad intäktsnivå 1 300 tkr 
• Ökade hyreskostnader 225 tkr 
• Marknadsanpassning av löner 500 tkr 
• Kompensation för höjt lönekostnadspålägg 250 tkr 

Totalt begärdes extra budgettilldelning med 4 325 tkr (mer information om dessa äskande finns i 
budget 2018:1). Budgetförslaget utgick från 2017 års budget och justerat för då kända förändringar. 
Lönekostnaderna uppräknades med 2,7 procent och övriga kostnader med 1,9 procent enligt 
anvisningar. Förslag till ny taxa och avgifter för tillståndsenheten togs fram och fastställdes av 
Kommunfullmäktige i november. Övriga taxor uppräknades enligt prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV) och fastställdes av Fullmäktige i november. 

Budget 2018:2 

Nämnden tilldelades 2 050 tkr i extra kommunbidrag med 1 500 tkr för att uppnå avtalade 
inspektionsnivåer samt 550 tkr för att förbättra verksamhetens kvalitet och lönestruktur. 
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Inför arbetet med budget 2018:2 uppdagades det att miljöstrategiska avdelningens intäkter 
felbudgeterats från bland annat EU och Länsstyrelsen. Vidare är den diskussion som sedan en tid förts 
med Samhällsbyggnadsnämnden för att få ersättning för nedlagd tid för granskning av planer 
fortfarande pågående vilket betyder att de intäkter som nämnden budgeterat för detta arbete får anses 
som osäkra i dagsläget. Vid framtagandet av budget 2018:1 var förhoppningen att dessa diskussioner 
vid det här laget skulle vara lösta och intäkterna därmed säkra. Får inte Miljö- och konsumentnämnden 
ersättning för dessa tjänster kommer det att innebära att arbetet måste minska kraftigt alternativt 
upphöra då finansiering saknas.  

Sedan 2018:1 har en behovsutredning inom huvuddelen av Miljöbalksområdet tagits fram. Nämndens 
behov av resurser för tillsyn och tillsynsrelaterat arbete är avsevärt större än de personella och 
finansiella medel som är tillgängliga för 2018. När tillsyn som nämnden är skyldig att utföra skjuts upp, 
uppkommer en tillsynsskuld och antalet årsarbetskrafter som behövs 2019 och framåt stiger för att 
kunna utföra både ordinarie årlig tillsyn plus den tidigare uppkomna tillsynsskulden. 

Ökningen av kommunbidraget har tillsammans med omdisponeringar gjort det möjligt att justera 
budgeten för flera av de äskade behoven men dock inte alla. Inte heller de behov som har identifierats 
sedan budget 2018:1 lämnades in. Av de äskade behoven kan nämnden enbart tillsätta en av två 
miljöhandläggare liksom en av två tillstånds- och livsmedelshandläggare. Vidare kan inte nämnden 
förstärka sitt verksamhetsstöd eller HR-stöd fullt ut för att möta behoven hos handläggare och chefer. 

Nämnden har en buffert på 228 tkr men utöver den finns det inga andra reserver. Minsta avvikelse i 
verksamheten som får negativ påverkan på ekonomin kommer vara oerhört svårt för avdelningarna att 
hantera inom tilldelade resurser. Många tjänster är budgeterade utifrån faktisk tjänstgöringsgrad vilket 
betyder att om en medarbetare väljer att gå upp i tid vilket är möjligt i och med heltidssatsningen i 
Borås Stad är det positivt utifrån ett verksamhetsmässigt perspektiv men betyder att samtidigt 
nämndens budget inte håller. Detta motsvarar en ekonomisk risk på ca 1,8 mkr. 

4.3.1 Jämställdhetsperspektivet 

Miljö- och konsumentnämndens fördelar budgetmedel till respektive avdelning utifrån verksamheternas 
behov som styrs av lagar och förordningar. 

Lika rättigheter för alla och HBTQIA följs upp och diskuteras på förvaltningsmöten och 
avdelningarnas arbetsplatsträffar för att skapa en öppenhet och tolerans och bidra till kunskap. Detta 
för att förhindra diskriminering och kränkande särbehandling i mötet med Boråsarna som 
verksamhetsutövare men även i mötet mellan medarbetare och kollegor i Borås stad. 

4.4 Verksamhet 2018 

Tkr Budget 
2017 

Prognos 
2017 

Budget 
2018:1 

Budget 
2018:2 Förändring 

Miljö- och 
konsumentnämnden      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -1 018 -1 018 -1 043 -1 091 -48 

Nettokostnad -1 018 -1 018 -1 043 -1 091 -48 

Förvaltningen gemensamt      

Intäkt 235 235 242 1 500 1 258 

Kostnad -6 712 -6 969 -6 614 -7 141 -527 

Nettokostnad -6 477 -6 734 -6 372 -5 641 731 
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Tkr Budget 
2017 

Prognos 
2017 

Budget 
2018:1 

Budget 
2018:2 Förändring 

Livsmedelskontroll      

Intäkt 6 895 6 595 7 087 7 773 686 

Kostnad -8 180 -8 180 -8 456 -8 948 -492 

Nettokostnad -1 285 -1 585 -1 369 -1 175 194 

Miljötillsyn      

Intäkt 7 400 6 200 7 629 6 100 -1 529 

Kostnad -10 959 -10 159 -10 172 -10 540 -368 

Nettokostnad -3 559 -3 959 -2 543 -4 440 -1 897 

Miljöstrategiska inkl. 
energi- och 
konsumentrådigvning 

     

Intäkt 2 988 2 788 2 748 2 594 -154 

Kostnad -8 771 -8 371 -8 787 -9 706 -919 

Nettokostnad -5 783 -5 583 -6 039 -7 112 -1 073 

Miljöstrategiska, 
Orangeriet (exkl. KLIV)      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -4 103 -4 103 0 0 0 

Nettokostnad -4 103 -4 103 0 0 0 

Budget- och 
skuldrådgivningBudget- 
och skuldrådgivning 

     

Intäkt 1 336 1 236 1 375 1 376 1 

Kostnad -4 554 -4 454 -4 539 -4 489 50 

Nettokostnad -3 218 -3 218 -3 164 -3 113 51 

Buffert      

Intäkt      

Kostnad -257  -210 -228 -18 

Nettokostnad -257  -210 -228 -18 

Totalt      

Intäkt 18 854 17 054 19 081 19 343 262 

Kostnad -44 554 -43 254 -39 821 -42 143 -2 322 

Nettokostnad -25 700 -26 200 -20 740 -22 800 -2 060 
  

4.4.1 Förändring i budget 2018:2 jämfört med budget 2018:1 

För att säkerställa nämndens uppdrag, stabilisera förvaltningen och för att vara en attraktiv arbetsgivare 
begärde Miljö- och konsumentnämnden kompensation med 4 325 tkr men beviljades 2 050 tkr. 
Ökningen av kommunbidraget har tillsammans med omdisponeringar gjort det möjligt att justera 
budgeten för flera av de äskade behoven men dock inte alla. En alkoholhandläggare, en 
miljöhandläggare, 1,3 miljoner i minskad intäktsbudget för Miljötillsyn, en kommunikatör, hyra för 
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Nornan samt höjt PO-pålägg har budget 2018 förstärkts med. 

Av de äskade behoven kvarstår 0,5 HR stöd; 1,0 assistent tillståndsenhet/reception; 1,0 
miljöhandläggare; 1,0 livsmedel/tobakshandläggare. Vidare tillsätts inte ett föräldravikariat som 
miljöhandläggare. 

Inför arbetet med budget 2018:2 uppdagades det att miljöstrategiska avdelningens intäkter överskattats 
från bland annat EU, Energimyndigheten och Länsstyrelsen. Diskussionen som sedan en tid förts med 
Samhällsbyggnadsnämnden för att få ersättning för nedlag tid för granskning av planer är fortfarande 
pågende vilket betyder att de intäkter som nämnden budgterat får anses som osäkra i dagsläget.  Vid 
framtagandet av budget 2018:1 var förhoppningen att dessa diskussioner vid det här laget skulle vara 
lösta och intäkterna därmed säkra. Får inte miljö- och konsumentnämnden ersättning för dessa tjänster 
kommer det att innebära att arbetet måste upphöra då finanisering saknas. 

Konsekvensanalys 

Då nämnden inte fått begärd kompensation innebär det att nämnden måste prioritera bort 
verksamheter som fullmäktige ålagt oss såväl som vissa myndighetsuppdrag. Det kommer få 
konsekvenser för alla boråsare och alla verksamheter som Miljö- och konsumentnämndens 
verksamheter riktar sig till och medföra negativa effekter för måluppfyllelsen inom hela nämndens 
verksamhetsområde. 

• Nämnden uppfyller inte ”Åtgärdsplan med anledning av Länsstyrelsens tillsyn av det kommunala 
tillsynsansvaret enligt alkohollagen (2010:1622) och tobakslagen (1993:581) i Borås Stad i juni 2017, dvs 
nämnden prioriterar bort att rekrytera en handläggare för livsmedels- och tobakstillsyn och en 
administratör för tillståndsenheten. 

• Nämnden har otillräckliga resurser för att korta handläggningstider för serveringstillstånd och höja 
NKI-värdena för effektivitet och komptetens för livsmedelskontroll och miljö- och hälsoskydd. 

• Nämnden riskerar en tillsynsskuld respektive kontrollskuld till alla verksamheter som betalar 
årsavgift. 

• Nämnden tvingas skjuta upp införandet av nytt ärendehanterings- och diariesystem för miljö- 
och livsmedelsärenden till 2019, med konsekvenser för effektiviteten på hela miljöförvaltningen. 

• Nämnden tvingas prioritera bort motsvarande tre till fyra tjänster på miljöstrategiska 
avdelningen om nämnden inte får ersättning arbetet med planer och bygglov i det tidiga 
planskedet. 

Kan inte förvaltningen utöka sina stödresurser betyder det att handläggare och chefer inte får det stöd 
som behövs för att utföra sina uppdrag vilket påverkar såväl kvalitet som kvantitet på utfört arbete 
inom de olika avdelningarna. Att fortsätta satsa på att marknadsanpassa lönerna är helt nödvändigt för 
att kunna behålla och rekrytera medarbetare. 

4.4.2 Miljö- och konsumentnämnden 

Verksamhetsanalys 

Nämndens mötesverksamhet kommer att bedrivas i samma omfattning som 2017. Ambitionen är att 
genomföra en medborgardialog årligen kommer inte kunna prioriteras under 2018. 

Ekonomi 

I budgeten för 2018 har arvoden och övriga kostnader räknats upp. 
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4.4.3 Miljöförvaltningen gemensamt 

Miljöförvaltningen gemensamt består av förvaltningsledning samt avdelningen 
Verksamhetsstöd.  

Förvaltningsledning 

Förvaltningsledningen består av förvaltningschef och fem avdelningschefer. 

Verksamhetsstöd 

Verksamhetsstöd ska stödja, komplettera och förstärka kärnverksamheterna inom Miljöförvaltningen. 
Avdelningen ska utifrån förvaltningens behov erbjuda och tillhandahålla administration, service, 
juridikkompetens, IT och kvalitet samt Borås Stads policys och riktlinjer och dylikt. Avdelningen ska 
vara ett kvalificerat stöd för förvaltningens arbete för medborgare, företag samt organisationer inom 
Borås Stad. 

Förvaltningens personal är Verksamhetsstöds huvudmålgrupp genom att avdelningen administrerar, 
underlättar, stödjer och utvecklar processer för att kvalitetssäkra förvaltningens arbete. 

Avdelningen avser att arbeta med följande under 2018: 

Utveckling av avdelningen, inventering av stödbehov 
Avdelningen har under hösten 2017 genomfört en inventering av förvaltningens stödbehov. 
Utvärdering och undersökning av i vilken omfattning justeringar, förändringar och utveckling kan och 
ska göras har påbörjats och fortsätter i början av 2018. 

IT 
Under 2018 kommer förvaltningen att förbereda sitt diarieföringssystem Ecos inför en övergång till ett 
modernare system. Upphandling görs i samarbete med Koncerninköp, Borås Stad. Inför detta behöver 
förvaltningen göra en omfattande genomlysning och kvalitetssäkring av data i det nuvarande systemet 
vilket kräver samarbete och resurser från andra avdelningar inom förvaltningen. Förvaltningen har en 
projektgrupp som arbetar med detta 2018-2019. Enligt den nuvarande projektplanen är ett nytt system 
på plats tidig höst 2019. I ovan projekt undersöks även om det finns möjlighet att samordna några av 
de fem olika ärendehanteringssystem som förvaltningen har. 

Kvalitet 
Avdelningen kommer tillsammans med övriga avdelningar att tydliggöra, utveckla och säkerställa 
förvaltningens rutiner och ansvarsområden. Förvaltningen har en kvalitetsgrupp och arbete pågår med 
fortsatt processkartläggning av avdelningarnas uppdrag och arbetsuppgifter. För att kunna bedriva ett 
värdeskapande kvalitetsarbete krävs samarbete och resurser från andra avdelningar inom förvaltningen. 
Inom ramen för kvalitetsarbetet ingår även översyn och uppdateringar av förvaltningens styrdokument, 
bl.a. dokumenthanteringsplanen. 
 
Juridik 
Under 2018 kommer juristen att arbeta fram rutiner och strategier som behövs för att lyfta den 
juridiska kompetensen på förvaltningen. Detta kommer att ske genom att bland annat kvalitetssäkra 
skrivelser och projekt, hålla utbildningar i juridik samt ingå i ett nätverk som arbetar för att motverka 
miljö- och livsmedelsbrott. 
Mer specifikt för utbildning i juridik, är målet för 2018 att ta fram en juridisk utbildningsplan med syftet 
att alla anställda på miljöförvaltningen samt ledamöterna i Miljö- och konsumentnämnden ska ha 
tillräckligt hög juridisk kompetens. Med det avses en översikt över de juridiska utbildningsinsatser som 
behövs för att nå det målet. Förvaltnings- och miljöjuristen kommer därför under första delen av 2018 
att sammanställa indikationer på behov som behövs och därmed lämna förslag på hur en 
utbildningsplan kan genomföras resterade del av 2018. Syftet med en utbildningsplan är att skapa en 
genomtänkt och stabil konstruktion, för att säkerställa kvalitativa och regelbundna utbildningsinsatser 
till de grupper som ska få juridiskt stöd. Detta är ett led i strävan mot att i större grad göra juristens 
arbete proaktivt, effektivt och förutsägbart snarare än reaktivt. 
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Med anledning av att en ny kommunallag samt en ny förvaltningslag träder i kraft under 2018, kommer 
juristen att prioritera utbildning inom dessa områden. Vidare kommer juristen att utbilda förvaltningen 
om den nya dataskyddsförordningen som träder ikraft maj 2018. 

Nämnden 
Avdelningen administrerar bl.a. hela nämndprocessen och ansvarar för att den blir effektiv, rättssäker 
och kvalitetssäkrad. Under 2018 är avsikten att hanteringen av nämndprocessen ska ske i stadens 
gemensamma ärendehanteringssystem Ciceron, vilket ska underlätta och effektivisera arbetet med 
nämnden framöver. 
Målsättningen är att Nämndsekreteraren/förvaltningsjuristen under 2018 ska utveckla, kvalitetssäkra 
och effektivisera nämndprocessen och därmed bidra till en ökad tydlighet samt rättssäkerhet på detta 
område. 

HR  
Ansvarsområdet HR är placerat inom Verksamhetsstöd men genom resurs- och kompetensbrist finns 
kraftigt begränsade möjligheter att bidra med det HR-stöd förvaltningen behöver. Förvaltningen får ett 
visst stöd genom tillgång till HR-specialist på Serviceförvaltningen. Viss HR-funktion finns på följande 
sätt genom avdelningschefen: 
- stöd vid rekrytering, rehabilitering och i ärenden om arbetsrätt 
- stöd med förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete i enlighet med SAM-kalendern, bland annat 
löneöversyn inklusive lönebildning och lönekartläggning, likabehandlingsplan, hälso-och 
arbetsmiljöplan och det årliga HR-bokslutet. 

Det som saknas helt eller delvis är följande; 
- strategisk partner och rådgivare åt förvaltningschefen inom HR-området med fokus på 
förändringsarbete och kulturutveckling. 
- generellt bistå förvaltningschefen och avdelningscheferna inom HR-området 
- bistå avdelningarna med processledning för grupputveckling med stöd av bland annat 
självskattningsverktyg 
- HR-kompetens och stöd vid rekrytering, rehabilitering och i frågor avseende arbetsrätt 
- bistå förvaltningschefen vid all facklig samverkan i den lokala samverkansgruppen och vid MBL-
förhandlingar.- medverka i förvaltningens arbete med budget, uppföljning och bokslut i frågor gällande 
personaluppföljning. 

Sammanfattningsvis är det i princip enbart vid rekryteringar som avdelningen kan vara behjälplig. 

Ekonomiassistent/Administratör för livsmedelskontroll 
Avdelningens ekonomiassistent/administratör för Livsmedelskontroll går i pension från den 1 juli 2018. 
Det innebär att det 2018 kommer krävas utbildning och handledning av ersättare i funktionernas olika 
moment. 

Omvärldsbevakning 
Avdelningen ska under 2018 göra två studiebesök i syfte att få inspiration och kunskap för utveckling. 
Ett besök görs under våren och ett på hösten. 

E-arkiv 
Under ledning av Stadsarkivet pågår arbete med att etablera ett e-arkiv för att den information som 
skapas och hanteras digitalt i verksamheten på ett säkert sätt kan arkiveras i digital form. Målsättningen 
är att bedriva ett införandeprojekt med pilotleveranser under 2017, och att e-arkivet därefter ska vara i 
drift till 2018. Avdelningen kommer primärt genom IT- och kvalitetssamordnaren att följa detta projekt 
med stort intresse och under 2018-2019 förbereda för e-arkiv på förvaltningen. 

E-tjänster 
För närvarande är det endast tillståndsenhetens båda system AlkT och OL2 som erbjuder e-tjänster. 
Ambitionen är att erbjuda fler e-tjänster när uppgradering gjorts till ett modernare 
ärendehanteringssystem och att under 2018 börja klargöra vilka e-tjänster som ska erbjudas. En aktivitet 
är även att undersöka om ett bokningssystem som används av Samhällsbyggnadsförvaltningens 
bygglovsavdelning är lämpligt för Miljöförvaltningen. 
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Ekonomi 

Intäkterna är uppräknade och avser driftbidrag för lönebidragsanställd personal. I budget 2018:2 har 
förväntade interna intäkter från Samhälldbyggnadsförvaltningen lagts in. De budgeterade intäkterna 
motsvarar flera tjänster och samtal har pågått under lång tid för att få ersättning för nedlagd tid i 
planarbetet. 

Kostnaderna är uppräknade enligt anvisningar. 

Förvaltningens verksamheter har utökats och växt i antalet medarbetare de senaste åren samtidigt som 
samhällets och stadens krav ökat. Nämndens budgetförslaget innehöll därför äskande om ytterligare 
stödfunktioner: 

• 0,5 tjänst HR-specialist 
• 1,0 tjänst kommunikatör 
• 1,0 tjänst administrativt stöd till Tillståndsenheten och förvaltningens reception. 

Nämnden begärde totalt 850 tkr i utökat kommunbidrag för dessa tjänster. Kommunikatören 
delfinansieras av Sveriges Ekokommuner och delar av samtliga tjänster kommer att finansieras inom 
ramen för de olika verksamheternas taxor. 

Konsekvenser av tilldelad budgetram 

Då nämnden inte fick gehör för hela sitt äskande kan inte utökningen av HR-specialist samt utökningen 
av det administrativa stödet genomföras inom tilldelad budgetram. Det medför att avdelningens 
ambitionsnivå inför 2018 måste justeras och att handläggare och chefer inte kommer att få det stöd 
som behövs. Detta påverkar såväl kvalitet som kvantitet på utfört arbete inom de olika avdelningarna, 
samt risk att delar av det administrativa arbetet hamnar på handläggarna och tar tid från ordinarie 
arbete. (Tjänsten som kommunikatör är tillsatt och återfinns inom Miljöstrategiska avdelningen) 

Diskussionen om att få ersättning för nedlagd tid för granskning av planer är fortfarande pågående 
vilket betyder att de intäkter som Förvaltningsledningen budgeterat får anses som osäkra i dagsläget. 
Får inte Miljö- och konsumentnämnden ersättning för dessa tjänster kommer det att innebära att 
arbetet måste upphöra då finansiering saknas. 

4.4.4 Livsmedelskontroll 

Den 1 januari 2017 har ansvaret för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak och receptfria läkemedel 
flyttats till Miljö- och konsumentnämnden. Ansvarsområdet ingår som en del i Miljöförvaltningens 
avdelning för livsmedelskontroll. 

Miljö- och konsumentnämndens kontrollansvar för livsmedel 
Miljö- och konsumentnämnden har kontrollansvar för ca 760 livsmedelsverksamheter i staden. Alla 
livsmedelsverksamheter ska vara registrerade hos nämnden. 

Sedan 2006 finns en EU-gemensam livsmedelslagstiftning där EG-förordningar om livsmedelshygien 
och offentlig kontroll gäller för såväl livsmedelsföretagare som kontrollmyndigheter. Syftet är att ta ett 
helhetsgrepp på hela livsmedelskedjan ”från jord till bord” för att ge konsumenterna säkra livsmedel. 
Det är verksamhetsutövarna som har huvudansvaret för livsmedelssäkerheten. Den offentliga 
kontrollen ska bygga på systemtillsyn, vilket innebär att det är kontrollmyndighetens uppgift att följa 
upp och bedöma om livsmedelsföretagarnas system för egenkontroll samt kunskapsnivå säkerställer att 
kraven i lagstiftningen uppfylls. En annan grundläggande princip är att den offentliga kontrollen ska 
vara riskbaserad, dvs. att kontrollerna ska inriktas på de verksamheter som är förknippade med de 
största riskerna ur hygienisk synvinkel. I Sverige har EU-lagstiftningen kompletterats med 
bestämmelser om att kontrollmyndigheterna även har ansvar för allmän rådgivning och information. 

Sedan 2017 arbetar livsmedelskontroll med operativa målen. Operativa målen är ett samlat grepp mot 
särskilda risker i mat och dricksvatten. Målen finns i den nationella kontrollplanen (NKP) och utgår 
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från effektmål inom fyra fokusområden - säkert dricksvatten, mikrobiologiska risker, kemiska risker och 
säkerställa information i livsmedelskedjan. 

Genomförande av livsmedelskontroll 

Kontrollverksamheten bygger på att en årlig kontrolltid fastställs för varje livsmedelsverksamhet 
beroende på omfattning och risk. Kontrollerna genomförs i form av såväl revisioner som inspektioner 
och provtagningar. Revision innebär en fullständig genomgång av verksamheten enligt 
Livsmedelsverkets handböcker och lagområden, medan en inspektion endast omfattar vissa moment. 
För 2018 är inriktningen att bedriva en planerad kontrollverksamhet med de fastställda kontrolltiderna 
som utgångspunkt. För de verksamheter som har ett lågt antal kontrolltimmar sker inte inspektioner 
varje år. 

Redlighet och märkning av livsmedel kommer att vara fokusområden i kontrollen under 2018. 
Redlighet innebär att märkning, reklam och presentation inte får vilseleda konsumenten. Märkningen av 
livsmedel exempelvis näringsinnehåll, sammansättning, vikt, volym, ursprung och produktionssätt ska 
vara enkel och korrekt så att konsumenten inte blir lurad. Även förekomsten av allergener måste finnas 
med i märkningen. Alla verksamheter som omfattas av verksamhetsplanen för 2018 kommer att 
kontrolleras utifrån utvalda lagområden som anpassas utifrån verksamhetens art. Ett antal befintliga 
verksamheter kommer att revideras inom ordinarie kontroll under 2018. 

Specifik i livsmedelskontrollen för 2018 är att tidigare kontrollområden i livsmedelskontrollen har 
ersatts med lagstiftningsområdena. Lagstiftningsområdena synliggör den mycket omfattande lagstiftning 
som finns inom livsmedelsområdet. Områdena kategoriserar och systematiserar rättsakterna och ska 
användas för rapportering och uppföljning av kontrollen. De kan även vara ett stöd i myndighetens 
övergripande verksamhetsplanering. 

I enlighet med flerårig planering kommer specifika lagområden i kontrollen att väljas varje år och 
anpassas till behovet enligt omvärldsanalysen och de riktlinjer och krav som kommer från EU 
kommissionen och Livsmedelsverket. Övriga lagområden kan vara aktuella vid händelsestyrda projekt. 

Vidare är ambitionen att fortsätta utveckla formerna för information och rådgivning. Det är ett faktum 
att många verksamhetsutövare har bristande kunskaper om livsmedelshantering och vilka krav som 
gäller, vilket gör att många ärenden kräver väldigt mycket tid från förvaltningens personal. Det är inte 
ovanligt med tidskrävande information i ärenden som senare inte resulterar i att någon verksamhet 
etableras. 

Arbetet med livsmedelskontroll bidrar i arbetet med nämndens mål att verka för en hållbar 
konsumtion. Ett inslag i detta är den ovan nämnda inriktningen på redlighet och märkning. En viktig 
del i arbetet är samverkan med andra aktörer. Livsmedelshandläggarna har en stödjande, rådgivande 
och kontrollerande funktion och utgångspunkten är att förenkla för verksamhetsutövaren eller 
medborgaren. 

Tillstånd och tillsyn alkohol och tobak 

Tillståndsenheten utreder ansökningar om serveringstillstånd samt om åtgärder ska vidtas mot 
serveringstillstånd i Borås Stad samt Marks och Bollebygds kommuner. Tillståndsenheten ansvarar 
också för tillsynen över restauranger med serveringstillstånd i Borås Stad och Bollebygds kommun (i 
Marks kommun endast samordnad tillsyn). Arbetet som utförs för andra kommuner är reglerat i avtal 
mellan kommunerna. 

Enheten ansvarar även för tillsyn av försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel i Borås Stad 
och Bollebygds kommun samt att vara remissinstans till Lotteriinspektionen. 

Två gånger per år anordnas utbildningar i alkohollagen för personal och tillståndshavare på restauranger 
med serveringstillstånd. 

Serveringstillstånd 

Att servera alkoholdrycker är en socialt ansvarsfull uppgift. Utifrån att alkohollagen är en social 
skyddslag ska unga skyddas från en tidig alkoholdebut och de positiva värden som restaurangerna 
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erbjuder tillvaratas. Alla tjänar på en trivsam restaurangmiljö utan överservering, vilket är en 
förutsättning för en långsiktigt hållbar restaurangnäring. För att nå dit krävs en effektiv tillsyn samt 
dialog med tillståndshavare och andra tillsynsmyndigheter. 

Tillståndshandläggarnas ansvarsområde är att handlägga ansökningar om serveringstillstånd, ändringar i 
serveringstillstånd, anordna och delta i samordnad tillsyn tillsammans med andra myndigheter, 
återkoppla efter tillsynsbesök, utreda om åtgärder ska vidtas mot serveringstillstånd samt att svara på 
remisser från Lotteriinspektionen. 

Den löpande yttre tillsynen av serveringsställen med serveringstillstånd sköts i huvudsak av 
restauranginspektörer. 

Folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel 

Från och med 1 januari 2018 flyttas handläggning av folköl, tobak (inkl. e-cigaretter och 
påfyllningsbehållare) och vissa receptfria läkemedel till livsmedelsavdelningen. En av strategierna i det 
drogpolitiska programmet är att minska tillgången till tobak för ungdomar under 18 år samt att ha en 
effektiv och samordnad tillsyn enligt tobakslagen. Ett effektivt och målinriktat arbete med att minska 
tillgången på tobak, såväl legal som illegal, ger det också andra effekter. Utöver det ger en effektiv tillsyn 
mot tobak bidrar även till att motverka att den organiserade brottsligheten får fäste. 

Tillsynshandläggarnas ansvarsområde är tillsyn av försäljningen av folköl, tobak (inkl. e-cigaretter och 
påfyllningsbehållare) och vissa receptfria läkemedel. Tillsynshandläggarna gör kontroller i butiker 
gällande försäljning av de olika produkterna. I kontrollen ingår tillsyn av rutiner, egenkontrollprogram, 
förvaring, exponering, marknadsföring, märkning av tobaksprodukter, att lagstiftningen gällande de 
olika produkterna efterlevs samt att försäljningsstället inte saluför oriktigt märkt tobak. 
Tobakshandläggarna utreder också om åtgärder mot ett försäljningsställe ska vidtas då det bryter mot 
lagen. 

Den 1 juli 2017 träder lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i kraft. Lagen innebär 
en skyldighet för kommunerna att ansvara för den omedelbara tillsynen av att lagen efterföljs. 
Kommunstyrelsen har för avsikt att tidigt under hösten 2017 föreslå kommunfullmäktige att 
reglementet för miljö- och hälsoskyddsnämnden kompletteras med ansvar för kommunens skyldigheter 
enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. 

Ekonomi 

Avdelningen för livsmedelskontrolls intäkter är uppräknade enligt SKL:s index. Uppdaterad taxa ger 
även möjlighet för tobakshandläggare att debitera verksamheter vid uppföljande besök där avvikelser 
kvarstår från tidigare inspektion/-er. Utöver det har taxan även reviderats och kompletterats med 
området e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Tillståndsenhetens taxa har ändrats så att både 
tillståndsavgifter och årsavgifter höjts. Årsavgifter kommer att baseras på 1% bruttoomsättning av all 
alkoholförsäljning i verksamheten. 

Utöver intäkter från taxan debiteras Bollebygds- och Marks kommun för tjänster enligt avtal. 
Ersättningsnivåerna i dessa avtal kommer att ses över under 2018. 

Kostnaderna är uppräknade enligt anvisningar. 

För att säkerställa handläggningen inom framförallt livsmedelskontroll och tobakstillsyn begärde 
nämnden extra medel för två tjänster: 

• 1,0 tjänst som tillståndshandläggare 
• 1,0 tjänst som livsmedel/tobakshandläggare 

Nämnden begärde totalt 450 tkr i utökat kommunbidrag för dessa tjänster och tillkommande 
kringkostnader. Övriga kostnader kommer att finansieras via taxan. Då nämnden inte fick gehör för 
hela äskandet har den kombinerade tjänsten som livsmedels- och tobakshandläggare inte kunnat 
tillsättas. 

Konsekvensanalys av tilldelad budgetram 
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Med tanke på att det saknas en tjänst inom livsmedel/tobak måste kontrollen inom ovannämnda 
lagstiftningsområdena omprioriteras. Det innebär att det inte finns någon möjlighet att klara av de 
fastställda kontrolltimmarna på livsmedelskontrollen. Detta i sin tur kan leda till att de verksamheter 
som inte får sin kontrolltid (kontrollbesök) under 2018 kan kräva återbetalning av den årliga 
kontrollavgiften. Utebliven kontroll innebär också brott mot livsmedelslagen då kontrollen ska vara 
riskbaserat och göras enligt fastställda kontrolltimmar. Det finns uppenbar risk att kontroller inom 
livsmedel och tobak blir kraftigt eftersatta under 2018. 

På grund av resursbristen kommer service till allmänheten och verksamheter i form av rådgivning och 
allmän hjälp att påverkas kraftigt. Det finns även en stor risk att NKI resultat påverkas negativt och att 
Borås Stad tappar ytterligare placeringar i företagsrankningen under 2018. 

4.4.5 Miljötillsyn 

Miljö- och konsumentnämndens tillsynsansvar enligt miljöbalken 

Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som tillförsäkrar nuvarande och kommande 
generationer en hälsosam och god miljö. Tillsynsansvaret innebär att arbeta för att miljöbalkens syften 
uppfylls och omfattar miljöfarliga verksamheter, förorenade områden, kemiska produkter, avfall, 
hälsoskydd, vattenskyddsområden, strålskydd, smittskydd, strandskydd, klagomål och tobakstillsyn i 
offentliga miljöer. 

Nämnden har tillsynsansvar för nästan alla miljöfarliga verksamheter i staden. Länsstyrelsen ansvarar 
för några objekt inom textilindustrin. I Borås finns drygt 180 tillstånds- eller anmälningspliktiga 
verksamheter samt omkring 2 000 verksamheter kan medföra risker för människors hälsa eller miljön. 
Därutöver tillkommer prövning och tillsyn samt handläggning av anmälningar av verksamheter som 
faller inom miljöbalkens områden. 

Inom hälsoskyddsområdet omfattar nämndens tillsynsansvar inomhusmiljön i både bostäder och 
offentliga lokaler. Det handlar om att t.ex. skolor, förskolor, lokaler för vård och omsorg, tillfälliga 
boenden och samlingslokaler ska vara fria från hälsorisker i form av fukt, mögel, dålig ventilation, 
bullerstörningar m.m. En annan viktig uppgift är att förebygga hälsorisker med förhöjda radonhalter i 
byggnader. Till hälsoskyddet hör också tillsyn av verksamheter med hygienisk behandling samt bassäng- 
och strandbad. 

Nämndens uppgift inom smittskyddsområdet är att bistå smittskyddsläkare med att spåra smittkällor 
och förhindra ytterligare smittspridning, exempelvis vid förekomst av legionella i tappvarmvatten. 

Nämnden har även tillsyn enligt strålskyddslagen på solarier och enligt tobakslagen på platser där det 
inte sker en försäljning utan vid exempelvis högstadieskolor och på serveringsställen samt från 2017 för 
tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer. 

Utveckling av tillsynsarbetet 

Avdelningen för miljötillsyn hinner inte med att genomföra alla inspektioner och andra personliga 
möten på grund av brist på handläggare och stor andel ny personal med behov av stöd av erfarna 
handläggare. Med nuvarande dimensionering av förvaltningens stödfunktioner åtgår en relativt stor 
andel av handläggarnas tid även till dokumentation och annan nödvändig administration. Ett exempel 
är dokumentationen av genomförda inspektioner, där ett omfattande arbete ofta utförs både före och 
efter inspektionen. Endast en mindre andel av tiden är personliga möten som egentligen skapar ett 
mervärde för boråsaren. 

Genom att begränsa omfattningen av kontrollmomenten vid varje inspektionstillfälle och genom att 
förenkla dokumentationen av inspektionen arbetar förvaltningen med att i ökande grad frigöra tid som 
handläggarna ska använda för att möta medborgare och företagsrepresentanter i väsentligt större 
utsträckning. Ett arbete är påbörjat, i mindre skala, med en metod av förenklade inspektioner och 
inspektionskort, som också tillämpas av både Uddevalla kommun och Miljösamverkan Östra 
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Skaraborg. Metoden är under utveckling för att användas inom ännu fler tillsynsbranscher. 

Planering och uppföljning 

Planering innebär en prioritering av den tillsyn som ska bedrivas. Avdelningen för miljötillsyn kan inte 
arbeta med allt varje år utan inriktar tillsynen på branscher, ämnesområden, teman eller geografiska 
områden, som kan variera mellan olika år. Ett exempel är temat Utsläpp till vatten som avdelningen 
arbetat med 2017 parallellt med temat städning i undervisningsverksamheter. Arbetet kommer att följas 
upp under nästkommande år och fortsättas med 2018. Denna variation av tillsynsområden innebär en 
mer heltäckande tillsyn sett över några års perspektiv och som rätt planerad blir mer effektiv och 
stimulerande samtidigt som det ger kompetenshöjning. 

Verksamheter som betalar fast årsavgift kan förvänta sig någon form av tillsynsinsats varje år. Tillsynen 
kan fördelas över flera år och variera i omfattning och inriktning från år till år. Tillsyn över objekt som 
betalar en fast årlig avgift innebär utöver inspektion även granskning av miljö- och årsrapporter. 

Det finns tusentals verksamheter i kommunen som definitionsmässigt är miljöfarliga verksamheter eller 
verksamheter som innebär någon form av hälsorisk. Dessa verksamheter behöver i de flesta fall inte 
anmälas eller prövas av oss eller någon annan myndighet. Det är inte möjligt att bedriva årlig tillsyn på 
alla. Tillsynsintervallet kan variera från några års mellanrum till uppemot tio år. Vid tillsyn tas timavgift 
ut. Miljö- och konsumentnämnden har ett tillsynsansvar men sätter själv en ambitionsnivå utifrån 
tillgängliga resurser, en bedömning av risker och en sammanvägning av var tillsynen gör störst nytta. 

För att kunna planera nästkommande år behöver uppföljning ske som visar om tidsramarna och 
planeringen uppfylls. För att kunna göra bra uppföljningar behövs utbildning. Dessutom behövs 
administrativt stöd som registrerar uppgifter i ärendehanteringssystemet ECOS, för att använda vid 
uppföljningen. 

En väsentlig del av avdelningen för miljötillsyns uppföljning är att, i större utsträckning än idag, 
analysera vad vi har åstadkommit genom vårt tillsynsarbete. Vi behöver arbeta vidare med att utreda 
hur tillsynen bidrar till en hållbar utveckling samt fortsätta arbetet med att förenklat för 
verksamhetsutövare och medborgare att göra rätt. Dessa områden är stora och omfattande, så analysen 
måste med nödvändighet konkretiseras och brytas ner så att vi kan mäta effekten av tillsynsprojekt och 
andra aktiviteter. Ett första steg kan vara att göra en självskattning vid redovisning och avslut av 
tillsynsprojekt. Detta kan med fördel kompletteras med enkäter, fokusgrupper och djupintervjuer. En 
del av uppföljningsarbetet skulle kunna utföras som examensarbeten av studenter på universitet och 
högskolor. 

Framtida utveckling av tillsynens områden och resurser 

Arbetet med att vidareutveckla och kvalitetssäkra behovsutredning och tillsynsplan fortsätter under 
2018. Behovsutredning och tillsynsplan visar behoven av personalresurser och konkretiserar nämndens 
hela ansvar kring tillsynsområdena miljö- och hälsoskydd. I detta arbete behöver omvärldsbevakning 
vidareutvecklas. 

Utveckling av arbetsmiljön och grupputveckling för personalen är ett arbete som påbörjades förra året 
som behöver fortgå för att trygga grundbemanningen. Kompetensutveckling är ytterligare ett viktigt 
område som behöver ständigt fokus för att personal ska ligga i fas med bland annat lagändringar och 
nytillkomna tillsynsområden. 

Ett förvaltningsövergripande arbete kring stadens planarbete behöver ske för att underlätta stadens 
arbete med planer i de skeden där nämnden är involverad. Det samma gäller även processkartläggningar 
av nämndens viktigaste processer som ska visualiseras i verktyget Canea One vilket är ett viktigt led i 
ständiga förbättringar. 

Ekonomi 

Intäkterna för avdelningen för miljötillsyn är uppräknade med enligt SKL:s index och kostnaderna är 
uppräknade enligt anvisningar. 

Nämnden prognostiserar drygt 1 miljon lägre intäkter 2017 jämfört med budget och det är intäkterna 
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som är kopplade till timdebitering som avses. Intäkterna uppgick 2015 till 5,1 mkr (varav årsavgifter 3 
mkr),  2016 till 5,7 mkr (varav årsavgifter 3,4 mkr) och för 2017 förväntas intäkterna hamna i nivå med 
utfallet 2016 (varav årsavgifter 3,8 mkr). Utifrån antalet anställda och det faktum att avdelningen haft en 
hög personalomsättning de senaste åren är det inte rimligt att timdebiteringarna 2018 eller kommande 
år kommer att nå upp till den volym som budgeten kräver. Avdelningen har fokus på att klara av att 
genomföra den tillsynen som enbart krävs på årsobjekten. 

Ett sätt att få balans i budgeten är att sänka personalkostnaderna men det betyder färre handläggare och 
då klarar avdelningen inte sitt uppdrag, tillsynsskulden kommer att växa och möjligheten att genomföra 
timdebiterbar tillsyn minskar. Budgetförslaget innehöll därför äskande om: 

• extra resurser för att avdelningen skall komma i balans och få en rättvisande budget 

Nämnden begärde 1 300 tkr i utökat kommunbidrag för att kunna sänka budgeterade intäkter till en 
mer realistisk nivå utifrån verkligt utfall. Eftersom 2017 års budget inte är satt till en realistisk nivå i 
förhållande till antalet handläggare och nuvarande stödresursvolym innebär det idag att befintlig 
personal inte hinner med åtagna uppdrag, som till exempel att besöka alla verksamheter som är 
årsbetalande eller hantera  kontakter med verksamhetsutövare och boråsare i önskvärd omfattning och 
utan fördröjning. Detta genererar en tillsynsskuld och risk för lägre nöjdhet hos verksamheter och 
boråsare. 

Budgetförslaget innehöll därför äskande om: 

• 2,0 tjänst som miljöinspektör/miljöhandläggare 

Nämnden begärde totalt 750 tkr i utökat kommunbidrag för dessa tjänster och tillkommande 
kringkostnader. Övriga kostnader kommer att finansieras via taxan. 

Då nämnden inte fick gehör för hela sitt äskande kan inte tillsättningen av den ena 
miljöinspektörstjänsten ske inom tilldelad budgetram. Dock har intäktsnivåerna justerats ned och 
utökning av en miljöinspektör har kunnat ske tack vare det utökade kommunbidraget i kombination 
med omdisponeringar inom nämndens verksamheter. 

Konsekvenser av tilldelad budgetram 

Med tillsyn i erforderlig omfattning kan en tillsynsmyndighet åstadkomma effektiv myndighetsutövning 
som bidrar till att säkerställa boråsarnas hälsa och säkerhet, lika och rättvisa regler för företag i Borås 
samt till att motverka brottslighet. 

Under 2017 gjordes en behovsutredning i syfte att fastställa erforderliga resurser för hela 
myndighetsuppdraget inom miljö- och hälsoskyddsområdet enligt Miljöbalken. Utredningen 
genomfördes enligt den modell som SKL tagit fram, för att kontrollera det antal lagområden som ingår 
i nämndens uppdrag samt att granska det totala antal verksamheter som inryms i hela uppdraget. 

Utredningen visar på ett behov av 27 årsarbetande medarbetare. Under 2017 har antalet årsarbetare 
varit drygt 13,5. Under hösten 2017 har det också framkommit att länsstyrelsen redan 2012 i ett 
utlåtande konstaterade en brist på 6,9 årsarbetare inom miljötillsyn. Utöver denna fleråriga 
underbemanning påverkas nämndens miljötillsyn av att ett stort antal erfarna medarbetare de senaste 
fyra åren har valt att lämna staden för såväl privat sektor som andra kommuner. Skälen de uppgivit är 
väsentligt bättre lönelägen och bättre arbetsmiljövillkor. De ersättningsrekryterade är till stor del 
nyutexaminerade med stort behov av upplärning, kompetensutveckling, handledning och stöd för att 
komma in i myndighetsuppdraget. 

Utöver detta tillkommer ständigt förnyelser inom miljöbalkens lagområden, nya lagar och förordningar 
tillkommer och kommer att fortsätta tillkomma framöver. Nödvändig omvärldsbevakning och 
komptensutveckling med nuvarande personalresurser är mycket svår att hinna med. 

Nämndens prioritering för 2017 och 2018 blir med tilldelad budgetram att utföra tillsyn på objekt som 
betalar en årlig tillsynsavgift och agera på akuta yttre händelser runt om i kommunen.  Inte heller i de 
akuta skedena kan tillsynen uppfylla hela myndighetsansvaret vilket gör det möjligt för verksamheter att 
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begå olika brott mot miljöbalken utan upptäckt. Inom miljöbalkens område finns flera exempel på att 
det är ekonomiskt fördelaktigt att inte följa lagen, till exempel är det billigare och enklare att dumpa 
avfall och att släppa ut hälso-och miljöfarliga ämnen än att använda sig av lagenliga förfaringssätt. Ett 
annat exempel är uthyrning ut hälsosvådliga byggnader för bostadsändamål. 

Möjligheterna att arbeta med lagstadgad förebyggande och uppsökande tillsyn är i det närmaste 
obefintliga sedan flera år och kommer vara det även under 2018. 

Bristen på personella resurser medför att det inte är möjligt att uppnå en tillsyn av nödvändig kvalitet 
och kvantitet. Det påverkar naturligtvis staden NKI-resultat negativt. 

4.4.6 Miljöstrategiska 

Miljö- och konsumentnämndens miljöstrategiska ansvar  

Miljöförvaltningens miljöstrategiska avdelning ansvarar för: 

• samordningen av det miljöstrategiska arbetet i Borås Stad 
• att utgöra miljökompetens i arbetet med fysisk planering 
• miljöövervakningen i Borås Stad, det vill säga kunskap om miljösituationen i kommunen 
• naturvård 
• kommunicera kunskap om miljö-och livsstilsfrågor 
• att arbeta för hållbar konsumtion inklusive konsument; och energi- och klimatrådgivning 

Arbetet riktas till kommuninvånarna och företagen och internt i den kommunala organisationen för att 
Borås Stad ska närma sig visionen och bli en ledande miljökommun 2025. 

Miljöstrategiskt arbete 

Miljö- och konsumentnämnden har en viktig roll som samordnare, pådrivare och inspiratör för att 
utveckla miljöarbetet. Borås låg 2016 på plats 13 i tidningen Aktuell Hållbarhets årliga rankning av 
miljökommuner. Det aktiva miljöarbetet i kommunkoncernen bidrar till att avdelningens kompetens 
efterfrågas inom många områden. Avdelningen utgör kompetens för kommunkoncernen inom 
exempelvis miljöutbildning, miljöledningssystem, miljökrav vid upphandling, arbete för minskat 
matsvinn, miljöcertifiering av event, gröna finanser, klimatanpassade menyer, resepolicy och 
klimatkompensering. I takt med att miljöarbetet integreras i organisationens verksamhet så ökar även 
efterfrågan på miljöförvaltningens kompetens och deltagande. För att klara av det ökade trycket så har 
vi som strategi att hjälpa i en uppstartsfas och successivt lämna projekten när de klarar sig själv. Fler 
resurser skulle ge oss en möjlighet att stötta fler områden i miljömålen och att ge förvaltningarna mer 
stöttning i arbetet för att nå miljömålen och strategierna i energi- och klimatstrategin. Under 2018 
väntas upphandlingar om bland annat livsmedel pågå där avdelningen förväntas medverka med 
miljökompetens. 

Miljömålen har reviderats under 2017 och ska implementeras, kommuniceras och följas upp under 
2018. Avdelningen kommer att arbeta vidare med att förbättra och utveckla miljömålsarbetet genom 
nätverkande och stöttning till förvaltningarnas miljökoordinatorer samt miljöutbildningar. När en ny 
form av uppföljning av miljömålsarbetet ska utformas kommer detta initialt kräva omprioritering av 
resurser, vilket kan komma att få påverkan på andra uppdrag. 

Avdelningen deltar i regionala, nationella och internationella nätverk och samarbeten. Bland dessa kan 
nämnas: Klimatkommunerna, Sveriges Ekokommuner, Hållbar Utveckling Väst, Alliance for Urban 
Sustainability (om hållbara livsstilar), samt EU-projektet Sinfonia (energieffektivisering av stadsdelar). 
Vi deltar också i det regionala miljömålsarbetet där ett regionalt åtgärdsprogram ska implementeras 
under 2018. Med anledning av att inga extra resurser tilldelats minimerar vi våra insatser under 2018. 

Kemikaliearbetet inriktas på fortsatt arbete mot förskola och skola men ingår också i våra 
miljöutbildningar. 
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Avdelningen ansvarar också för att hålla Borås Stads webbsidor samt Facebooksida med koppling till 
miljö uppdaterade och ta fram kommunikationsmaterial till förvaltningen. En strategisk kommunikatör 
har rekryterats till förvaltningen, med placering på avdelningen, och kommer att förstärka detta arbete. 

Avdelningen deltar i och arrangerar utåtriktade evenemang och aktiviter i syfte att kommunicera 
kunskap om miljö- och livsstilsfrågor. Tydligast sker detta i projektet för hållbar landsbygdsutveckling i 
Sjuhärad, i övrigt får andra utåtriktade evenemang prioriteras ned. 

Fysisk planering 

Deltagandet i arbetet med fysisk planering involverar stora delar av avdelningen. 12 500 bostäder ska 
produceras till 2035. Att i tidigt skede inkludera miljö- och hälsoskyddsperspektivet minskar risken att 
planen stoppas i senare skede eller kräver ytterligare utredningar. Tid behöver särskilt avsättas till mer 
tidskrävande och/eller snabba processer, till exempel stora projekt som Götalandsbanan men också till 
nya arbetsformer som Projektstudion. Där förväntas avdelningen snabbt kunna omprioritera bland sina 
arbetsuppgifter för att kunna delta. Finansiering av detta arbete är fortsatt oklar. 

Miljöstrategiska avdelningen samverkar med miljötillsynsavdelningen i planarbetet och är beroende av 
att resurser även finns tillgängliga där för att bistå med kompetens. Borås Stad behöver underlätta 
planarbetet genom att ta fram planunderlag i form av stadenövergripande utredningar men också 
åtgärder inom områdena luft, buller, trafik, mobility management (mjuka åtgärder för att öka andelen 
som reser kollektivt, cyklar och går), mark och vatten, naturvård och grönstruktur. Avdelningen 
behöver tillräckliga personella resurser för att kunna bistå med miljökompetens när detta underlag ska 
handlas upp från centralt håll och åtgärdsplaner utformas. 

Naturvård  

Förtätning av staden, expansion av industriområden och stora infrastrukturprojekt som 
Götalandsbanan innebär att kravet på kunskap om skyddsvärda områden och arter är viktigare än 
någonsin. Avdelningen fortsätter därför att kartlägga och bevaka naturintressen i hela kommunen och 
hålla Borås Stads naturdatabas löpande uppdaterad. Avdelningen har för 2018 ansökt om LONA-
projekt för att driva och genomföra praktiska naturvårdsåtgärder. Redan beviljat projekt avseende Plan 
för biologisk mångfald kvarstår bland tidigare beviljade projekt att fullfölja och avrapportera under 
2018. 

Vi ser nyttan med grönområdesplanen och hur den används av staden idag. Det är viktigt att 
grönområdesplanen hålls uppdaterad och utvecklas till ett tydligare planeringsunderlag särskilt när det 
gäller grön infrastruktur-spridningskorridorer. Eftersom kartläggningen är mer översiktlig i denna del 
krävs ofta ytterligare detaljutredningar för att för att avgöra lämpliga avgränsningar eller utföra för 
bristanalyser så att vi kan arbeta för att stärka upp grönstrukturen och kopplingar till naturen utanför 
staden där behov finns. Fördjupad undersökning för att få ett mer detaljerat och kommunövergripande 
underlag kräver att ytterligare resurser tillsätts för att köpa in GIS-analyser av miljökonsult. Underlaget 
krävs för kvalitetssäkring i planeringen och snabbare planprocesser. Resurser för detta är sökt i ett 
LONA-projekt och i förslagslistan över byggbonus-projekt. 

Arbetsmetodik för att belysa ekosystemtjänster i all planering och utreda behov av ekologisk 
kompensation i samband med planarbeten har utarbetats under 2017 för att under 2018 användas fullt 
ut. Det bidrar till att uppfylla miljömål och kunskapen om ekosystemtjänster och ekologisk 
kompensation ökar i stort i staden men det medför också ett fortsatt ökat behov av 
naturvårdskompetens i planarbetet. 

Miljöövervakning 

Kompetensresursen inom den miljöövervakning som berör luft, buller och vatten prioriteras ner under 
2018, vilket kan komma att få påverkan för arbetet med den fysiska planeringen. Inom 
luftövervakningen bör mätningar ske under 2018 av kvävedioxider samt en lavkartering. Avdelningen 
utför mätning av bakgrundsstrålning (gamma) var sjunde månad. Uppföljning, analys av resultaten från 
miljöövervakningen behöver utvecklas och i samarbete med andra berörda förvaltningar behöver 
analysen av miljösituationen påverka hur vi bygger staden och hur vi prioriterar tillsynsarbetet. 
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Hållbar konsumtion och konsumentrådgivning 

Konsumtion är en av de största frågorna inom miljöområdet idag och utmaningen ligger i att öka 
medvetenheten om hur den egna konsumtionen påverkar miljön och klimatet både lokalt och 
internationellt 

Boråsarnas konsumtion påverkar globalt och boråsarna konsumerar internationellt. Genom att bidra till 
ökad kunskap och effektivisering av resursanvändning samt fördjupa samarbeten kan förvaltningen 
aktivt stötta boråsarna till hållbara val som gör nytta även globalt. Huvudfokus i det gemensamma 
arbetet ligger på kommunikation och påverkan kring beteendeförändring, offentlig konsumtion och 
grön teknikutveckling. 

De frågor som kommer till konsumentrådgivningen blir allt mer komplexa och rör ofta avtal med 
internationella företag. För att kunna möta kommande konsumenter måste vi arbeta förebyggande i 
skolor och uppsökande med andra målgrupper än de som aktivt söker upp oss. 

Konsumentrådgivningen kommer att fortsätta utveckla sina arbetsformer med mer förebyggande 
arbete, där kunskap om hållbar konsumtion viktas jämbördigt med kunskap om konsumenträtt, 
samtidigt som vi erbjuder rådgivning på plats och via telefon. Konsumentrådgivningen kommer aktivt 
att arbeta för att bli mer känd och även för att nå ut till de konsumenter som inte själva söker upp oss. 
Det förebyggande arbetet riktas främst mot de mest utsatta grupperna och för att nå ut krävs material 
på flera språk samt tillgång till tolk. 

Energi- och klimatrådgivning  

Energi- och klimatrådgivning är en opartisk och kostnadsfri service för företag, privatpersoner 
bostadsrättsföreningar, privata flerbostadshusägare samt föreningar och organisationer. Energi- och 
klimatrådgivningen ger råd och tips kring hur vi kan minska vår energianvändning, sänka 
energikostnader, öka andelen förnybar energi och minska vår påverkan på miljö och klimat. 

Arbetet med rådgivning görs via telefon, mail och personlig kontakt. 

2017/2018 genomförs ett projekt inom transportområdet på uppdrag av Energimyndigheten. 
Projektets målgrupp är privatbilister och ändamålet är minskad bränsleanvändning genom att se över 
däckens påverkan på en bils prestanda. Projektet förväntas ge större kännedom om energi och -
klimatrådgivarnas arbete och vad de kan stå till tjänst med. 

Ekonomi 

Intäkterna för miljöstrategiska avdelningen avser framförallt beviljade bidrag för projekt från externa 
aktörer såsom EU, Boråsregionen och Länsstyrelsen samt ersättning från Energimyndigheten och 
Ulricehamns kommun. 

Kostnaderna är uppräknade enligt anvisningar. Jämförelse med tidigare år blir missvisande då 
Orangeriet inte finns med i budgetramen för 2018. Kommunikatörstjänsten som nämnden äskade till 
verksamhetsstöd i budget 2018:1 har flyttats till avdelningen för miljöstrategiska. Tjänsten delfinaniseras 
av Sveriges Ekokommuner. 

Konsekvensanalys 

För att kunna fullgöra uppdraget som miljöstrategisk avdelning i staden - det vill säga att kunna stå för 
delar av stadens omvärldsbevakning inom hållbarhetsområdet, effektivt kunna bistå med kompetens 
inom miljöövervakning och bedömningar av miljötillståndet, handläggning av ärenden inom 
planprocessen i kommunen samt att driva hållbarhetsfrågorna som stöttar vision 2025, Agenda 2030 
och de globala och krävs långsiktiga resurser. 

En tjänst har vakanshållits under 2017 efter att en medarbetare gått i pension december 2016 och en 
föräldraledighet under 2018 kommer att vakanshållas. Konsekvensen av detta tillsammans med 
personalomsättning blir lägre tillgång till kompetens inom både miljöövervakning och fysisk planering. 
Utifrån samhällets successivt ökande behov av miljökompetens bedömer förvaltningen att ytterligare 
resurser kommer att vara nödvändiga inom något år. 
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4.4.7 Budget- och skuldrådgivning 

Avdelningens uppdrag är att erbjuda budget- och skuldrådgivning till kommunens invånare. Uppdraget 
innefattar budgetrådgivning, skuldrådgivning, stöd i skuldsaneringsprocessen samt utåtriktat arbete. 

Rådgivningen går ut på motivera, stödja och vägleda klienterna utöver arbetet med ansökningar om 
skuldsanering och förhandling med kreditgivare för att uppnå frivilliga överenskommelser. 
Rådgivningen är frivillig och bygger på att invånaren är intresserad och tar initiativ till hjälp (antingen 
själv eller via någon annan instans inom Borås stad eller någon av organisationerna som avdelningen 
samverkar med) samt är aktiv under hela rådgivningsprocessen. 

Den utåtriktade verksamheten ska genomföras så att fler får kännedom om verksamheten då 
forskningsrapporter visar att det generellt sätt i Sverige är väldigt få som känner till att kommunerna 
erbjuder budget- och skuldrådgivning. Vidare ska det utåtriktade arbetet även omfatta förebyggande 
föreläsningar och information. Prioriterade målgrupper för det förebyggande arbetet är ungdomar, 
nyanlända, barnfamiljer samt pensionärer. 

Samverkan och samarbetet med personliga ombud, vräkningsförebyggande, försörjningsstöd och andra 
organisationer är viktigt och skall fortsätta att utvecklas. 

Avdelningen bedriver budget- och skuldrådgivning för invånarna i Ulricehamn, Tranemo, Svenljunga 
och Bollebygd enligt upprättade avtal. Grannkommunerna köper i dagsläget enbart rådgivning och inte 
utåtriktat arbete. 

Verksamhetsanalys 

När ett hushålls ekonomi är på väg att haverera är det många gånger som livet själv slås i spillror. 
Många känner vanmakt, ångest och reagerar med passivitet. Att leva med skulder som man känner att 
man aldrig kan betala och att inte se ett slut på sin överskuldsättning är oerhört destruktivt för en 
individ och familj. Skuldsättning kan leda till eller förvärra psykisk och fysisk ohälsa och drabbar även 
anhöriga, inte minst barn. Budget- och skuldrådgivarnas uppgift är att bryta passivitet, visa på 
handlingsalternativ och finna vägar tillsammans med klienten ut ur skuldfällan. Skuldsanering är en väg 
ut men för den som inte uppfyller kraven eller som inte vill gå igenom en skuldsanering måste 
alternativa lösningar identifieras och genomföras så att personen får en balans i sin privatekonomi. 

Rådgivningsarbetet är brett och komplext vilket ställer krav på omvärldsbevakning och samverkan med 
andra myndigheter och yrkeskårer för att hålla koll på vad som händer inom området och eventuella 
regelförändringar. De senaste åren har komplexiteten i ärendena ökat och det tar ofta längre tid att 
utreda den totala ekonomiska situationen. Klienterna har många fler skulder hos olika kreditgivare, och 
kreditgivare köper och säljer skulder vilket gör det svårt att kartlägga skulderna. Den mentala ohälsan 
hos klienterna har ökat vilket medför långsam handläggning vilken även påverkas av väntetiderna hos 
andra myndigheter. 

Ett stort och ökande antal människor har idag omfattande ekonomiska problem. I Borås ökade antalet 
inskickade ansökningarna om skuldsanering till Kronofogden med 21% 2016 (183 jmf med 151 
ansökningar) och 2015 var ökningen 24% (151 jmf 113 ansökningar). Merparten, men inte alla av dessa 
ansökningar är gjorda med hjälp av budget- och skuldrådgivningens handläggare. Kronofogden 
rapporterar om ett fortsatt ökat antal ansökningar om skuldsanering vilket är i linje med 
lagförändringens intentioner. Lagstiftarens intention var att skuldsanering ska vara möjlig för fler att få 
samtidigt som det ska vara enklare att klara av perioden med skuldsanering varför bland annat två 
betalningsfria månader har införts. 

Antal rådgivningsärenden hos budget- och skuldrådgivningen har ökat de senaste åren samtidigt som 
komplexiteten i ärendena har ökat. 2016 ökade inkomna ärendena med 17% (489 jmf med 418 
ärenden) och 2015 var ökningen 18% (418 jmf med 353 ärenden). På tre års sikt har ärendena ökat med 
närmare 40% (489 jmf med 341 ärenden). Borås Stads egna ärenden har ökat med 20% de senaste 3 
åren och resten av ökningen förklaras av att  Svenljunga och Bollebygd tillkommit som kunder 
samtidigt som de andra kommunernas ärenden också ökat i antal. För att hantera den ökade 
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ärendemängden utökade förvaltningen handläggarna med 1 tjänst 2016 som till del finansierats med 
intäkter från avtalskommunerna. 

Ekonomi 

Intäkterna för verksamheten grundar sig på etablerade avtal med fyra grannkommuner. Under 2017 
reviderades avtalen och intäkterna ökade kraftigt. Ulricehamns kommun har aviserat att de avser att se 
över verksamheten och kan eventuellt komma att bedriva den i egen regi från och med halvårsskiftet 
2018. Det är ännu oklart hur det blir och intäkterna är än så länge budgeterade helårsvis för samtliga 
kommuner. 

Kostnaderna är uppräknade enligt anvisningar. 

För att möta den ökade ärendemängden samt för att följa de rekommendationer som Konsumentverket 
tagit fram har avdelningen infört en "öppen mottagning" hösten 2017. Då kan rådsökande som 
behöver hjälp snabbt komma i kontakt med budget- och skuldrådgivarna. Flera kommuner använder 
sig av detta arbetssätt och har på så vis kunnat arbeta bort sin kö in till rådgivningen. Med denna 
arbetsmetod får invånarna snabbt en första kontakt och förhoppningen är att det skall öka deras 
motivation till att ta tag i sin privatekonomi och att de kommer för att få rådgivning i ett tidigare skede 
än innan. Avdelningen genomför denna förändring med befintlig bemanning vilket kan innebära att 
handläggarna får fler ärenden att hantera och att ärendena kan ta längre tid innan de avslutas. 
Arbetssättet kommer att utvärderas under 2018. 

Överskuldsättningen är en enormt stor påfrestning för den enskilde och anhöriga runtomkring men det 
är även en stor utmaning för samhällsekonomin när människor inte kan delta fullt ut i samhället. Det är 
därför viktigt att avdelningen får fortsätta med och även utöka  det utåtriktade och förebyggande 
arbetet så att fler söker hjälp i tid och fler har kunskap och verktyg så att de kan undvika att hamna i 
ekonomiska problem. 

Om ökningen av antalet ärenden fortsätter att öka så kommer avdelningen att behöva ytterligare 
resurser kommande år för att klara av att leva upp till Konsumentverkets rekommendation om att 
erhålla rådgivning inom 4 veckor och bibehålla nivån på det utåtriktade arbetet utan att riskera en 
orimlig arbetsbörda hos handläggarna. 

5  Verksamhetsmått 

5.1 Miljöförvaltningen gemensamt 

Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 

Antal ärenden 3 516   

Antal händelser (Ecos) 15 516   

Antal delegationsbeslut. 1 097   

För dessa verksamhetsmått redovisas enbart utfall. 

5.2 Livsmedelskontroll 

Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 

Antal livsmedelsverksamheter 764 770 770 
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Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 

Antal inspektioner 863 800 800 

Antal revisioner 94 100 100 

Antal delegationsbeslut 359 200 200 

Klagomål 53 50 50 

Registrering 116 100 100 

I juli 2017 var antalet livsmedelsanläggningar 770. För 2018 bedöms ungefär samma antal 
livsmedelsanläggningar som rimlig. 

Under 2018 kommer revisioner, det vill säga en genomgång av hela verksamheten, göras på nya 
tillkommande anläggningar, verksamheter som bytt ägare samt ett antal utvalda verksamheter. I övrigt 
bygger kontrollen på inspektioner där utvalda kontrollområden gås igenom. Med hänsyn till utfallet 
hittills under 2017 bedöms såväl antalet inspektioner samt revisioner öka något under 2018. Antalet 
delegationsbeslut är i huvudsak händelsestyrt och därför svårt att bedöma. Det gäller även klagomålen. 
De senaste åren håller sig registreringarna av nya livsmedelsverksamheter omkring 100 per år. 

Under 2018 kommer livsmedelsavdelningen att lägga mer tid för att hitta nya samarbetsformer med 
både tillståndsenheten och tobakshandläggare. 

5.3 Miljötillsyn 

Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 

Antal delegationsbeslut 721 600 700 

Antal inspektioner och personliga 
möten miljötillsyn 

174 300 250 

Antal inspektioner och personliga 
möten enskilda avlopp 

202 150 200 

Antal inspektioner och personliga 
möten hälsoskydd 

37 50 50 

Antal kundkontakter miljötillsyn 4 295 5 000 5 000 

Antal kundkontakter enskilda avlopp 2 802 2 000 2 500 

Antal kundkontakter hälsoskydd 1 581 1 500 1 500 

Antalet delegationsbeslut förväntas öka på grund av att nya beslut behöver fattas kring verksamheter 
som ändrat sina inklassningskoder i miljöbalken. 

Antalet inspektioner och personliga möten inom miljötillsyn påverkas av att den stora andelen ny 
personal fortfarande behöver få handledning i bedömningar och ärendegång av erfarna medarbetare. I 
början av 2018 kommer avdelningen få tre nya medarbetare. Redan nu förutspås ytterligare behov av 
vikarier för att ersätta deltidsarbeten på grund av föräldraledigheter samt studier. Sammantaget innebär 
stora osäkerheter i bedömningen av verksamhetsmåtten. 
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5.4 Miljöstrategiska 

5.4.1 Konsumenträttslig rådgivning 

Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 

Konsumentkontakter 2 391 3 000 3 000 

Informationsaktiviteter. 45 100 100 

5.4.2 Energi- och klimatrådgivning 

Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 

Rådgivningskontakter 428 300 300 

5.5 Budget- och skuldrådgivning 

Verksamhetsmått Årsutfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 

Klientkontakter 2 072 3 000 3 000 

Förhandlingsärenden 489 490 490 

Informationsaktiviteter 46 50 50 
 



Attesträtt 2018 
 
Enligt Borås Stads attestreglemente § 7 ska respektive nämnd utse besluts- och 
behörighetsattestanter. Attesträtten knyts till person eller befattning med angivande 
av eventuella begränsningar. Varje nämnd svarar för att upprätthålla aktuella 
förteckningar över av nämnden utsedda attestanter. Nämnd får till förvaltningschef 
delegera rätten att utse besluts- och behörighetsattestanter och att upprätthålla 
aktuella förteckningar över utsedda attestanter. Sådana beslut av förvaltningschefen 
skall anmälas i nämnden. 
 

Förslag till beslut 
 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att ordföranden och vice ordförandena var 
för sig utses till attestanter för samtliga ansvarsområden.  
 
Miljöförvaltningens förvaltningschef utses till attestant för förvaltningens 
ansvarsområde. Till förvaltningschefen delegeras rätten att utse övriga attestanter 
enligt kommunens attestreglemente samt att upprätthålla aktuella förteckningar över 
utsedda attestanter. 
 
Beslutsattestanter för förvaltningens ansvarsområde har följande begränsningar: 
 
- Förvaltningschef kan attestera upp till sex basbelopp 
- Avdelningschef kan attestera upp till fyra basbelopp. 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Förvaltningschef 
Avdelningschefer 
Revisionen 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Lokalrevision inför Borås Stads lokalresursplan 2019-2021 
 

Sammanfattning 

Miljöförvaltningen använder i dagsläget totalt 67 kontorsarbetsplatser. Miljöförvalt-
ningens nuvarande situation med medarbetare utspridda i tre hus i stadshuskvarteret 
medför bland annat att kunderna går till fel hus, effektiv samverkan mellan förvalt-
ningens olika myndighetsområden försvåras samt minskad effektivitet internt inom 
flera områden. Syftet med att överföra Tillståndsenheten till Miljö- och konsument-
nämnden var att öka effektiviteten genom att lägga en större andel av stadens myn-
dighetsutövning gentemot verksamhetutövare under samma nämnd. Effektivitetsvins-
terna minskar när inte hela förvaltningen sitter i samma lokal. 
 

Förslag till beslut 

Miljö- och konsumentnämnden fastställer lokalrevisionen inför Borås Stads lokalre-
sursplan 2019-2021. 
 

Ärendet 

Under 2018 kommer med stor sannolikhet en ny lag antas som medför att även to-
baksförsäljning endast får ske efter tillståndsgivning. Den verksamheten beräknas 
kräva ytterligare 1,5-2 tjänster. 
Enligt behovsutredning inom miljöbalksområdet saknas ca 10 tjänster för att uppfylla 
behoven inom miljötillsynsområdet. 
Behovet av kontorsplatser på miljöförvaltningen ökade från årsskiftet 2016-2017 med 
fem platser för den tillkommande tillståndsenheten samt lite förrådsutrymme, två 
kontorsplatser för stödfunktioner (HR, ekonomi, kvalitet, IT) och fem ersättnings-
platser för tidigare platser i Orangeriet, totalt 65 platser. 
När Borås Stad växer ökar behovet av tillsyn, kontroll, hantering av planer och bygg-
lov samt rådgivning och förvaltningen ser därför att behovet av kontorsplatser på tre 
års sikt är cirka 80 platser, vilka med stor fördel bör finnas i samma hus/lokal och inte 
utspritt som idag. 
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Miljöförvaltningens synpunkter 

Miljöförvaltningen har behov av ett gemensamt hus/lokal med på ca tre års sikt ca 
75-80 kontorsarbetsplatser enligt behoven som beskrivs i Bilaga 1 i dokument Lokal-
revision inför Borås Stads lokalresursplan.docx, vilket förvaltningen skickar med som 
ett projekt till Lokalförsörjningsförvaltningens investeringsplan. 

Agneta Sander Niclas Björkström 
Miljöchef Avdelningschef 
 

Bilaga 

Lokalrevision inför Borås Stads lokalresursplan.docx 
 
 



  
Lokalförsörjningsförvaltningen 

Lokalrevision inför Borås Stads lokalresursplan. 

Lokalrevisionen skall redovisa förvaltningens samtliga lokalbehov 2019-2021. Revisionen kommer att 

presenteras i Lokalresursplanen och ligger till grund för Lokalförsörjningsförvaltningens förslag till 

investeringsplan. Lokalbehov som inte framförs i lokalrevisionen kommer inte att tas med i investe-

ringsplanen. Fyll i relevant information. Se bilaga 2 för parametrar att tänka på. För mer detaljerad 

information fyll i lokalrevision formulär 2. 

Datum: 2018-01-17   

Förvaltning: Miljöförvaltning  

Lokalsamordnare: Niclas Björkström 

Nulägesanalys:  

Miljöförvaltningen använder i dagsläget totalt 67 kontorsarbetsplatser – 

40 kontorsarbetsplatser på Sturegatan 42 
i 30 rum på entréplan och på våning 2, samt två platser i korridorer 

7 kontorsarbetsplatser   
i 7 rum på gatuplan i Stadshuset 

20 kontorsarbetsplatser i Nornan 
i 18 rum varav två är sammanträdesrum inkl nämndsammanträdesrum 

Miljöförvaltningens nuvarande situation med medarbetare utspridda i tre hus i stadshuskvar-
teret medför att 

- kunderna (hushåll och verksamheter) går till fel hus. 

- medarbetarna använder kontor, fika- och lunchutrymmen samt mötesrum i tre olika 
hus vilket medför att effektiv samverkan mellan förvaltningens olika myndighetsområ-
den försvåras. 

- Avdelningen för verksamhetsstöd sitter i två olika hus vilket medför minskad effektivi-
tet inom flera områden. 

- Syftet med att överföra Tillståndsenheten till Miljö- och konsumentnämnden var att 
öka effektiviteten genom att lägga en större andel av stadens myndighetsutövning 
gentemot verksamhetutövare under samma nämnd. Effektivitetsvinsterna minskar när 
inte hela förvaltningen sitter i samma lokal. 

Miljöförvaltningens nuvarande centrala geografiska läge medför att 

- Kunderna (hushåll och verksamheter) har lätt att ta sig till förvaltningen och här finns 
ett ökat behov enligt nya reglementet att svara för övergripande information och råd-
givning genom bland annat direktkontakt i form av utställningar och personlig rådgiv-
ning. Personlig medborgarservice ges med fördel från en centralt belägen lokal plats. 

- Närheten till stadshuset är positivt för samverkan mellan politiken och förvaltningen.  

- Närhet till andra samhällsplanerande förvaltningar och intressenter är positiv för att 
myndighets-, miljö-, hälsoskydds-, och konsumentfrågorna ska beaktas tidigt i plane-
ringsprocessen. Det är lätt att ordna mötestillfällen med mycket kort varsel och de 
spontana möten som blir i närområdet är ofta givande och leder till ökad effektivitet 
där tid sparas. 



- Kontoret har ett trettiotal handläggare/inspektörer med uppdrag att besöka fastig-
hetsägare och verksamheter i deras egna lokaler för att tillsyn av miljö- och hälsoskydd 
samt livsmedelskontroll. Handläggarna kan idag lätt förflytta sig utan bil mellan olika 
möten med brukare/kunder/fastighetsägare i alla väderstreck. 

- Närhet till lokaltrafikens nav för resor utanför stadskärnan där mycket tillsyn och kon-
troll sker.  

- Central lokalisering spelar stor roll för att bygga en attraktiv arbetsplats där kompetens 
behålls på sikt och i rekryteringssammanhang måste Miljöförvaltningen öka sin kon-
kurrenskraft jämfört med konkurrenter om arbetskraft i regionen. 

- Personalen kan enkelt och med rimlig tidsåtgång ta sig till kontoret från ett stort geo-
grafiskt område med cykel eller kollektivtrafik. Idag har kontoret bara någon enstaka 
medarbetare som använder bil mellan hemmet och arbetsplatsen. 

Se Bilaga för utförligare beskrivning av miljöförvaltningens lokalbehov. 

Mindre anpassningar: - 

Finns det någon trång sektor?  - 

Syfte: - 

Vilka projekt vill förvaltningen ta med i Lokalförsörjningsförvaltningens investeringsplan? 

Ett gemensamt hus/lokal för alla på miljöförvaltningen med ca 75-80 kontorsarbetsplatser och 

enligt behoven som beskrivs i Bilaga 1. 

 

Övrig information: - 

  



Inventering av Miljöförvaltningens lokalbehov 2019-2021 Bilaga 1 

 

Entreplan 

Sturegatan 42 

Våning 2 

Sturegatan 42 Gatuplan Stadshuset 

 

Nornan plan 1 

 

Yta  

(m2) Antal platser 

Yta  

(m2) Antal platser 

Yta  

(m2) Antal platser 

Yta 

(m2) 

 

Antal platser 

 170,4 

 

 

 

 

 

 

111,3 

14 

plus en plats i 

korridoren och 

mötesmöjlighet i 

FC:s rum 

13 rum 

 

13  

plus en plats i 

korridoren 

7 rum 

98 

 

 

 

 

 

 

37 

9 

plus en plats i 

korridoren 

6 rum 

 

 

 

4  

innanför Revis-

ionen 

4 rum 

165 7 

Inkl utrymme 

för APT i AC:s 

rum 

7 rum 

 

ca 300 20 

16 rum 8,5-14,4 

m2 

4 mötesrum 20-

31 m2 samt ett 

samman-

trädesrum 52 m2 

Totalt yta och antal 

kontorsrum 

281,7 20 rum 135 10 rum 165 7 rum ca 300 16 rum 

Total kontorsyta 

Antal kontorsrum 

881,7 53 rum   

Lunch-, fikarum 

och kök 

 Tillgång till offent-

ligt kafé samt ett 

eget kök som 

delas med stads-

revisionen 

 Tillgång till of-

fentligt kafé samt 

ett eget kök som 

delas med stads-

revisionen 

 Tillgång till 

stadshusets 

gemensamma 

lunch- och fika-

rum, intill Gril-

len 

Tillgång till Nornans gemen-

samma lunch- och fikarum i 

källarplan 

Konferens/möten 0 6 pl i AC:s rum   0 6-8 pl  4 mötesrum 10-14 pl samt 

ett för upp till max 40 pl 

Väntrum för kon-

sument-, budget-, 

och skuldrådgiv-

ning 

- - - - - korridoren, 

delas med tele-

fonisternas 

fikaplats 

Korridoren utanför konsu-

mentrådgivarnas kontor 

Rådgivningsrum 

budget, skuld, 

konsument, energi 

och klimat 

- Görs hos varje 

medarbetar, i 

korridor, KF-

caféet eller lediga 

kontor för dem 

som delar rum 

- - 0 Görs hos varje 

medarbetar, i 

korridor, KF-

caféet eller 

lediga kontor 

för dem som 

delar rum 

Görs hos varje medarbetar, 

i korridor, KF-caféet eller 

lediga kontor för dem som 

delar rum 

Arkiv/Förråd 20 Tre små arkiv där 

också skrivarna 

står 

4 ett 30-40, 

behov 

ca 10 

Ett stort i källa-

ren 

- 

Vilrum 8,2 Ett vilrum som delas med Stadsrevisionen 

Reception 22 En - - - - - 

Utställningsyta  Behövs!  - - - - - 



Förråd utrustning 50 Finns i källaren ca 50 m2, inkl nedan - Under AC:s rum - 

Omklädning, dusch Ca 5? Finns i källaren - - - 

Tvättmaskin, 

torkmöjlighet, 

grovtvätt 

 Finns i källaren - - - 

Kyl och frys  Finns i källaren - - - - - 

TOTALT/lokal 3822 Plus ca 50m2 i 

källaren 

229  175  150 

 

Miljöförvaltningen använder i dagsläget totalt 67 kontorsarbetsplatser – 

40 kontorsarbetsplatser på Sturegatan 42 

i 30 rum på entréplan och på våning 2, samt två platser i korridorer 

7 kontorsarbetsplatser   

i 7 rum på gatuplan i Stadshuset 

20 kontorsarbetsplatser i Nornan 

i 18 rum varav två är sammanträdesrum 

 

Under 2018 kommer med stor sannolikhet en ny lag antas som medför att även tobaksförsäljning 

endast får ske efter tillståndsgivning. Den verksamheten beräknas kräva ytterligare 1,5-2 tjänster. 

Enligt länsstyrelsen saknas ca 10 tjänster för att uppfylla behoven inom miljötillsynsområdet. 

Behovet av kontorsplatser på miljöförvaltningen ökade från årsskiftet 2016-2017 med fem platser för den till-

kommande tillståndsenheten samt lite förrådsutrymme, två kontorsplatser för stödfunktioner (HR, ekonomi, 

kvalitet, IT) och fem ersättningsplatser för tidigare platser i Orangeriet, totalt 65 platser. Inom ett år tillkommer 

behov av ytterligare minst fyra platser p g a av ändrad lagstiftning inom tobaks- och skuldrådgivningsområdet. 

När Borås Stad växer ökar behovet av tillsyn, kontroll, hantering av planer och bygglov samt rådgivning och 

förvaltningen ser därför att behovet av kontorsplatser på tre års sikt är cirka 80 platser. 

Reception 

Receptionen finns på entréplan på Sturegatan 42. Platsen är inte medräknad bland totala antalet 

kontorsplatser. Kunder och andra besökare anmäler sig i receptionen och receptionisten ringer den 

person som har besök. 

Konferensrum/Mötesrum 

Det finns två mindre sammanträdesrum i Nornan samt ett större som avses användas som nämndsammanträ-

desrum. Miljöförvaltningen hyr sammanträdesrum i Kulturhuset varje månad för förvaltningsmöten och i övrigt 

vid behov. Arbetsrum (mest chefsrum) används som sammanträdesrum (även utan chefens närvaro) när med-

arbetaren är på annan plats.  

Namn Yta  (m2) 

Antal sitt-

platser 

Antal  

projektorer/ 

skärmar Kommentar 

Mötesrum plan 1 Fullm. ( ) 5-6 skärm 

Ventilation bara för 1-2 

personer 

Mötesrum plan 1 Fullm. ( ) 6-7 skärm Ventilation bara för 1-2 



personer 

Sammanträdesrum Nornan 52 20 

 

projektor 

Används för nämndmö-

ten, miljöutbildningar för 

hela staden, APT för MF:s 

större avdelningar 

Mötesrum Nornan 20 10-12 Nej FC:s rum 

Mötesrum Nornan 20 10-12 Nej Projektrum 

Sammanträdesrum Stads-

huset ( ) 6-8 nej 

Avdelningschefens rum, 

ventilation för 3-4 perso-

ner 

Konferensrummet som har plats för 20 (upp till absolut max 40 personer) har de större avdelningarna sina APT, 

nämnden har sina möten och där ges miljöutbildning till stadens alla anställda. 

Utställning  

Det finns utställningsmonter och utställningshyllor i gatuplan i Stadshuset där kunder och andra be-

sökare kan hämta informationsmaterial. 

Rådgivning 
Budget- och skuld rådgivning genomförs i rådgivarnas rum i förvaltningens lokaler i Stadshuset med larmknap-

par på varje skrivbord. Klienterna anser att det är viktigt med denna ”anonyma” ingång som stadshusets ingång 

med alla sina olika besökare medför.  

Konsumentrådgivning genomförs för närvarande enskilt i kontorsrum i Nornan. 

Energi- och klimatrådgivning genomförs mestadels via webb, e-post och företagsbesök av rådgivarna. 

 

Rådgivning inom miljötillsyn och livsmedelskontroll görs i korridoren utanför receptionen. 

 

Arkiv 
Arkiveringen för Miljöförvaltningen sker i de två förråd/arkiv som finns på Sturegatan och i Stadshusets källare 

under ett av kontorsrummen. Två mindre lager/förråd på ca 12 m2 för informationsmateriel mm. Äldre 

nämndhandlingar mm arkiveras på stadsarkivet. Även korridorerna utnyttjas som förråd av framför allt trycksa-

ker. 

Avdelningen för budget- och skuldrådgivning har behov av ett sekretessarkiv. Idag finns ett under det större 

rummet i stadshusets bottenplan. 

Lunch- och fikarum 

Lunch-, fikarum och kök för Miljöförvaltningens medarbetare som sitter på Sturegatan 42 är den 

offentliga ”KF-caféterian” och i dessa lokaler finns tillgång till ett mindre kök som delas med Stadsre-

visionen. 

Miljöförvaltningens personal i Stadshusets gatuplan har tillgång till lunch- och fikarum i Stadshuset. 

Personalen i Nornan har tillgång till kök, fikarum och matsal i Nornans källarplan. 

Träning/Vilrum 

Lokaler för träning saknas på Miljöförvaltningen.  

Övrigt 
Skrivare och kopiatorer är placerade i två små korridorsförråd. En skrivare per korridor. 



Totalt finns sju toaletter fördelade på en korridor, fyra i allmänna korridorer i KF-huset och en i 

stadshusets bottenplan. Två av toaletterna i KF-huset är tillgänglighetsanpassade och alla toaletter 

används även av besökare. I Nornans plan 1 finns tre toaletter varav en tillgänglighetsanpassad samt 

tre toaletter i källarplan. 

Städrum finns intill KF-caféterian men utan tillgång för förvaltningen. Lite städmaterial finns under 

diskbänken i pentryt och en sopborste finns i ett av korridorförråden i receptionskorridoren i KF-

huset. 

 

Geografiskt läge 
Miljöförvaltningens nuvarande centrala geografiska läge medför att 

- Kunderna (hushåll och verksamheter) har lätt att ta sig till förvaltningen och här finns ett ökat behov 
enligt nya reglementet att svara för övergripande information och rådgivning genom bland annat di-
rektkontakt i form av utställningar och personlig rådgivning. Personlig medborgarservice ges med för-
del från en centralt belägen lokal plats. 

- Närheten till stadshuset är positivt för samverkan mellan politiken och förvaltningen.  

- Närhet till andra samhällsplanerande förvaltningar och intressenter är positiv för att myndighets-, 
miljö-, hälsoskydds-, och konsumentfrågorna ska beaktas tidigt i planeringsprocessen. Det är lätt att 
ordna mötestillfällen med mycket kort varsel och de spontana möten som blir i närområdet är ofta gi-
vande och leder till ökad effektivitet där tid sparas. 

- Kontoret har ett trettiotal handläggare/inspektörer med uppdrag att besöka fastighetsägare och verk-
samheter i deras egna lokaler för att tillsyn av miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll. Handläg-
garna kan idag lätt förflytta sig utan bil mellan olika möten med brukare/kunder/fastighetsägare i alla 
väderstreck. 

- Närhet till lokaltrafikens nav för resor utanför stadskärnan där mycket tillsyn och kontroll sker.  

- Central lokalisering spelar stor roll för att bygga en attraktiv arbetsplats där kompetens behålls på sikt 
och där har Miljöförvaltningen i rekryteringssammanhang måste öka sin konkurrenskraft jämfört med 
motsvarande förvaltningar i regionen. 

- Personalen kan enkelt och med rimlig tidsåtgång ta sig till kontoret från ett stort geografiskt område 
med cykel eller kollektivtrafik. Idag har kontoret bara någon enstaka medarbetare som använder bil 
mellan hemmet och arbetsplatsen. 

  

Lokalbehov 2019-2022: 
 

Livsmedelskontroll inklusive Tillståndsenheten 

Kontorsplatser för 12-13 personer, troligen 14-15 personer 2019-2021 varav en chef.  

Mötesrum: 

 avdelningsmöte 4 ggr per månad 12-15 personer 

 verksamhetsmöten 2 ggr/v 8 personer 

 mötesrum för test för alkoholserveringstillstånd en gång/v för 5-10 personer med datoruppkoppling 
Mottagning: rådgivning  

Plats för skrivare/kopieringsmaskin. 

Arkiv/förråd 



Miljötillsyn 

Kontorsplatser för 19-20 (25-30 från 2021-2022) personer varav minst en chef.  

Mötesrum: 

 avdelningsmöte 2 gånger per månad 18 personer 

 verksamhetsmöten 5 ggr/v 18 personer 
Mottagning: rådgivning … 

Plats för skrivare/kopieringsmaskin. 

Arkiv/förråd 

 

Miljöstrategiska 

Kontorsplatser för 17-18 personer varav en chef.  

Mötesrum: 

 avdelningsmöte 2 gång per månad 18 personer 

 verksamhetsmöten  5 ggr/mån, 5-8 personer 

 mötesrum för miljöutbildning  2 ggr/v för 20-25 personer 

Mottagning:  

- Energi och klimatrådgivning 

- konsumentrådgivning 

Utställningsyta 

Plats för skrivare/kopieringsmaskin. 

Arkiv/förråd 

Gemensamma behov Miljöstillsyn, Livsmedelskontroll och Miljöstrategiska 

Tvättmaskin, torkmöjlighet, grovtvätt av stövlar 

Omklädningsrum med duschmöjlighet. 

Förrådsutrymme för provtagningsutrustning, arbetskläder mm 

Kyl, frys 



Budget- och skuldrådgivning 

Kontorsplatser för 8 (9-10 personer från 2019-2021) personer varav en chef.  

Mötesrum: avdelningsmöte varje vecka, 8-10 personer 

Mottagning: 8-17 varje dag, behov av väntrum för klienter och anonym ingång till lokalen 

Plats för skrivare/kopieringsmaskin. 

”Sekretessarkiv” 

Förråd för förbrukningsmaterial. 

 

Verksamhetsstöd inkl FC 
Kontorsplatser för 10-11 personer varav två chefer. Dvs minst två enskilda rum, helst med plats för mindre 

möten. 

Mötesrum: 

 avdelningsmöte 1 gång per månad 10 personer 

 förvaltningsmöte 1 gång per månad, 70-80 personer 

 förvaltningsfika, 2 gånger per vecka, om MF inte har eget fikarum, 70-80 personer 

Mottagning: reception, rådgivning, mån-fre 

Plats för skrivare/kopieringsmaskin. 

Arkivutrymme där alla arkivskåp får plats, så småningom e-arkiv? 

Förråd för förbrukningsmaterial. 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens  
Sökande:  
Fastighet:   
 

Sammanfattning 
Diana Folke har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för tillbyggnad av 
befintligt bostadshus, gäststuga och brygga. Miljöförvaltningen bedömer att särskilt 
skäl för dispens finns för de två byggnaderna då de uppförs inom ianspråktagen 
tomtplats och inte utvidgar hemfridszonen. Efter en avvägning av Dianas behov av 
en brygga och dess inverkan på strandskyddets syften bedömer Miljöförvaltningen att 
dispens inte kan medges för brygga.  
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
bostadshus, med måtten 11 x 7 meter, och gäststuga, med måtten 4 x 6 meter, på 
fastigheten Seglora-Grimmered 1:18 vid Eningen, Borås kommun. 
 

  Endast det område som markerats på bifogad karta får tas i anspråk som tomtplats. 
 

Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om strandskyddsdispens för brygga på 
fastigheten Seglora-Grimmered 1:18 vid Eningen, Borås kommun. 
 
Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 18b §  
- Miljöbalken 7 kap. 15 § 
 

Redogörelse för ärendet 
Diana Folke har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för tillbyggnad av 
befintligt bostadshus, både utökning av bottenyta och ytterligare ett våningsplan, samt 
gäststuga och ny brygga på fastigheten Seglora-Näs 1:18. Ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna inkom den 26 november 2017. Ritning och karta har 
också skickats in. Den 4 januari 2018 inkom ett förtydligande gällande bryggan. 
Bryggan avser en fast/pålad brygga. Måtten för bryggan ändrades även till 1,2 x 2,3 
meter.  
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Företrädare för Miljöförvaltningen har besökt platsen. 
 
Bestämmelser 
Platsen för de planerade åtgärderna ligger inom Eningens strandskyddsområde som är 
100 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte nya byggnader 
uppföras eller anläggningar/anordningar utföras om det hindrar eller avhåller 
allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt (7 kap 
15 § miljöbalken). Miljö- och konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna om det finns giltiga särskilda skäl (7 kap 18 b och 18 c §§ 
miljöbalken). Dispens får endast ges om det är förenligt med strandskyddets syfte (7 
kap 26 § miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för 
allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- 
och växtlivet. 
 
Motivering för beslut 
I miljöbalken finns det sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens 
från strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18 c§ miljöbalken)).  
 
Som särskilda skäl för dispens anger sökande att  
- Området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften 
- Området genom väg är väl avskilt från strandlinjen 
- Anläggningen för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan 

tillgodoses på någon annan plats.  
 
Tillbyggnad och komplementbyggnad 
Befintligt bostadshus kommer att byggas ut till 11 x 7 meter med tillhörande veranda 
på 2,5 x 1,5 meter. Ytterligare ett våningsplan byggs till. Den totala höjden på 
planerad byggnation blir 6,2 meter. Miljöförvaltningen bedömer att huset efter 
tillbyggnad kommer uppfattas som en ny byggnad, varpå dispens krävs för åtgärden.  
 
Ytterligare en komplementbyggnad på 4 x 6 meter kommer att uppföras i fastighetens 
nordöstra hörn.  
 
Platsen för de två planerade byggnaderna utgörs av ianspråktagen tomtplats. 
Miljöförvaltningen bedömer att de planerade byggnaderna inte kommer utöka det 
område som kan uppfattas som hemfridszon. Någon mark som är allemansrättsligt 
tillgänglig kommer därför inte tas i anspråk genom att de planerade byggnaderna 
uppförs. Miljöförvaltningen bedömer därmed att särskilt skäl för dispens finns.  
 
På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Livsvillkoren för växt- och 
djurlivet bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras 
inte av de planerade byggnaderna. Dispens är därför förenligt med strandskyddets 
syfte. 
 
Miljöförvaltningen bedömer att byggnaderna är förenliga med gällande översiktsplan 
och kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 
4 kap miljöbalken. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap 
miljöbalken.  
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Brygga 
En brygga får anses vara en sådan anläggning som för sin funktion måste ligga vid 
vattnet. Vid prövning av om detta innebär att särskilda skäl för dispens föreligger 
ingår även en bedömning av bryggans inverkan på strandskyddets syften och en 
vägning mellan strandskyddsintresset och den enskildes intresse och behov av att ta 
platsen i anspråk.  
 
Stor restriktion bör gälla i områden som är tillgängliga för allmänheten och i områden 
som är särskilt värdefulla för djur- och växtlivet (prop. 2008/09:119 s. 105). Den nu 
aktuella platsen ligger utanför ianspråktagen tomtplats och är idag tillgänglig för 
allmänheten. Dispens för en enskild brygga utanför en tomtplats bör ges mycket 
restriktivt (MÖD, M8963-10).  
 
Bebyggelse förekommer i dagsläget enbart utmed Eningens nordöstra strand. Här är 
strandremsan hårt exploaterad med flera bryggor och bryggdäck. Det är viktigt att 
bevara såväl stora sammanhängande orörda områden som mindre återstående 
obebyggda delar av hårdexploaterade insjöstränder. Strandskyddets syften är 
långsiktiga och områden som för tillfället verkar vara av begränsat intresse, kan bli 
betydelsefulla i framtiden. 
  
För att dispens ska beviljas krävs så starka skäl att de allmänna intressena som 
strandskyddet syftar till att tillgodose får stå tillbaka för det enskilda intresset av att ha 
en brygga. I ansökan har Diana Folke anfört att strandremsan nästan är obefintlig 
varpå hon ansöker om dispens för en brygga för att lättare få åtkomst till sjön med 
båt (eka). Bryggan skulle även öka tillgängligheten för hennes hund som gillar att bada 
och då kan vara kopplad till bryggan samt underlätta för hunden att följa med i båten. 
 
Miljöförvaltningen konstaterar att Diana Folke inte är beroende av en brygga för att 
ta sig till eller från sin fastighet. Det aktuella mark- och vattenområdet är idag 
tillgängligt för allmänheten. En ny brygga på platsen skulle därmed ta allemansrättsligt 
tillgängligt mark- och vattenområde i anspråk. Det skulle avhålla allmänheten från att 
passera och uppehålla sig på platsen, såväl från land som från vattnet, vilket 
motverkar strandskyddets syften.  
 
Miljöförvaltningen anser inte att någon av de omständigheter som får beaktas i 
prövning, efter en vägning mot inverkan på strandskyddets syften, utgör särskilt skäl 
för dispens. Dispens kan därför inte medges för en ny brygga.  
 
Miljöförvaltningen anser att den inskränkning i enskild rätt som en nekad dispens 
innebär i detta fall inte går längre än vad som behövs för att tillgodose syftet med 
förbuden i strandskyddet. 
 
Övrigt 
Miljöförvaltningen bedömer att ingen dispens krävs för borrning av vatten och 
värme, komplettering av befintlig mur, anläggning av infartsväg eller anläggning av ny 
avloppstank. Detta under förutsättning att åtgärderna utförs inom tomtplatsen enligt 
bilaga 2. Inga kända väsentliga naturvärden finns på platsen och åtgärderna påverkar 
inte heller allmänhetens tillgång till området.  
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Upplysningar 
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att man godkänner 
eller överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att 
beslutet kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om man anser att det 
inte finns särskilda skäl till dispensen. Först efter att Länsstyrelsen har svarat börjar 
dispensen gälla. 
 
Andra personer har också möjlighet att överklaga beslutet inom de tre veckorna. 
Vänta tills dispensen börjar gälla innan åtgärderna påbörjas. 
 
En karta hör till detta beslut och bestämmer hur stor den privata zonen är på 
fastigheten dvs en tomtplatsavgränsning. Det är bara inom tomtplatsen som ägaren 
till marken har sin privata zon eller hemfridszon och allemansrätten inte gäller. 
Anläggningar utanför tomtplatsen kan bli föremål för tillsyn enligt miljöbalken. 
 
Strandskyddsdispensen slutar att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år eller 
avslutas inom fem år från den dag då dispensbeslutet började gälla (7 kap 18 h § 
miljöbalken). 
 
Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller vattenområden 
eller som har rättigheter där. 
 
Som regel krävs bygglov från kommunen för att uppföra ny byggnad. Även ändring 
av byggnad eller uppförande av andra anläggningar kan kräva bygglov. 
 

Avgift 
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 510 kronor enligt kommunens taxa för 
2017. Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta 
utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet 
överklagas. Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om 
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken. 

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

Agneta Sander Anna Karlsson 
Miljöchef Kommunbiolog 
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Bilaga 

1. Översiktskarta 
2. Situationsplan 
3. Tomtplatsavgränsning 
4. Hur man överklagar 

 

Beslut skickas till 
Sökande 
Länsstyrelsen Västra Götalands län 
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Ansökan om strandskyddsdispens för bostadshus 
Sökande: Josef Haraldsson 
Fastighet:  Ljushults-Kärra 1:33 
 

Sammanfattning 
Josef Haraldsson har sökt dispens för nytt bostadshus på fastigheten Ljushults-Kärra 
1:33. Då bostadshuset kommer ersätta befintligt fritidshus och uppföras på redan 
ianspråktagen tomtplats bedömer Miljöförvaltningen att särskilt skäl för dispens 
föreligger. För att trygga passagen ner till stranden bedömer Miljöförvaltningen det 
skäligt att förena dispensen med villkor om att tomtgränsen ska markeras i öst. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
bostadshus, med måtten 10,5 x 10,5 meter, på fastigheten Ljushults-Kärra 1:33 vid 
Skansasjön, Borås kommun. 
 
Hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats.  
 
Villkor  
 

1.  Tomtgränsen ska i öst, enligt bilaga 2, markeras med staket, mur, häck eller 
motsvarande. 

 
Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 18b §  
 

Ärendet 
Josef Haraldsson har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga 
nytt bostadshus på fastigheten Ljushults-Kärra 1:33. Ansökan om dispens från 
strandskyddsbestämmelserna inkom den 14 december 2017. Ritning och karta har 
också skickats in. 
 
Företrädare för Miljöförvaltningen har besökt platsen. 
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Miljöförvaltningens synpunkter 
Bestämmelser 
Platsen för det planerade bostadshuset ligger inom Skansasjöns strandskyddsområde 
som är 100 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte nya 
byggnader uppföras (7 kap 15 § miljöbalken). Miljö- och konsumentnämnden kan i 
enskilda fall ge dispens från strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl 
(7 kap 18b § miljöbalken). Dispens får ges endast om det är förenligt med 
strandskyddets syfte (7 kap 26 § miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga 
förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land 
och i vatten för djur- och växtlivet. 
 
Motivering för beslut 
I miljöbalken finns det sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens 
från strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § miljöbalken).  
 
Som särskilda skäl för dispens anger sökande att 
- Området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften. 
 
På den aktuella fastigheten finns idag ett fritidshus som planeras rivas. Det nya 
bostadshuset kommer uppföras som ersättning för befintligt hus och kommer 
placeras på samma plats. Miljöförvaltningen konstaterar att det planerade 
bostadshuset kommer att uppföras på en plats som redan är ianspråktagen.  
 
Öster om fastigheten finns en grusad stig ner till stranden. För att förtydliga för 
allmänheten var tomtplatsen går och trygga förutsättningar till passage ner till 
stranden bedömer Miljöförvaltningen det skäligt att förena dispensen med villkor om 
att tomtplatsen ska markeras i öst, enligt bilaga 2.  
 
Under förutsättning att ovanstående villkor följs, bedömer Miljöförvaltningen att den 
nya byggnaden inte utökar det område som kan uppfattas som hemfridszon. Någon 
mark som är allemansrättsligt tillgänglig kommer därför inte tas i anspråk genom att 
den planerade byggnaden uppförs. Miljöförvaltningen anser att ovan nämnda 
omständigheter utgör särskilda skäl för dispens från strandskyddsbestämmelserna.  
 
På den aktuella platsen finns inga dokumenterade höga naturvärden. 
Miljöförvaltningen bedömer att varken livsvillkoren för växt- och djurlivet eller 
tillgängligheten för allmänheten påverkas av att dispens för nytt bostadshus ges.  
 
Miljöförvaltningen bedömer att byggnaden är förenlig med gällande översiktsplan och 
kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 4 
kap miljöbalken. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap miljöbalken.  
 

Upplysningar 
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att man godkänner 
eller överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att 
beslutet kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om man anser att det 
inte finns särskilda skäl för dispensen. Först efter att Länsstyrelsen har svarat börjar 
dispensen gälla. 
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Andra personer har också möjlighet att överklaga beslutet inom de tre veckorna. 
Vänta tills dispensen börjar gälla innan åtgärden påbörjas. 
 
Det är bara inom tomtplatsen som ägaren till marken har sin privata zon eller 
hemfridszon och allemansrätten inte gäller. Anläggningar utanför tomtplatsen kan bli 
föremål för tillsyn enligt miljöbalken. 
 
Strandskyddsdispensen slutar att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år eller 
avslutas inom fem år från den dag då dispensbeslutet började gälla (7 kap 18 h § 
miljöbalken). 
 
Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller vattenområden 
eller som har rättigheter där. 
 
Som regel krävs bygglov från kommunen för att uppföra ny byggnad. Även ändring 
av byggnad eller uppförande av andra anläggningar kan kräva bygglov. 

 
Avgift 
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 510 kronor enligt kommunens taxa för 
2017. Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta 
utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet 
överklagas. Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om 
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken. 

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

Agneta Sander Anna Karlsson 
Miljöchef Kommunbiolog 
 

Bilaga 
1. Översiktskarta 
2. Situationsplan  
3. Hur man överklagar 

 

Beslut skickas till 
Sökande 
Länsstyrelsen Västra Götalands län 
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Översiktsplan för Borås Stad - Utställningsförslag 
Yttrande till Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning 
Samrådet för ny översiktsplan pågick perioden 30 januari – 30 april 2017. 
Samrådets yttranden och synpunkter har lett till ett antal förändringar av olika 
omfattning. Miljöförvaltningen ser positivt på det förtydligande av utkastet till 
översiktsplan som gjorts efter samrådet. Vi ser också positivt på att våra synpunkter 
beaktats liksom förslagen till fortsatt arbete i Översiktsplanen. För att bli ett bra 
planeringsverktyg behöver Översiktsplanen kompletteras med hänvisningar mellan 
avsnitt/planeringsprinciper och riktlinjer. Ett avsnitt om uppföljning av 
Översiktsplanen behövs också. Avsnitten som berör Energi- och klimatstrategin och 
Borås Stads miljömål behöver justeras och kompletteras något.   
 
För att stärka arbetet för barns livsmiljö och hälsa behövs hänvisning till skriften 
”Miljö och hälsa i förskolor, skolor och fritidshem” som Miljöförvaltningen tagit fram samt 
ett tillägg av planeringsprincipen med följande förslag; ”De delar av gården som är avsedda 
för lek, vila och pedagogisk verksamhet ska ha ljudnivån högst 50 dBA på minst 50 % av gården.” 
Barnkonsekvensanalys bör göras av trafikplanen i det fortsatta arbetet för att kunna 
uppnå de föreslagna planeringsprinciperna att trafiksystemet ska vara utformat för att 
barn själva ska kunna ta sig till skola och fritidsaktiviteter.  
 
Översiktplanen redovisar inte konsekvenserna av föreslagna nya vägkopplingar 
utförligt. Därför bör de utgå ur Översiktsplanen tills att de utretts och utvärderats 
efter fyrstegsprincipen. Miljöförvaltningen förslår förtydligande av 
planeringsprinciperna för att undvika vaga skrivningar och tolkningar gällande 
fyrstegsprincipen. Miljöförvaltningen förslår också tydligare skrivningar om närhet till 
kollektivtrafik för nytillkommande bebyggelse som redogörs för i tjänsteskrivelsen 
under flera avsnitt.  
 
Två nya inriktningar behövs; Goda förutsättningar för friluftsliv och Bevara och utveckla 
förutsättningarna för naturvärden, växter och djur.  Värdefulla vattendrag, sjöar och 
våtmarker (klass I och II i naturdatabasen) behöver redovisas både på kartor och i 
text utförligare. Avsnittet om strukturtexten behöver inkludera ett grönt perspektiv i 
texten. Parker och grönområden behöver bevaras, skyddas och förbättras i de urbana 
stråken. 
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Vi föreslår också justering av skrivningarna gällande möjligheterna att påverka 
grönstrukturen i detaljplanearbetet. Vikten av grönska kring Viskan behöver 
förtydligas. I avsnittet om strandskydd behöver texten utvecklas.  
 
Vi vill döpa om avsnittet om Översvämning till Klimatanpassning. Miljöförvaltningen 
betonar också vikten av ett förebyggande klimatanpassningsarbete. Till 
tjänsteskrivelsen bifogas också en lista över redaktionella ändringar som behövs 
gällande struktur, språk, kartor m.m.  
 
Vi ser fram emot en antagen Översiktsplan som kan bidra till att utveckla Borås i en 
långsiktigt hållbar riktning.  
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden föreslås tillstyrka förslaget till översiktsplan under 
förutsättning att förvaltningens synpunkter beaktas och inarbetas.  
 

Ärendet 
Samrådet för ny översiktsplan pågick perioden 30 januari – 30 april 2017. 
Samrådets yttranden och synpunkter har lett till ett antal förändringar av olika 
omfattning. Listan nedan beskriver översiktligt vilka förändringar som gjorts.  

• Beskrivning av hur översiktsplanens intentioner kan genomföras (Planens 
genomförande). I beskrivningen ingår förslag till tidshorisonter för utpekade 
områden med ändrad användning, samt förslag till fortsatt arbete efter ÖPs 
antagande. 

• Fortsatt utredningsarbete med övergripande trafikfrågor kommer genomföras 
inom ramen för en trafikplan som upprättas efter ÖPs antagande.  

• Förtydliganden kring samhällsutvecklingen utanför de föreslagna kärnorna. 
Det handlar dels om en uppdatering av strukturbilden och beskrivningar av 
bebyggelseutveckling utanför tätort.  

• En översyn av kartmaterialet för att öka tydligheten. Avgränsningar har setts 
över och i vissa fall justerats. 

• Generella ändringar och kompletteringar i delen Hänsyn och riksintressen. 
Framförallt efter önskemål från statliga remissinstanser som önskat 
förtydliganden i vissa frågor. Det har också föranlett kompletteringar och 
ändringar i tillhörande kartmaterial. 

• Generella redaktionella ändringar och kompletteringar som förbättrar 
läsbarhet och tydlighet. 

 
Miljökonsekvensbeskrivningen 
ÅF Infrastructure AB har på uppdrag av Stadsledningskansliet tagit fram en 
Miljökonsekvensbeskrivning av Översiktsplanen. Denna slår fast att varenda ny 
detaljplan och byggnation måste tillföra något eller förstärka den struktur som 
översiktsplanen beskriver för att översiktsplanens intentioner ska uppfyllas. Vidare 
arbete krävs alltså i varje detaljplan och i åtgärdsprogram för att 
miljökvalitetsnormerna ska klaras och nationella miljökvalitetsmål gynnas. 
Miljökonsekvensbeskrivningen utgår också från premissen att Götalandsbanan byggs; 
men kommenterar inte förslag till nya väglänkar ingående.  
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Miljökonsekvensbeskrivningen listar följande utmaningar;  

• Avvägning mellan förtätning och buller och att värna grönytor och därmed 
rekreation och hälsa å andra sidan, samt att dessa frågor måste hanteras för att 
undvika skadliga effekter på människors hälsa.  

• Risk att föreslagna strategier och principer frångås i kommande 
planeringsskeden.  

 
Miljöförvaltningens synpunkter 
 
Övergripande synpunkter 
I utställningsupplagan av Översiktsplanen ser Miljöförvaltningen särskilt positivt på:  

• Att Översiktsplanen försöker beskriva det komplexa samarbete som krävs 
mellan interna och externa aktörer när samhället byggs.  

• Det förtydligande av utkastet till översiktsplan som gjorts efter samrådet och 
de delar där våra synpunkter beaktats.  

• Att översiktsplanen tydligt tar ställning till att arbeta vidare med att ta fram 
fördjupade översiktsplaner, planprogram och trafikplan. Det ger ytterligare 
incitament för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige att anta de 
planer/dokument som tas fram. Miljöförvaltningen har lagt åtskilliga resurser 
till att delta i framtagandet av strategiska planer, trafikstrategi m.fl. - som inte 
antagits; och nu därför är föråldrade och behöver göras om. 

• Att social konsekvensanalys ska göras framöver i ökad utsträckning i samband 
med planarbetet.  

 
Miljöförvaltningen ser dock utvecklingspotential som redovisas områdesvis. 
Övergripande synpunkter, är att: 

• Hänvisningar mellan olika avsnitt/planeringsprinciper och riktlinjer liksom ett 
register skulle underlätta för läsaren i fortsatt planarbete.  

• Ett avsnitt om hur Översiktsplanen ska följas upp, när och av vem bör också 
ingå.  

• Industriområden som pekas ut behöver få långsiktiga spelregler så att de 
företag som etablerar sig vågar satsa. Exempel på områden som påverkas nu 
är Nordskogen och Ramnaslätt.  

• Skapa gång- och cykelvägar till/och inom handelsområden, som ex. Åhaga, 
Lundaskog och Knalleland så att det går lätt att ta sig mellan olika butiker 
utan att behöva ta bilen. 

 
Inledning 
Avsnitten som berör Energi- och klimatstrategin och Borås Stads miljömål behöver 
justeras och kompletteras;  

• I stycket om Energi – och klimatstrategin på s. 18; bör texten ” Klimatsmart fysisk 
planering innebär att det ska vara lätt för invånarna att resa hållbart i vardagen” ersättas 
med ”Klimatsmart fysisk planering innebär att vi ska vi förtäta bebyggelsen där det är 
nära till bytespunkter och sammanhängande cykelnät”, som är hämtat direkt från 
strategin; Skapa förutsättningar för resurseffektiva bebyggelsestrukturer.  Det är mer 
konkret, och kopplar tydligare till de övergripande strategierna och 
planeringsprinciperna.  

 
• Borås Stad har anslutit sig till Västra Götalandsregionens mål om en 

fossiloberoende region 2030. Detta bör framgå i Översiktsplanen. Likaså bör 
ÖP:n innehålla målen alternativt länka till målen i Borås Stads Energi- och 
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klimatstrategi; om energieffektivisering och minskning av koldioxidutsläpp 
från energianvändningen; ”Utsläppen av koldioxid från energianvändning ska minska 
60 procent per invånare från 1990 till 2020” samt ”Energianvändningen ska minska 
med 30 procent per invånare från 1990 till 2020”.  Läs mer: 
https://www.boras.se/download/18.499cdee21538963cd3f57af7/145855208
1355/Energi-+och+klimatstrategi+-+strategi.pdf  

 
• I avsnitten om fortsatt arbete eller på s. 17 i stycket Borås Stads miljömål 

behöver ”områdestexterna” från förslagen till lokala miljömål ersättas av 
följande förslag till etappmål och aktiviteter som kopplar till 
samhällsplanering/alternativ länk till dokumentet (förutsatt att de beslutas i 
Kommunfullmäktige inom kort);   

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

• Aktivitet: Utveckla verktyg för hur grön och blå infrastruktur kan 
beaktas i detaljplaner.  

• Aktivitet: Grönytefaktorn ska användas som verktyg i fysisk planering.  
 

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

• Aktivitet: Kartlägga framtida klimateffekter som beskriver risker inom 
dricksvattenförsörjning, hälsorisker, ras, skred och översvämning.  

• Aktivitet: Etablera klimatanpassningsarbetet i befintliga strukturer som 
exempelvis planarbete, miljötillsyn, bygglov och skötselplaner.  
 

Etappmål 4d) Andelen resor inom Borås Stads geografiska område som sker 
till fots, med cykel eller kollektivtrafik ska öka.  

• Aktivitet: Ta fram en plan för arbetet med mobility management i 
Borås Stad.  
 

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

• Aktivitet: Kartlägg kommunens blå och gröna infrastruktur 
• Aktivitet: Genomföra strategiska markköp eller skapa avtal för särskilt 

viktiga områden i den gröna och blå strukturen.  
 
Etappmål 5b) Stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet 

• Aktivitet: Kartlägga och förbättra livsmiljöer för strikt skyddade arter 
• Aktivitet: Skapa säkra passager och förbättra spridningsmöjligheter för 

djur och växter.  
 
Förslaget till lokala miljömål (som antagits i KS men ännu inte KF) utgör delvis en 
handlingsplan för att detaljplanearbetet ska utvecklas och planunderlaget förbättras 
ytterligare så att Översiktsplanen kan nås. Utöver de lokala miljömålen finns också 
lagstiftning staden behöver följa; där exempelvis en ny bullerkartläggning (som är 
försenad) ska göras enligt EU-direktiv osv. för att utgöra planeringsunderlag.  
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Del 1 Utvecklingsstrategi 
 
Barns livsmiljö och hälsa 
Såväl internationella som lokala strategier och mål värnar barns hälsa. Barn är 
känsligare mot luftföroreningar och utsätts för större risk vid samma 
exponeringsnivåer eftersom de har högre andningsfrekvens. Skador på luftvägarna, 
när de växer kan bidra till sjukdom när barnet blir vuxet. Barn kan inte heller själva 
välja bostadsområden, skola eller resvägar. Miljökvalitetsnormerna är gränsvärden 
som förhandlas fram politiskt på europeisk nivå, vilket gör att de inte automatiskt 
speglar en god luftkvalitet för människors hälsa. Det är därför viktigt att sträva efter 
att nå miljökvalitetsmålet, som ställer högre krav på en bra luftkvalitet.  
 
Riktlinjerna eller planeringsprincipen i Översiktplanen bör därför kompletteras med 
en hänvisning till skriften ”Miljö och hälsa i förskolor, skolor och fritidshem” som 
Miljöförvaltningen tagit fram och som behandlar denna fråga.  Skriften kan komma 
att revideras när kunskapen om luftkvaliteten i Borås ökar i samband med 
miljöövervakning. Skriften finns på Borås Stads webb; 
https://www.boras.se/foretagare/tillstandochregler/inomhusmiljo/undervisningslok
aler.4.6a80e56d15869d0d313cf4aa.html 
Direktlänk: 
https://www.boras.se/download/18.73f793eb15b27f0caf34cd6b/1491211073054/E
genkontroll%20f%C3%B6r%20f%C3%B6rskola%20och%20skola1.pdf 
 
 På samma sätt finns tydliga riktlinjer kring hur buller ska hanteras vid bostäder. Men 
eftersom barn är extra känsliga även mot buller behövs komplettering av riktlinjerna 
eller planeringsprincipen enligt följande;  
 

• ”De delar av gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet ska ha 
ljudnivån högst 50 dBA på minst 50 % av gården.”  
 

Om Borås Stad vill vara en föregångare på detta område bör andelen vara betydligt 
högre.  
 
Miljöförvaltningen ser positivt på planeringsprincipen på s. 50 ” Barn ska på ett tryggt 
sätt kunna ta sig till skola och fritidsverksamheter utan vuxens sällskap. Därför ska trygga 
skolvägar säkerställas vid befintliga och vid planering av nya skolor/förskolor”.  Hur görs detta 
idag? Många aktörer behöver samverka och det tar lång tid från idé till färdig åtgärd. 
Frågan behöver prioriteras. Miljöförvaltningen föreslår att texten på sidan 10 ”Förslag 
till fortsatt arbete” kompletteras med att;  

• ”Barnkonsekvensanalys ska göras av Trafikplanen.”; för att få en analys av hela 
trafiksystemet och inte enbart på små isolerade delar.  

 
Trafik 
Vi föreslår följande justeringar:  

• Föreslagna lokaliseringar av vägkopplingar på s. 46 ska utgå ur dokumentet till 
dess att de utretts och utvärderats mot andra alternativ. Vi ser gärna en 
utredning som inkluderar flera trafikslag. Översiktsplanen redovisar att arbete 
med Trafikplanen har påbörjats. Vi behöver utesluta andra alternativ och 
redogöra konsekvenserna av olika åtgärder, innan vi beslutar om, eller pekar 
ut, att ny infrastruktur ska byggas.  
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Vare sig Miljökonsekvensbeskrivningen eller Översiktsplanen kan idag 
redovisa konsekvenserna och nyttorna av föreslagna kopplingar utförligt.  
I samrådsskedet hänvisades till arbetet med Noden Borås som tagits fram 
tillsammans med Trafikverket. Detta underlag är inte bilagt 
utställningsförslaget. I ett tidigt utkast av Noden Borås, som 
Miljöförvaltningen fick ta del av, besvarade inte heller alla frågeställningar vi 
hade i samrådet.  
 

• Vi föreslår följande text för att bättre beskriva vad fyrstegsprincipen innebär i 
planeringsprincipen på s. 47; ”En trafikslagsövergripande Trafikplan ska tas fram 
som utreder behovet av åtgärder i det övergripande trafiknätet. Innan beslut fattas om- och 
nybyggnation ska staden utförligt redovisa potentialen av åtgärder som kan påverka behovet 
av transporter och resor samt valet av transportsätt. Staden ska också redovisa potentialen 
av åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande av den befintliga infrastrukturen. 
Utredningen av om- och nybyggnation ska också redovisa hur föreslagen exploatering 
påverkar målsättningen om att fler reser kollektivt, cyklar och går. ”  

 
• ”Attraktiv” kollektivtrafik definieras så på s. 43 enligt följande; ”kräver god 

tillgänglighet, korta restider och hög turtäthet”. ”Rimligt avstånd” är ett vagt 
begrepp. Därför bör planeringsprincipen, som förändrats sedan samrådet,  
”Ny bostadsbebyggelse ska lokaliseras på rimligt avstånd till kollektivtrafik. 
Kollektivtrafik ska vara ett attraktivt alternativ i vardagen” (på s. 39) förtydligas för 
att utgöra ett bra planeringsunderlag till exempelvis;  
”Ny större samlad bostadsbebyggelse ska lokaliseras så att det tar max 50 procent längre 
tid, från dörr till dörr, att åka kollektivt än bil till flera viktiga målpunkter (service, 
största arbetsplatserna, skola) i lågtrafik. Alternativt tar du dig med kollektivtrafiken till 
målpunkterna på högst en halvtimme och har gångavstånd till vardagsservice och skola. 
Med målpunkter menas flera av stadens största arbetsplatser, service som skola och 
mataffär”.   

 
Detta för att bidra till att nytillkommen bebyggelse ges potentialen att minska 
belastningen på vägnätet. I vissa områden är cykel- och gång ett snabbare 
alternativ. Då kan undantag ges från regeln ovan. Men kollektivtrafik 
och/eller bilpool är ofta ett komplement till cykel- och gång. Vi bör inte heller 
förutsätta att alla invånare arbetar kontorstider eller bortse från den stora 
andelen fritidsresor, som görs utanför högtrafik.  
 
Samma planeringsprincip bör omvänt kunna användas vid skapande av större 
industriområden eller andra stora målpunkter.  

 
Gröna och blå strukturer 
Vi föreslår följande justeringar; 

• Komplettera med ytterligare två inriktningar – Goda förutsättningar för friluftsliv 
och Bevara och utveckla förutsättningarna för naturvärden, växter och djur. Friluftslivet 
bör också behandlas utförligare i ett eget kapitel. 

• Värdefulla vattendrag, sjöar och våtmarker (klass I och II i naturdatabasen) 
behöver redovisas på karta och i text. Även skogen behöver ett textavsnitt.   

• S. 30-32 Kapitlet om Strukturbilden behöver inkludera ett grönt perspektiv i 
texten. 

• s. 36 Förtydliga texten med att i ett urbant stråk ska parker och grönområden 
bevaras, skyddas och förbättras. 
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• Skrivningarna om skapandet av grönytor är för vag och otydlig i avsnittet om 
Gröna och blå strukturer. Texten och planeringsprincipen behöver också 
hänga ihop tydligare. Stryk ” Outnyttjade ytor” på s. 41 i planeringsprincip. 
Ersätt med; ” Högkvalitativa grönytor skapas i samband med att ny bebyggelse 
tillkommer, genom exempelvis växtlighet på väggar och tak, pocket parks och stadsodlingar. 
Detta innebär delar av ett förebyggande klimatanpassningsarbete, samt bidrar till att 
minska skador från luftföroreningar- och bullerproblematik.”  

• s. 41 Komplettera med text om vikten av grönska kring Viskan i rutan för 
planeringsprinciper. 

• s. 41 Ändra och utveckla skrivning om strandskydd. Byt skrivning om 
strandskyddslag mot planeringsprincipen att man ska ha stor restriktivitet med 
dispenser från strandskyddet (för att säkra Boråsarens tillgång till 
strandmiljöer), att bara hänvisa till lagen säger inget. 

 
Landsbygd 

• Texten på s. 51 och texten i planeringsprinciperna på s. 52 bör vara enhetlig. 
På s. 51 står det att ”Ny bebyggelse som tillkommer vid tätorternas randzon 
bör föregås av detaljplan” jämför med s. 52 där tre skäl ges till om detaljplan 
ska upprättas. ”Bör” borde bytas ut mot ”ska”, kompletterat med hänvisning 
till dessa skäl som anges på s. 52;  
o ”Om antalet huvudbyggnader överstiger 20 stycken i ett område ska 

detaljplan upprättas”. Läsaren undrar dock; vad räknas som ett område? 
Vad händer om exploatören söker ett bygglov år 1, ett bygglov år 2 osv. 
Resultatet är ändå samlad bebyggelse på sikt.  

o ”I beredning kring förhandsbesked, då det uppkommer problem med 
enskilda – och allmänna intressen (ex. VA, kulturmiljöer) ska detta göras 
med detaljplan”.  

o ”Ny bebyggelse som kan försvåra en framtida planläggning ska alltid 
föregås av detaljplan”.  

 
Del 3 Hänsyn och riksintressen 
 
Klimatanpassning 
Samhällsbyggnaden behöver arbeta förebyggande med klimatanpassningsåtgärder 
exempelvis när vi planerar tät bebyggelse så att vi minskar risker vid värmeböljor, och 
bildande av värmeöar i staden, att vi arbetar förebyggande med dagvattenhantering, 
m.m. Klimatanpassning är ett perspektiv som integreras i många olika frågor som 
berörs i Översiktsplanen.  

• Klimatanpassning berörs kort på s. 11; hänvisa också dit från s. 86.  
• På s. 86 byt ut rubrik Översvämningsrisk mot Klimatanpassning.  
• Ändra Riktlinjer för planering på s. 86. Stryk ”Vid behov” och skriv istället; 

”Förebyggande klimatanpassningsåtgärder” ska vidtas. ”Läs mer på s. 11 samt 41” där 
vi föreslår att texten förenklas och förtydligas enligt bifogat förslag i avsnitt 
”Gröna och blå strukturer”.  

• Lägg också till följande text i rutan och länka till: ”Läs mer: Borås Stads miljömål 
etappmål 3c Den fysiska planeringen ska anpassas till framtidens klimat och väder 
fenomen. ” 
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Mark och natur 
Vi föreslår följande justeringar:  

• Belys gärna hur problem med förorenad mark/gamla deponier skall lösas. 
• Komplettera med skrivning om artskydd med laghänvisning. 
• Komplettera med och förtydliga att alla fornlämningar är skyddade. Inkludera 

hänvisning till lagrum. 
• Komplettera med Riktlinjer för våtmarker och vatten. 
• Riktlinjer kring hantering av områden med höga naturvärden och 

kompensation behöver förtydligas. 
 

Sammanfattande bedömning 
Miljöförvaltningen ser fram emot att våra synpunkter inarbetas och att 
Översiktsplanen färdigställs och antas, så att vi tillsammans med övriga 
samarbetspartners kan använda den i vårt arbete med att planera och utveckla Borås i 
en långsiktigt hållbar riktning. Kontakta oss gärna för en dialog om våra förslag om 
förtydliganden av utställningsförslaget!  
 
 

 

 

Agneta Sander Johanna Johansson 
Miljöchef Miljöutredare  
 

Bilaga 
Samtliga utställningshandlingar 
Redaktionella ändringar 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Redaktionella ändringar 
 
Struktur 

• Infoga sidhänvisningar mellan olika avsnitt/rutor/planeringsprinciper och 
riktlinjer.  

• Lägg till ett register eller en sökordslista längst bak i dokumentet.  
• Förtydliga hur eventuella målkonflikter mellan planeringsprinciper eller 

Riktlinjer ska hanteras.  
• Ta gärna fram en lista över samtliga planeringsunderlag som ni hänvisar till, 

fördelat utifrån område, i slutet. I den digitala varianten kan läsaren länkas 
direkt till dessa.  

• Finns det färdiga checklistor för social konsekvenskanalys, 
barnkonsekvensanalys bör dessa hänvisas till från översiktsplanen och det bör 
tydliggöras vem som bär huvudansvaret för att yttra sig över dessa frågor även 
om frågorna berör alla.  

• Presentera riksintressena ihop med de avsnitt de hör ihop med.  
• Översiktsplanen bör vara möjlig att uppdatera med läshänvisningar till andra 

styrdokument eftersom program/planer som rör vatten uppdateras.  
• Hänvisa till fortsatt arbete på s. 10 från s. 41 och s. 42. I avsnittet på s. 10 kan 

förtydligas att även Plan för biologisk mångfald som inkluderar infrastruktur för 
strikt skyddade arter färdigställs preliminärt 2018 och utgör då 
planeringsunderlag.  

 
Språk/felaktigheter i text 

• Rubriken; Grönt och blått ”runtom”, i de övergripande strategierna, på s. 29, kan 
misstolkas. Ta bort begreppet; ”runtom”, då det riskerar att exkludera de 
ekosystemtjänster staden måste skapa och bevara ”inom” tätorterna.  

• Förklara ordet förtätning där det också kommer fram att mer grönska behövs 
när ett område förtätas.  

• När det gäller grönstruktur används många olika begrepp för liknande eller 
samma sak? Välj färre ord och vad tydlig med vad de innebär. Man har nu 
med exempelvis grönstruktur, grön infrastruktur, grön-blå struktur-stråk, 
gröna stråk, spridningskorridorer, gröna kilar etc, det blir rörigt. 

• Gör gärna en liten ordlista eller faktaruta för svåra eller oklara begrepp som 
ekosystemtjänst och planering  

• s. 37 Komplettera Översiktsplanen med information, i anslutning till förslagen 
om föreslagna utvecklingsområden (t ex Picke och Byttorp), att de berör 
gröna kilar och att det finns gröna värden att ta hänsyn till i dessa.  

o V1. Grönstråk, kulturmiljö på norra sidan 
o V2. Artskydd aktuellt 
o V4 Eventuellt artskydd aktuellt 
o V5 Naturvärde våtmarker, mkt vägkorsningar, ev. behövs ekodukt 

• Ändra text på s. 41 från ” Möjligheten att skapa små men högkvalitativa 
ytor….” till ” I samband med exploatering skapas små men högkvalitativa grönytor.” . 
Är inte det lämpligt kan avsteg från ÖP motiveras av exploatören istället för 
att vad som är ”hög exploatering” och vad ”aktivt undersökas” ska utredas 
närmre och definieras. På så sätt hör texten ihop med planeringsprincipen och 
vi förenklar planarbetet.  

• s. 76 Åsunden – ska vara Yttre Åsunden 
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• Under Hänsyn och riksintressen; Björbostugan anges som en värdekärna för 
natur. Är det Ramshulan som avses? Rya åsar är naturreservat. 

• s. 40 Justera texten; Grönområdesplanen omfattar både kommunal- och 
privatmark.  

•  På s. 45 står det att Borås Stad ”strävar efter” att använda sig av 
fyrstegsprincipen och i planeringsprincipen står det att utvecklingen ”utgår” 
från fyrstegsprincipen. Detta borde vara enhetligt och återspeglas i 
planeringsprincipen på ett mer lättläst sätt. Miljöförvaltningen vill att ”strävar 
efter” byts ut mot ”utgår från”. 

• på s. 14 står det ”…utan att trafikens ytanspråk ökar och så att miljöpåverkan 
minskar” (s. 14); medan på s. 46 ges förslag på just åtgärder som ökar 
trafikens ytanspråk.  

 
Teckenförklaring/kartjusteringar 

• Generellt finns brister i kartmaterialet, befintliga parker är inte markerade i 
rätt färg (ofta gult och vit) Viktiga grönområden är inte utpekade i samtliga 
serviceorter. Konstigt när detaljeringsnivån är olika på skikt på samma karta. 
Värdefulla vattendrag, sjöar och våtmarker (klass I och II i naturdatabasen) 
bör redovisas på karta. 

• s. 35 Peka ut området Pickesjön-Västersjön-Bosjön som en grön korridor.  
• s. 35 För att visa var gröna kilar finns så gör stråk och serviceorter 

transparenta eller rastrera de kilarna. Gör lagret för utpekade sjöar (i de viktiga 
grönområdena) tydligare. Alla sjöar och vattendrag bör synas på kartan. 

• s. 42 Gör Viktiga gröna samband till en pil istället för rektangel. 
• Kartmaterialet på s. 42 är idag tydligare än förut, men saknar det 

kommunövergripande planeringsunderlaget som redovisas på en mycket 
otydlig karta på s. 72. Därmed är textbeskrivningen felaktig. Kartan ger inte en 
översiktlig bild. En justering av text krävs om inte de lager som redovisas på 
kartan på s. 72 integreras i bilden.  

• s. 42 Vi ser vita fält i kartan där det borde vara skogsmark där en exempelvis 
en skjutbana i Kråkered har diskuterats. Samma sak gäller för Björbobacken 
och längst norr ut vid Dammkullevägen, Brämhult. Redovisa detta öppet eller 
markera med grönt. Det övergripande gröna skiktet bör behandlas som andra 
skikt på samma nivå, det finns inte hål för det gröna i bebyggelseskikten, gör 
det gröna som raster istället? Nu visar skiktet på en detaljnivå som inte är 
utredd. 

• Kartan på s. 57 samt s. 59 innehåller ”hål” i det gröna som inte förklaras. Är 
det tänkta exploateringar, som inte förklaras närmre? Eller är det en miss i 
hanteringen av kartmaterialet?  

• s. 59 Grönområdet runt Pickesjön måste utökas. Det berör U1. 
• s. 61. Björkängsparken är inte med som en park vid SÄS. 
• s. 73 Det blir konstigt om bara kommunal mark är med se t ex Dalsjöfors. 

och Öresjö. 
 

Trafik 
 

• Arbetet med Trafikplanen ska ha påbörjats enligt utställningshandlingarna. 
Miljöförvaltningen önskar löpande information om det pågående arbetet och 
önskar beredas möjlighet att yttra sig under arbetets gång. 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Detaljplan för del av Bergsäter, Åkermyntan 5 m.fl. - 
Granskning (BN 2015-887) 
Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Sammanfattning 
Detaljplanen möjliggör byggnation av flerfamiljshus och radhus i ett kvarter som idag 
används för industriändamål. Planen innehåller även möjligheten att bygga förskola 
och vårdboende, samt i viss mån centrumverksamheter och kontor. En mindre 
förskola som integreras i bostadsbebyggelsen ryms och mark planläggs för att säkra 
yta för ändamålet förskolegård. Totalt sett finns möjligheten att bygga upp emot ca 
530 nya bostäder. Planområdet omfattar hela kvarteret Åkermyntan och delar av de 
angränsande naturmarkerna. 
 
Planen innehåller planbestämmelser gällande buller men även bestämmelser avseende, 
förorenad mark, dagvatten och reglering av naturytors användning. 
 
Miljöförvaltningen har deltagit aktivt i planarbetet och ser, trots att planen medför 
negativ påverkan på viltets möjligheter att röra sig när naturmark omvandlas till Park 
och gång-och cykelväg, ett fortsatt planarbete.  
  
Miljöförvaltningen vill ändra planbestämmelsen om markföroreningar enligt bilagt 
förslag i tjänsteskrivelsen, samt betona att nämnden heter Miljö- och 
konsumentnämnden.  
 
Miljöförvaltningen ser positivt på åtgärder som föreslås i planen för att skapa goda 
gång- och cykelvägar. Vi vill också betona vikten av att arbeta vidare strategiskt med 
placering av bilparkering och att säkerställa säkra skolvägar. Detta är viktigt eftersom 
kollektivtrafikförbindelserna finns, men inte är optimala eller gena mot alla viktiga 
målpunkter i dagsläget.  
 

Förslag till beslut 
Miljö-och konsumentnämnden föreslås tillstyrka fortsatt planarbete under 
förutsättning att våra synpunkter beaktas.  
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Ärendet 
Övergripande 
Detaljplanen möjliggör byggnation av flerfamiljshus och radhus i ett kvarter som idag 
används för industriändamål. Planen innehåller även möjligheten att bygga förskola 
och vårdboende, samt i viss mån centrumverksamheter och kontor. En mindre 
förskola som integreras i bostadsbebyggelsen ryms och mark planläggs för att säkra 
yta för ändamålet förskolegård. Totalt sett finns möjligheten att bygga upp emot ca 
530 nya bostäder. Planområdet omfattar hela kvarteret Åkermyntan och delar av de 
angränsande naturmarkerna. 
 
Planbestämmelser 
Planen innehåller planbestämmelser gällande buller men även bestämmelser avseende, 
förorenad mark, dagvatten och reglering av naturytors användning. Bebyggelsen håller 
ett skyddsavstånd om sju meter till överföringsledning som läggs längsmed 
Rosendalsgatan.  
 
Natur 
Förändring från samrådshandlingarna är att naturmarken i planområde 3 har ersatts 
med PARK och avsikten är att bygga ut en gång- och cykel förbindelse. 
Bedömningen är att mervärdet av en gång- och cykelförbindelse här väger över 
konsekvensen att vilda djurs rörlighet begränsas. Den utredning som gjorts för att 
beräkna stabilitet, åtgärder samt massor och ungefärligt pris för detta har tagit hänsyn 
till naturvärdena och föreslår en konstruktion som påverkar befintlig natur så lite som 
möjligt.  
 
Trafik och parkering 
Beräknad tid för att cykla in till Södra Torget respektive Resecentrum uppskattas till 
5-10 minuter. Satsningar på cykelparkeringar med plats för service av cyklar planeras. 
Kollektivtrafikutbudet är turer varje halvtimme med upp till 500 meters gångavstånd 
till hållplats. Därför tillåts enbart avsteg från parkeringstalen i de norra delarna av 
planområdet (etapp 1b och 2). Cirka 400 bilparkeringsplatser och 1425 cykelplatser 
beräknas totalt i nuläget, men sifforna kan ändras beroende på hur stor andel som 
byggs som radhus, kontor och övrig verksamhet.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Natur 
Miljöförvaltningen har tidigare yttrat sig i samrådet och har deltagit aktivt i 
planarbetet för att minska negativa miljökonsekvenser där planarbetet gått i en annan 
riktning än vårt yttrande. Detta gäller främst omvandlingen av naturmarken till park 
och gång- och cykelväg. Miljöförvaltningen ser trots de negativa konsekvenserna på 
viltets rörlighet, ett fortsatt planarbete.  
 
Markföroreningar 
I planbestämmelserna om markföroreningar vill vi ta bort texten ”som innebär 
markarbeten”. Se även motsvarande del i planhandlingarna. Ny text blir alltså;  
”Startbesked för bygglov får inte ges förrän markens lämplighet avseende föroreningar har avhjälpts 
till Naturvårdsverkets riktvärden för angiven markanvändning.”   
 
Nämnden 
Vi vill också byta ut ”Miljöskyddsnämnden” till ” Miljö- och konsumentnämnden” på de 
ställen det förekommer.  
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Buller 
Vi ser positivt på att planen kompletterats utifrån bullerutredningen, speciellt då 
förskola tillkommer. 
 
Trafik och parkering 
Miljöförvaltningen ser också positivt på att planen betonar vikten av att skapa goda 
cykelmöjligheterna från planområdet då cykeln är ett snabbt färdmedel till viktiga 
målpunkter som service och arbetsplatser, från området. Det är också viktigt att titta 
på GC-vägar till de skolor barnen i området kommer att hänvisas till. 
Kollektivtrafikförbindelserna är idag inte optimala och därför riskerar planen generera 
biltrafik från de som inte har möjlighet att cykla.  
 
Miljöförvaltningen delar bedömningen om att avsteg från parkeringstalen inte kan 
göras i större utsträckning på grund av den glesa turtätheten i kollektivtrafiken och att 
staden bör verka för ökad turtäthet här om alla etapperna planerar byggas ut. 
Eftersom området ligger i närhet till service är det viktigt att arbeta med aktivt med 
parkeringsfrågan om inte samnyttjande med handelns parkeringar och 
boendeparkering är möjlig. 
 
Strategisk placering av såväl bil- som cykelparkering kan också gynna att fler cyklar 
och reser kollektivt. Gemensamma garage planeras av exploatören under minst två av 
mittenkvarteren. Men enligt planhandlingarna avser det enbart parkeringsplatser för 
flerbostadshusen och radhusen får parkering direkt i anslutning till bostaden. 
 
I Vallastaden i Linköping har man valt att ha parkering i utkanten av planområdet. 
Finns det möjlighet att titta på erfarenheter från det projektet och undersöka en 
liknande lösning gällande parkering för samtlig bebyggelse även på Åkermyntan, i 
syfte att skapa en god ljudmiljö och minska behovet av markparkering och att behöva 
använda parkering utmed gatorna? Möjligheten till angöringsparkering kvarstår.  
 
Nya lösningar 
Miljöförvaltningen ser positivt på att planen möjliggör en infrastrukturtunnel, för att 
undvika att gatan i framtiden behöver grävas upp för ledningsarbeten. En liknande 
lösning har nyligen gjorts i Vallastaden i Linköping.  

Agneta Sander Johanna Johansson 
Miljöchef Miljöutredare  
 

Bilaga 
Samtliga planhandlingar 
 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 



   
  SAMRÅD   BN 2015-887 

Delegationsbeslut  
2017-03-17 §Pl 2017-000004   

 
 

Inbjudan till samråd för detaljplan för Bergsäter,  
Åkermyntan 5 m.fl., Borås Stad.  
 
Planområdet innefattar hela kvarteret Åkermyntan, beläget söder om Neumansgatan längs 
Rosendalsgatan och delar av de angränsande  naturmarkerna. Syftet med planen är att möjliggöra 
bostäder på kvartersmarken. Detaljplanen möjliggör för byggnation av flerfamiljshus och radhus i ett 
kvarter som idag används för industriändamål. Planen innehåller även möjligheten att bygga förskola 
och skola, samt i viss mån centrumverksamheter och kontor. Totalt sett finns möjligheten att bygga ca 
530 nya bostäder.  
 
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 hyresgäster om 
innehållet i detta brev. Den som inte yttrat sig skriftligt senast 
under granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga.  
 
Samrådstiden pågår mellan den 20 mars och den 
den 28 april  2017. 
 

Samrådsmöte 
Öppet hus kommer att hållas i Stadshusets foajé, Kungsgatan 55, Borås, torsdagen den 6 april kl. 16-19. 
På mötet kommer planhandlingarna att var utställda och representanter från kommunen kommer att 
berätta om förslaget samt svara på frågor.  
 
Plats för besök  
Detaljplanen finns anslagen i Stadshuset 6:e vån, Kungsgatan 55, Borås, mån-tor kl. 8-16 fre kl. 8-15. 
Samrådshandlingarna finns även tillgängliga på vår hemsida www.boras.se/detaljplan.  
 
Upplysningar lämnas av Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Liisa Gunnarsson, tfn. 033-35 04, e-post liisa.gunnarsson@boras.se  
Kristina Axelsson, tfn.033-35 85 11, e-post kristina.axelsson@boras.se 
Michaela Kleman, tfn. 033-35 85 72, e-post michaela.kleman@boras.se 
 
Synpunkter till 
Skicka dina synpunkter/remissvar senast den 28 april via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange 
planens diarienummer BN 2015-887. 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. 
 
Borås den 17 mars 2017 
Samhällsbyggnadsnämnden 

http://www.boras.se/detaljplan
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Detaljplan för Sörmarken, Hulta 4:1 Bultastensparken 
Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Sammanfattning 
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av en förskola med sex avdelningar. Vid 
önskan om ändrad markanvändning möjliggörs även byggnation av vårdlokaler och 
bostäder. Planen omfattar delar av nuvarande Bultastensparken och 
Gunnabergsparken på Sörmarken. Naturmark inkluderas i planen för att möjliggöra 
att en äldre plan upphävs och för att säkerställa att naturvärden bevaras eller 
kompenseras. 
 
Miljöförvaltningen önskar en omstrukturering av ytorna i planen för att bevara det 
sammanhängande stråket med skog och odlingsmark. Vi föreslår att parkeringen 
placeras längs vägen, eller i trekanten av det som blir kvar mellan inritad gång- och 
cykelväg och Bultasten, dvs. inom Bultastensparken. Träden inom planområdet, 
liksom allén behöver mätas in. Åtgärder som påverkar den biotopskyddade allén och 
stenmuren kräver dispens från Länsstyrelsen. En ansökan kräver väl utredda 
alternativ och starka skäl till dispens.  
 
Texterna om Luft, Miljömål och Miljö behöver korrigeras enligt tjänsteskrivelsens 
förslag, då de innehåller felaktig, föråldrad och irrelevant information. Cykelparkering 
som byggs bör ha tak och möjliggöra parkering av cykelkärror. Planhandlingarna bör 
tydliggöras om med information om i vilken utsträckning cykelvägen kommer att 
byggas ut. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden föreslås tillstyrka fortsatt planarbete under 
förutsättning att våra synpunkter beaktas.  
 

Ärendet 
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av en förskola med sex avdelningar. Vid 
önskan om ändrad markanvändning möjliggörs även byggnation av vårdlokaler och 
bostäder. Planen omfattar delar av nuvarande Bultasstensparken och 
Gunnabergsparken på Sörmarken. Naturmark inkluderas i planen för att möjliggöra 
att en äldre plan upphävs och för att säkerställa att naturvärden bevaras eller 
kompenseras. Syftet är att hålla parkområdena tillgängliga, samt förbättra kopplingen 
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för gående och cyklister mellan naturområdet Ansgars damm och Bultastensparken. 
Kopplingen mellan Svensgärde och Sörmarken förbättras.  
 
Natur 
Området är idag skogs- och ängsmark. Bultastensparken är klassad som nivå III i 
grönområdesplanen vilket innebär att värden behöver kompenseras för invånarnas 
rekreationsmöjligheter. Flertalet stenmurar i området är utpekade som biotopskydd.  
 
Mark 
Intill planområdet har en handelsträdgård legat och marken där har sanerats inför att 
området skulle bebyggas med bostäder. Slutrapporten för denna sanering kom 2015. 
Byggrätten för förskola ligger längre bort från denna fastighet och högre upp 
terrängmässigt så det finns ingen anledning att misstänka att det finns 
markföroreningar inom området. 
 
Buller 
Inför granskningen av detaljplanen kompletteras med en bullerutredning.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
 
Natur 
Miljöförvaltningen önskar en omstrukturering av ytorna i planen. Miljöförvaltningen 
vill bevara det sammanhängande stråket med skog och odlingsmark. Vi föreslår att 
parkeringen placeras längs vägen, eller i trekanten av det som blir kvar mellan inritad 
gång- och cykelväg och Bultasten, dvs. inom Bultastensparken. Naturvärdet är högre i 
det anslutande skogspartiet som följer sluttningen bakom förskolan, än i detta 
område. Det bör dock vara möjligt att lägga ett promenadsstråk i skogen bakom 
förskolan om man vill ha ett komplement till gång- och cykelväg. Miljöförvaltningen 
vill i planen också bevara några av de befintliga träden, liksom bokallén (cirka 10 
träd), vilka omfattas av biotopskydd. Träden är ett vackert inslag och ger skugga på 
sommaren. En markzon kring bokallén behöver bevaras (15 ggr stamdiametern).  
Alléträden och den större ask som finns i stenmuren behöver också mätas in.  
 
Miljöförvaltningen vill tydliggöra att åtgärder som påverkar den biotopskyddade 
stenmuren respektive allén innebär att dispens måste sökas från Länsstyrelsen. Det 
måste finnas starka skäl, och att man utrett andra möjliga alternativ, innan en sådan 
ansökan kan göras.  
 
Luft 
Eftersom ingen luftutredning gjorts bör skrivningen om luft justeras så det framgår 
att luftföroreningshalten troligen är låg. Idag kan skrivningen misstolkas som att vi vet 
hur luftkvaliteten ser ut på platsen. Miljöförvaltningen delar dock bedömningen att 
luftutredning inte krävs.  
 
Trafik 
Närmsta busshållsplats ligger på Svensgärdegatan, omkring 5 minuters gångavstånd. 
Denna linje trafikerar endast varje halvtimme och du tar dig till Stora Torget på cirka 
22 min, Resecentrum 31 min. Den glesa turtätheten gör att mer biltrafik troligen 
alstras till denna lokalisering. Det finns alternativa busslinjer, men med betydligt 
längre gångavstånd (10-20 min) till hållplats. På cykel tar du dig på omkring 20 min till 
Södra Torget respektive Resecentrum. Bil cirka 10 min. Borås Stads parkeringsregler 
reglerar bil – och cykelparkering. Miljöförvaltningen ser gärna att cykelparkering som 
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byggs bör ha tak och ha plats för parkering av cykelkärror. Planhandlingarna bör 
tydliggöras om med information om det finns planer på att bygga ut cykelvägen mer 
än för att knyta ihop bostadsområdet på vardera sida om Bultastensparken. Möjligen 
krävs någon vägvisning hur man som cyklist lättast ansluter till befintlig cykelväg? 
Enligt kartan på Borås Stads webb tycks det sammanhängande cykelvägnätet inte 
ansluta direkt till området idag utan du får cykla i blandtrafik en bit. (se nedan). 
 

 
 
Miljömål  
Texten om kapitlet Miljömål behöver justeras då den innehåller text som är felaktig, 
samt text som inte är relevant för frågan. Uppdatera med text med koppling till 
främst Hållbar samhällsplanering och Hållbar natur. Kuriosa är att texten om Grön 
Flagg, som vi för övrigt önskar att vi tar bort ur planhandlingen, numera ligger på en 
mycket högre nivå. I höstas arbetade 85 procent av Borås Stads förskolor, skolor och 
gymnasier med Grön Flagg.  
 
Miljö 
I avsnittet i planhandlingarna bör tydliggöras att ”miljö” innehåller fler aspekter än  
”grönområden”.  
 
Sammanfattande bedömning 
Miljöförvaltningen tillstyrker fortsatt planarbete under förutsättning att ytorna 
omdisponeras i planen, enligt vårt förslag, och att planhandlingarna arbetas om 
liksom vissa textavsnitt om luft, miljömål och miljö. Miljöförvaltningen instämmer i 
bedömningen om att markföroreningar inte bör finnas på platsen. Vi ser också 
positivt på att en bullerutredning görs inför granskning. Cykelparkering som byggs 
bör ha tak och ha plats för parkering av cykelkärror. Planhandlingarna bör tydliggöras 
med information om i vilken utsträckning cykelvägen kommer att byggas ut. 
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Agneta Sander  Johanna Johansson 
Miljöchef  Miljöutredare  
 

Bilaga 
Samtliga planhandlingar 
 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 



 
 
 
Ämne: Inbjudan till samråd för detaljplan för Sörmarken, Hulta 4:1, Bultastensparken, Borås Stad.  

Inbjudan till samråd för detaljplan för Sörmarken, Hulta 4:1, Bulta-
stensparken, Borås Stad.  
 
Planens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny förskola inom området genom att ändra mar-
kens användning från naturmark till skola. Syftet är också att fortsätta hålla parkområdena till-
gängliga och välskötta, samt förbättra kopplingen för gående och cyklister mellan stadsdelarna 
Svensgärde och Sörmarken. Planområdet ligger i nuvarande Bultastensparken och Gunna-
bergsparken på Sörmarken. Förskolan planeras bestå av sex avdelningar, och kommer att ligga 
mellan Saffrangången och Pressargatan. Planen påverkar det nuvarande grönområdet och därför 

ska kompensationsåtgärder genomföras i planområdet 
eller i närheten av det.  

Samrådstiden pågår 4 januari 2018–8 februari 
2018.  

Ta del av handlingarna 
Planhandlingarna finns tillgängliga på vår webb: bo-
ras.se/detaljplan under ”Planer öppna för synpunkter”. 
Handlingarna finns även tillgängliga i Stadshuset på vå-
ning 6, Kungsgatan 55, Borås. Ring gärna innan du 
kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig. 
Om du inte kan ta dig till stadshuset eller läsa på vår 
webb, kan vi skicka handlingarna till dig via e-post eller 
post. Kontakta oss så hjälper vi dig! 

 
Synpunkter till 
Skicka synpunkter/remissvar senast den 8 februari via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange 
planens diarienummer (BN2017-1152), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill 
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. 
Det går även att skicka synpunkter med post till Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 
Borås. 
 
De som är inbjudna att lämna synpunkter på detaljplanen är sakägare, kommunala remissinstanser 
och andra som har ett väsentligt intresse i planen. Om du är fastighetsägare ber vi dig att informera 
eventuella hyresgäster om denna information. Den som inte har yttrat sig skriftligt innan processen 
övergår till granskning, kan förlora rätten att överklaga den nya detaljplanen.  
 
För mer information: 
Planarkitekt Anton Löberg tfn: 0734-32 74 97, e-post: anton.loberg@boras.se  
Planarkitekt Agnes Sandstedt tfn: 033-35 85 09, e-post: agnes.sandstedt@boras.se  
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tfn: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 
 
Här finns handlingarna!  



https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering
/pagaendedetaljplanearbete/planuppdrag/sormarkenhulta41bultastensparken.5.5f29af9515ff42292
8a534b9.html  
 
 
Vänliga hälsningar 
 
Detaljplan 
____________________________________________________________ 
Borås Stad, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Plan- och bygglovavdelningen 
Stadshuset, Kungsgatan 55, 501 80 Borås 
Tel: 033-35 85 00, Webbplats: boras.se/detaljplan 
Twitter: @detaljplanboras  
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Ändring av Detaljplan för Viared Västra, Viared 14:19 m.fl. – 
Samråd (BN 2016-612) 
Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Sammanfattning 
Detaljplanens syfte är att skapa bättre förutsättningar för ett attraktivt och effektivt 
verksamhetsområde utmed RV 40, samt att underlätta dagvattenföringen inom 
området. Förslaget innebär en förtätning, genom att byggrätterna utökar, inom 
befintligt industriområde. Gällande plan från 2011 har kompletterats och i det nya 
förslaget möjliggörs ytterligare användning av olika typer av verksamheter 
(planbestämmelse Z). Planbestämmelserna har setts över och ändrats. Lokalgatans 
läge har förändrats inom en mindre del av planområdet, för att ge förutsättningar för 
mer ändamålsenliga tomter och för att underlätta att dagvatten återförs till befintlig 
mosse.  
 
Miljöförvaltningen önskar justering av planbestämmelserna om dagvattnet enligt 
bifogad skrivning i tjänsteskrivelsen; för att säkerställa att rent takvatten enbart släpps 
till naturmark inom planområdet. Avsnittet om luft i planhandlingarna bör justeras så 
det framgår att luftutredning inte gjorts. Miljöförvaltningen uppmärksammar på att 
störningar, under den långa byggtiden, kan förekomma. Fortsatt dialog kring och 
utbyggnad av kollektivtrafiken krävs också för att skapa goda 
arbetspendlingsmöjligheter och för att begränsa negativ miljöpåverkan av eventuell 
tillkommande sällanköpshandel. Miljöförvaltningen ser dock gärna en begränsning av 
sällanköpshandeln eftersom området är externt och inte finns utpekat i 
utställningshandlingarna i förslaget till ny Översiktsplan över de handelsområden som 
ska förstärkas.  
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden föreslås tillstyrka fortsatt planarbete under 
förutsättning att våra synpunkter beaktas. 
 

Ärendet 
Detaljplanens syfte är att skapa bättre förutsättningar för ett attraktivt och effektivt 
verksamhetsområde utmed RV 40, samt att underlätta dagvattenföringen inom 
området. Förslaget innebär en förtätning, genom att byggrätterna utökar, inom 
befintligt industriområde. Gällande plan från 2011 har kompletterats och i det nya 
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förslaget möjliggörs ytterligare användning verksamheter (planbestämmelse Z). 
Planbestämmelserna har setts över och ändrats. Lokalgatans läge har förändrats inom 
en mindre del av planområdet, för att ge förutsättningar för mer ändamålsenliga 
tomter och för att underlätta att dagvatten återförs till befintlig mosse.  
 
För att minska påverkan på den södra delen av Ryds mosse, belägen utanför 
planområdet, föreslås en damm i planområdets västra del. Dammen ska utformas för 
att fånga upp partiklar och näringsämnen och kommer även att fungera som 
fördröjning och utjämna flödestoppar. Dagvattenhanteringen kommer att ske genom 
öppna växtbeklädda diken där både rening och fördröjning uppnås. Samtliga utlopp 
från området går via dammar, dammarna konstrueras så att utloppet kan stängas för 
att fånga upp eventuell förorening samt utrustat med permanent läns för att fånga 
upp oljespill. Ett kontrollprogram är upprättat av Borås Energi och Miljö för att mäta 
vattenkvaliteten på utgående vatten samt i recipient.  
 
Den norra delen av Ryds mosse inom planområdet har påverkats under 
genomförandet. Dränering av mosskanten fortgår i den nordöstra delen av mossen. 
En tidigare vattendelare har försvunnit vid genomförande av gällande plan. Denna 
dränering av mossen kommer att åtgärdas vid genomförande av P1256 - plan för 
Viared 8:110 - Prognosgatan. Genom att en mindre del av kvarvarande mosse görs 
om till industrimark och att det i samband med detta placeras täta jordmassor mellan 
den nya mosskanten och sprängstensfyllningen kan vidare dränering undvikas. Till 
antagen plan P1256 är också kopplat kompensationsåtgärder som kommer att utföras 
på södra delen av Ryds mosse, utanför planområdet. 
 
I huvudsak ligger den norra delen av Ryds mosse lågt i förhållande till omgivande 
mark. Sprängstensterrasserna har av ekonomiska skäl byggts upp ovanpå ursprunglig 
mark där detta varit möjligt. I låglägen ligger dock sprängstensterassen lägre än 
mossen, i dessa lägen har mosskanten läckt vatten och efter påpekande tätats och 
tunga massor har lagts upp för att undvika sprickbildning i mossen. Ytterligare 
åtgärder för den norra delen av Ryds mosse har inte bedömts nödvändiga. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Miljöförvaltningen har deltagit med flera resurser i förekommande planarbete och ser 
positivt på att planhandlingarna lyfter viktiga frågeställningar. Skyddsåtgärderna 
gällande Ryds mosse, som finns beskrivna under rubriken Ärendet i denna 
tjänsteskrivelse är hanterade i detaljplanen Viared 8:110- Prognosgatan, som är 
antagen.  
 
Dagvatten 
Vi önskar följande justering av planbestämmelsen om dagvattnet, under rubriken 
Byggnadsteknik, behöver förtydligas enligt följande för att tydliggöra att rent takvatten 
enbart kan släppas till naturmark inom planområdet och inte till naturmark utanför 
planområdet;   
”Dagvatten som klarar Borås Energi och Miljö ABs kvalitetskrav kan släppas orenat till det 
kommunala dagvattennätet. Vid högre föroreningshalt kan krav på rening innan utsläppspunkt 
komma att ställas. Rent takdagvatten kan släppas till naturmark inom planområdet”. 
 
Luft 
Avsnittet om Luft i planhandlingarna bör justeras. Eftersom en luftutredning inte 
gjorts bör skrivningen ”Miljökvalitetsnormerna överskrids inte på platsen” ersättas av; 



 
Sida 
3(3) 

Datum 
2018-01-11 

Dnr 
2014-003470 

 
 
”Miljökvalitetsnormerna överskrids troligen inte på platsen”. Miljöförvaltningen delar dock 
bedömningen om att en luftutredning inte krävs på platsen.  
 
Störningar 
Miljöförvaltningen vill uppmärksamma på att byggtiden med täktverksamhet kan ge 
upphov till störningar under byggtiden. Genomförandetiden är också lång.  
 
Planbestämmelser finns angående skyddsavstånd till bostäder från planlagd industri.  
 
Trafik 
Enligt planhandlingarna är det tveksamt om busslinjen kommer att förlängas, 
åtminstone innan hela området är utbyggt. En kilometer till hållplats är för långt 
avstånd för att ses som goda arbetspendlingsmöjligheter. Fortsatt dialog krävs med 
berörda parter. Förbindelserna behöver vara goda, redan från start, eftersom det 
påverkar trafiken i andra områden i staden även om problem inte uppstår lokalt. Det 
påverkar också för arbetstagare att tacka ja till arbete för de som saknar bil.  
 
Sällanköpshandel 
I den nya planen möjliggörs Z-verksamheter. Bokstaven Z står för ”verksamheter” 
och är en flexibel användning som kan inrymma till exempel service, lager, 
tillverkning med tillhörande försäljning, handel med skrymmande varor och andra 
verksamheter av likartad karaktär med begränsad omgivningspåverkan. I några delar 
av planområdet anges Z1, inom dessa områden får inte sällanköpshandel byggas. 
 
Miljöförvaltningen ser gärna en djupare analys om sällanköpshandel är lämplig inom 
planområdet och vi ser gärna att sällanköpshandeln begränsas här. 
Utställningshandlingarna till ny översiktsplan för Borås lyfter fram att främst 
befintliga handelsområden; Centrum, Knalleland, Åhaga och Lundaskog ska stärkas 
och utvecklas. Motiv till avsteg från Översiktsplanen (som ju förväntas antas inom 
kort), behöver förtydligas; om det finns starka skäl. Eftersom god kollektivtrafik 
saknas i området idag krävs också åtgärder om området ska utvecklas för 
sällanköpshandel. Även om vi ”sällan” köper vissa varor, kan ju resor genereras även 
innan du bestämmer dig för ett köp, när du tittar på olika alternativ. Kollektivtrafiken 
behöver byggas ut i området.  

Agneta Sander Johanna Johansson 
Miljöchef Miljöutredare  
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Från: Detaljplanering  
 
Skickat: den 18 december 2017 14:19 
Inbjudan till samråd för detaljplan för Viared Västra, Viared 14:19, Borås Stad.  
 
Välkommen att lämna synpunkter i nedanstående planärende. Detaljplanens syfte är att skapa förut-
sättningar för ett attraktivt och effektivt verksamhetsområde utmed rv 40, samt att underlätta dag-
vattenföringen inom området. Området ligger på södra sidan av vägen och utgör en direkt fortsätt-
ning av befintligt verksamhetsområde i Viared. Som entrépunkt till staden i från väster är områdets 
gestaltning viktig. Detaljplanen innebär inte några nya byggrätter, utan att ändringar görs på mark 
som redan är detaljplanelagd som industri.  
 

 
Samrådstiden pågår 19 december– 28 januari.  
 (Med hänsyn till julhelgerna har samrådstiden gjorts längre än de 
fyra veckor som annars är normalt.) 
 
 
Ta del av handlingarna 
Planhandlingarna med tillhörande utredningar finns tillgängliga 
på vår hemsida: www.boras.se/detaljplan eller via direktlänk: 

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering
/pagaendedetaljplanearbete/planuppdrag/viaredvastraviared1419mfl.5.4a371097158f308d0734942
0.html  
Detaljplanen finns anslagen i Stadshuset 6:e vån, Kungsgatan 55, Borås. Ring gärna innan besök så att 
ansvarig handläggare kan ta emot. 
 
 
 
Synpunkter till 
Skicka dina synpunkter/remissvar senast den 28 januari via e-post till detaljplanering@boras.se. 
Ange planens diarienummer BN2016-612 samt din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. 
Yttrandet önskas som digitalt textformat för att underlätta vår sammanställning av inkomna syn-
punkter. Synpunkten ska även innehålla namn och adress. Det går även att skicka synpunkter med 
brev till Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås. 
 
För mer information: 
Plankonsult: Mikaela Ranweg, tfn: 010-615 32 99, e-post: mikaela.ranweg@ramboll.se 
Planarkitekt: Jonatan Westlin, tfn: 033-35 85 07, e-post: jonatan.westlin@boras.se 
Plan- och bygglovchef: Michaela Kleman, tfn: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
Detaljplan 
____________________________________________________________ 
Borås Stad, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Plan- och bygglovavdelningen 



Stadshuset, Kungsgatan 55, 501 80 Borås 
Tel: 033-35 85 00, Webbplats: boras.se/detaljplan 
Twitter: @detaljplanboras  
 
 
 



 

 

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 

 

 

Mia Magnusson, 033-35 33 69 
mia.magnusson@boras.se 

 
Sida 
1(3) 

Datum 
2018-01-12 

Dnr 
2017-3082 

  

 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Detaljplan för Paradis 1:4 m.fl, Vinkelvägen, Borås Stad 
– granskning 
 (BN2014-1700) 
 
Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 
byggnation av förskola på sex avdelningar samt 
tillåta ny bostadsbyggnation anpassad till 
terrängen. Terrängen består bland annat av en 
värdefull livsmiljö för hasselmus, ett djur som 
är skyddat i Artskyddsförordningen.  
 
Miljöförvaltningen anser att planbeskrivning är 
bra. Den får tydlig och kortfattat med alla 
aspekter vi diskuterat i planprocessen.  
 
Dock finns det några förutsättningar för att 
Miljöförvaltningen ska tillstyrka planen.  
Miljöförvaltningen har även ett fåtal önskemål om förtydliganden kring plankarta och 
planbeskrivningen.  
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker planen under förutsättning att 
Miljöförvaltningens synpunkter arbetas in i plankarta och planbeskrivning. 
 

Ärendet 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av förskola på sex avdelningar 
samt tillåta ny bostadsbyggnation anpassad till terrängen. Terrängen består bland 
annat av en värdefull livsmiljö för hasselmus, ett djur som är skyddat i 
Artskyddsförordningen.  
 
Miljöförvaltningen har varit delaktiga i hela processen som har pågått sedan 2010. 
Detta är planens tredje granskning.  
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Miljöförvaltningens synpunkter 
 
Förutsättningar för att Miljöförvaltningen ska tillstyrka planen 
 

1. Skötsel hasselmöss ansvar 
En förutsättning för att Miljöförvaltningen ska tillstyrka planen är att det finns 
ett formellt beslutat skötselåtagande för hasselmusbiotopen i enlighet med 
skötselplan framtagen av kommunbiologen. Detta måste ske före några 
anläggningsarbeten kan påbörjas. Det finns exempel på annan detaljplan där 
det inte har fungerat att enbart reglera i planhandling och i exploateringsavtal. 
Befintlig skötselplan behöver uppdateras före antagande. 
 

2. Skydd hasselmus genomförandefasen 
Ytterligare en förutsättning för antagande är att alla ytor för hasselmus ska 
vara skyddade under byggfasen. Hur ska detta säkerställas på bästa sätt?  
Miljöförvaltningens föreslår att detta tydliggörs under planens genomförande, 
planbeskrivningen.  
Exempelvis ”Gränser och fysiska skydd måste vara tydliga under byggfasen för att inte 
riskera att störa eller skada de ytor som finns avsatta för hasselmus.” 

 
 
Miljöförvaltningens övriga synpunkter 
Trafik 
Det är positivt med en gång- och cykelbana jämte vägen. Övergång i gatuplan känns 
osäkert. En gång och cykelbro hade varit intressant, men är tyvärr inte prioriterat 
enligt Trafikverkets ”Åtgärdssvalstudie Väg 42, Sjöbo-Kvarbo”.  
 
Luft 
Det saknas skrivelse om luft i planbeskrivningarna. Miljöförvaltningen anser att det 
måste till en standardfras då de det alltid finns påverkan på luftkvaliteten från trafiken.  
 
Buller 
Det är positivt att en bullerutredning har gjorts och planarkitekten Mattias Nilsson 
meddelade muntligen 2018-01-09 att en ytterligare bullerutredning kommer att göras 
när den norra delen ska bebyggas.  
 
I planbeskrivningen är teckenförklaringen till bullerillustrationen felaktig, den gula 
färgen på illustrationen finns inte med i teckenförklaringen. Detta måste ändras.  
 
Radon, dagvatten och släckvatten 
Radon OK 
Dagvatten: Skriv inte om lokalt omhändertagande (särskilt inte när det är höga 
grundvattennivåer).  
 
Vattenskyddsområde 
Planen ligger i vattenskyddsområde Öresjö, sekundär och tertiär zon. Det står på 
plankartan att det är vattenskyddsområde, men inte vilken zon det gäller.  
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Det borde stå på plankartan att fastigheten ligger inom sekundär zon för 
vattenskyddsområde Öresjö. Detta har betydelse för t.ex. schaktarbeten, då tillstånd 
behöver sökas från Miljöförvaltningen.  
 
Illustrationskarta 
Tydliggör att det är hasselmusbiotop 
 
Grönvit nattviol 
Värt att föra till handlingarna är att den fridlysta arten grönvit nattviol har hittats på 
platsen. Området sköts inte längre för att passa grönvit nattviol. Grönvit nattviol 
föredrar andra naturtyper än hasselmus och kan därför inte prioriteras.  
 
 
 
 
 
 
Agneta Sander  Mia Magnusson 
Miljöchef   Miljöutredare 
    
 
 
 
Bilaga 
Planhandlingarna 
 
Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 



 
Ämne: Underrättelse om granskning för detaljplan för Sparsör, Paradis 1:4 m.fl, Vinkelvägen, Borås 
Stad  
Underrättelse om granskning för detaljplan för Sparsör, Paradis 1:4 m.fl, Vinkelvägen, Borås Stad  
 
Välkommen att lämna synpunkter i nedanstående planärende. Planförslaget syftar till att möjliggöra 
byggnation av en förskola på 6 avdelningar samt att tillåta ny bostadsbyggnation anpassad till ter-
rängen. Planen innebär även att korsningen mellan Paradisvägen och riksväg 42 läggs om. Detta på-
verkar fastigheterna närmst korsningen, Paradis 1:48 och Paradis 1:97. Förslaget är förenligt med 
översiktsplanen. 
 
Planen har varit på samråd och granskning vid två tillfällen. Inkomna utlåtande finns sammanställda i 
planbeskrivningen. 

 
 
Granskningstiden pågår den 26 november – den 14 januari. 
Med hänsyn till julledighet har granskningstiden gjorts längre än 
de fyra veckor som annars är normalt 
 
Synpunkter till 
Skicka dina synpunkter/remissvar senast den 14 januari via e-
post till detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer 
BN2014-1700 samt din fastighetsbeteckning eller adress och ditt 
namn. Yttrandet önskas som digitalt textformat för att underlätta 
vår sammanställning av inkomna synpunkter. Synpunkten ska 
även innehålla namn och adress. Det går även att skicka syn-

punkter med brev till Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås. 
 
 
Inbjudna att lämna synpunkter är sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett vä-
sentligt intresse i frågan. Fastighetsägare ombeds informera eventuella hyresgäster om innehållet i 
detta brev. Kontaktpersoner för samfälligheter ombeds informera övriga delägare om att det finns 
tillfälle att yttra sig. Den som inte yttrat sig skriftligt senast granskningsskedet kan förlora rätten att 
överklaga.  
 
För mer information: 
Planarkitekt: Mattias Nilsson, tfn: 033-35 84 88, e-post: mattias.nilsson@boras.se 
 
Ta del av handlingarna 
Planhandlingarna finns tillgängliga på vår hemsida: www.boras.se/detaljplan.  
Detaljplanen finns anslagen i Stadshuset 6:e vån, Kungsgatan 55, Borås. Ring gärna innan besök så att 
ansvarig handläggare kan ta emot.  
 
 
Vänliga hälsningar 
 
Detaljplan 
____________________________________________________________ 
Borås Stad, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Plan- och bygglovavdelningen 
Stadshuset, Kungsgatan 55, 501 80 Borås 
Tel: 033-35 85 00, Webbplats: boras.se/detaljplan 
Twitter: @detaljplanboras  
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond 
 
Sammanfattning 
Miljöstrategiska avdelningen på Miljöförvaltningen, Borås Stad, har beviljats bidrag på 
70 000 kronor ur naturvårdsfond för en rapport om inventeringen av större 
vattensalamander och en informationsbroschyr. Åtgärderna är nu genomförda och 
projektet avslutat. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomfört projekt. Projektet avslutas och 
innestående bidrag på 70 000 kronor betalas ut på angivet konto, då ingen 
delutbetalning gjorts tidigare. 
 

Ärendet 
Miljöstrategiska avdelningen på Miljöförvaltningen, Borås Stad, har beviljats bidrag på 
70 000 kronor ur naturvårdsfond för ett projekt om större vattensalamander. En 
rapport om inventeringen av större vattensalamander och en informationsbroschyr 
skulle tas fram. Initialt planerades inventering av 160 dammar, men när projektet nu 
är avslutat har sammanlagt 240 dammar inventerats. Större vattensalamander hittade 
på 50 lokaler. Resultatet från inventeringen finns i rapporten Större vattensalamander i 
Borås (Bilaga 1). Rapporten finns även tillgänglig på kommunens hemsida. 
 
Istället för att trycka upp en broschyr om större vattensalamandern har ett faktablad 
tagits fram och skickats ut till de markägare som har större vattensalamander på sina 
ägor (bilaga 2 och 3). Anledningen till att man valde att göra faktablad istället för 
broschyrer är att det vid tidigare artinventeringsprojekt tryckts upp 
informationsbroschyrer som sedan inte efterfrågats, och som efter några år har fått 
slängas då de blivit inaktuella. Projektet har även delat ut information i samband med 
inventeringen och hållit i exkursioner för allmänheten.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Miljöförvaltningen anser att de åtgärder som ansökan om bidrag avsåg har uppfyllts. 
En rapport har tagits fram och istället för en broschyr har man tryckt upp faktablad, 
informerat markägare och hållit i exkursioner. 



 
Sida 
2(2) 

Datum 
2018-01-12 

Dnr 
2015-2834 

 
 
Större vattenslamander är en strikt skyddad art och Borås Stad har via projektet fått 
större kännedom om dess förekomst, vilket gör att man t.ex. kan undvika 
exploatering av känsliga områden. Projektet har även bidragit till arbetet med 
naturvårdsplanen och naturdatabasen för Borås Stad, som tidigare beviljats bidrag ur 
naturvårdsfonden.  
 
 

Agneta Sander Anna Karlsson 
Miljöchef Kommunbiolog 
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1. Rapport 
2. Brev till markägare 
3. Brev till Borås golfklubb 
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Större vattensalamander i Borås 

Inledning 

Syfte 
I Borås Stad fanns tidigare ingen fullständig bild av den större vattensalamanderns utbredning. 
Större vattensalamander är en strikt skyddad art och kommunen behöver därför känna till var den 
förekommer för att t.ex. undvika exploatering på känsliga områden. 
 
Inventeringen bidrar till att uppfylla Borås Stads lokala miljömål 12a ”Bättre kunskap om 
levnadsvillkor för strikt skyddade arter”. En god kunskap om strikt skyddade arter är nödvändigt 
för att bedriva ett bra naturvårdsarbete i kommunen. Inventeringen bidrar också till arbetet med 
naturvårdsplanen och naturdatabasen för Borås Stad. 

Artbeskrivning 
Den större vattensalamandern (Triturus cristatus) är ett groddjur med svans. Den blir 11-17 cm 
lång och är brun eller svart. På undersidan är den gul eller orange med mörka fläckar. Under 
lekperioden utvecklar hanen en tandad kam på ryggen och på svansen. Arten är relativt 
värmekrävande. Den större vattensalamandern finns allmänt i södra och mellersta Sverige. I 
Norrland förekommer den längs kusten upp till Kramfors, och på enstaka platser i inlandet. Den 
nordligaste lokalen för större vattensalamander är i Krokom. Det finns tidigare uppgifter om 
förekomst i Lycksele-trakten, men där har arten inte kunnat återfinnas på senare tid. 
 
Vattensalamandrar lever under större delen av året ett diskret och undanskymt liv på land i skogar 
och fuktiga ängsmiljöer. De vill ha en varierad miljö med stubbar, död ved och lövförna där de 
kan gömma sig och söka föda. Arten är nattaktiv och gömmer sig på dagen. På våren vandrar 
salamandrarna till lämpliga dammar och småvatten för att leka. Djuren kan bli ganska gamla med 
en maximal uppmätt livslängd av 16-18 år. 
 
Den större vattensalamandern finns upptagen i bilaga 4 i EU:s direktiv om bevarande av 
livsmiljöer samt vilda djur och växter (Habitatdirektivet). För medlemsstaterna inom EU innebär 
det att de ska vidta nödvändiga åtgärder för införande av ett strikt skyddssystem i det naturliga 
utbredningsområdet för de djurarter som finns med i förteckningen, så kallade Natura 2000-
områden. Medlemsstaterna ska också införa ett system för övervakning av oavsiktlig fångst och 
oavsiktligt dödande av de djurarter som finns förtecknade i bilaga 4. I Sverige har man lagstiftat 
om detta genom Artskyddsförordningen. Den större vattensalamandern är fridlyst i hela landet. 
Det innebär att det är förbjudet att avsiktligt fånga eller döda djur och avsiktligt störa djuren, 
särskilt under deras parnings-, uppfödnings- övervintrings- och flyttningsperioder. Det är också 
förbjudet att skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser. Det gäller även 
om det sker oavsiktligen. 

Metod 

Urval av dammar och småvatten 
För att hitta så många dammar och småvatten som möjligt i kommunen använde vi oss av flera 
metoder. Vi fick en tabell med koordinatsatta småvatten från Länsstyrelsen som tagits fram i 
samband med deras inventering av större vattensalamander 2009 (Länsstyrelsen Västra Götaland, 
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2009). Tabellen kompletterades med uppgifter från ansökningar för anläggande av dammar som 
Miljöförvaltningen fått på remiss från Länsstyrelsen. Därefter granskades kartor och flygbilder 
område för område varvid funna småvatten lades in i tabellen. Slutligen tillkom dammar som 
påträffats i fält vid rekognoseringen och inventeringen. 

Rekognosering och markägarinformation 
På dagtid utfördes rekognosering av dammarna samt dörrknackning och utdelande av 
informationsblad (bilaga 1) till markägare och närboende. De som inte var hemma fick ett blad i 
brevlådan. Lämpliga platser för parkering av bilen kontrollerades. I de fall dammarna fanns inom 
eller mycket nära inpå tomtplatser och där ingen var hemma vid dörrknackningen, ringde vi upp 
de boende på kvällstid och informerade om kommande inventeringsbesök. 

Inventeringsmetod 
Inventeringen utfördes regnfria vårkvällar efter mörkrets inbrott, mellan ca kl. 21.00 - 01.00. 
Senare på säsongen blev det mörkt ca kl. 22.00. Vi gick ett varv runt varje damm och lyste ned i 
vattnet med en stark pannlampa (145 lumen). Alla salamandrar som påträffades räknades. 
Förekomst av padda, vanlig groda och åkergroda samt rom eller yngel noterades också. 
Inventering pågick under 2012-2015. 
 

 
Inventering pågår. 
 
Salamandrarna kommer till sina lekvatten när isen smält och det blivit plusgrader. De kommer lite 
senare än grodorna. Grodorna har en ganska kort lekperiod på 2-3 veckor. Vanlig groda är något 
tidigare än åkergroda. Paddorna leker senare än grodorna. De olika grodarterna särskiljdes med 
hjälp av spellätena under leken, och på romsamlingarna innan rommen kläcktes. I de fall arterna 
inte gick att särskilja, t.ex. efter lekperiodens slut, noterades ”groda” i protokollet. Paddor är 
lättare att känna igen och artbestämma. 
 
Alla större och mindre vattenslamandrar räknades under ett varv kring dammen. På de platser 
runt dammarna där det inte gick att nå fram till vattnet, t.ex. på grund av tät buskvegetation eller 
gungfly, räknades inga salamandrar. 

Exkursion för allmänheten 
Den 14 maj 2014 och den 3 maj 2016 inbjöds allmänheten till salamanderexkursion på Borås 
Golfklubb. År 2014 kom 25 besökare och 2016 deltog 40 besökare. 
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Resultat 

Dammar och småvatten i Borås 
Vi identifierade totalt 507 dammar och småvatten i Borås. Flest dammar fanns i 
odlingslandskapet, följt av dammar i skog (tabell 1). 
 
Tabell 1. Dammar i olika naturtyper i Borås. 
Naturtyp Totalt 

antal 
Antal som 
inventerats 

Andel som 
inventerades 

Odlingslandskap 209 124 59 % 
Skog 168 73 43 % 
Våtmark 33 0 0 % 
Samhälle 29 18 62 % 
Golfbana 25 21 84 % 
Trädgård 19 16 84 % 
Djurpark 17 9 53 % 
Kyrkogård 5 3 60 % 
Grustag 2 2 100 % 
Summa 507 266 52 % 
 
Alla dammar inventerades inte. Mossgölar och andra dammar som inte gick att komma intill på 
grund av hinder (t.ex. gungfly, för tät vegetation, omöjlig terräng) togs bort. Dammar med 
fiskodling eller känd förekomst av täta fiskbestånd samt dammar i vattendragfåror ströks. 
Dammar som vid rekognoseringen befanns vara kala från vegetation, utan vattenspegel, 
igenväxta, mycket grunda, tomma eller med grumligt eller kolsvart ogenomträngligt vatten togs 
bort. Lakvattendammar, reningsverksdammar och vattenverksdammar ströks också. Totalt 
inventerades 267 dammar i projektet vilket motsvarar 53 % av alla funna dammar. Dammarna 
och småvattnen i Borås är tämligen jämnt fördelade geografiskt (karta 1). 

Antal dammar med större vattensalamander 
Totalt hittades större vattensalamander i 49 dammar/småvatten i Borås (tabell 2). Det motsvarar 
fynd i 18 % av alla inventerade dammar. Den bästa biotopen för arten i Borås var golfbana. I 
odlingslandskap och skog fanns det större vattenslamander i 16 % respektive 18 % av alla 
inventerade dammar. (Tabell 2). Inga större vattensalamandrar hittades i Djurparken, på 
kyrkogårdar eller i grustäkter. De var också ovanliga i trädgårdar och samhällen. 
 
Tabell 2. Antal dammar med fynd av större vattensalamander i Borås. 
 
Naturtyp 

Antal inventerade 
dammar 

Dammar med större 
vattensalamander 

 
Andel med salamander 

Odlingslandskap 124 20 16 % 
Skog 73 13 18 % 
Samhälle 18 1 6 % 
Golfbana 21 14 67 % 
Trädgård 16 1 6 % 
Djurpark 9 0 0 % 
Kyrkogård 3 0 0 % 
Grustag 2 0 0 % 
Summa 266 49 18 % 
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Antalet större vattensalamander i dammarna 
Alla salamandrar som påträffades räknades under ett varv runt dammen, oavsett dammens 
storlek. Vid de ställen där det inte gick att nå vattenbrynet räknades inga salamandrar. 
Förekomsten av slamandrar kan säkert variera mycket beroende på bland annat år, tid på 
säsongen, tid på dygnet, väderförhållanden, temperatur, siktdjup, vattenvegetation, 
bottenförhållanden osv. Måttet får därför tas med en nypa salt och visar kanske mer om det är en 
”bra” damm eller ”mindre bra”. Vi tolkar att förekomst av många större vattensalamandrar i en 
damm indikerar att det är en bra damm. 
 
Det högsta antalet räknade salamandrar i en och samma damm var 88 st (figur 1). Det var i en 
damm på Borås Golfklubb. I de flesta dammarna där arten påträffades sågs 1-3 salamandrar. 
 

 
Figur 1. Antalet större vattensalamandrar i de inventerade dammarna. 
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Förekomst av större vattensalamander 
Nästan alla lokaler för större vattensalamander i Borås finns inom ett bananformat stråk från 
Borgstena i norr, över Dalsjöfors, Målsryd och Rydboholm, till väster om Uppsalen (karta 1). 
Endast tre lokaler återfinns utanför huvudstråket: Ekarebo vid Vemmenhult, Bredareds golfbana 
utanför Bredared och Assmundared mittemellan Vänga och Borgstena. 
 

 
Karta 1. Förekomst av större vattensalamander i Borås kommun. 
 

Spridningsmöjligheter för större vattensalamander 
Det genomsnittligt avstånd mellan salamanderlokalerna inom Borås kommun var 2050 meter. 
Den lokal som låg längst från närmaste salamanderlokal i Borås var Stenbrottet i Ingeshult norr 
om Borgstena, som låg 5942 meter från lokalen vid Assmundared. Å andra sidan vet vi att det 
finns en lokal för större vattensalamander i Stålarp, Herrljunga kommun, bara 1370 meter bort. 
Därnäst var det lokalerna vid Ekarebo och Bredareds golfbana som var mest isolerade, med ett 
avstånd av 5519 meter mellan dem. 
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Övriga groddjur 
Mindre vattensalamander 

Totalt hittades mindre vattensalamander i 99 dammar/småvatten i Borås (tabell 3). Det motsvarar 
fynd i 37 % av alla inventerade dammar. Den bästa biotopen för arten i Borås var i Djurparken, 
där salamander hittades i 78 % av de inventerade dammarna. Näst bästa biotop var golfbana med 
fynd i 76 % av de inventerade dammarna. Mindre vattensalamander finns i ungefär lika stor andel 
i samhällen, trädgårdar och kyrkogårdar som i odlings- och skogslandskap, med fynd i ungefär var 
tredje inventerad damm. (Tabell 3). 
 
Tabell 3. Antal dammar med fynd av mindre vattensalamander i Borås. 
 
Naturtyp 

Antal inventerade 
dammar 

Dammar med mindre 
vattensalamander 

 
Andel med salamander 

Odlingslandskap 124 39 31 % 
Skog 73 24 33 % 
Samhälle 18 6 33 % 
Golfbana 21 16 76 % 
Trädgård 16 6 38 % 
Djurpark 9 7 78 % 
Kyrkogård 3 1 33 % 
Grustag 2 0 0 % 
Summa 266 99 37 % 
 
Det högsta antalet räknade mindre vattensalamandrar i en och samma damm var 37 st (figur 2). 
Det var i en damm i Fjällstorp vid Seglora-Näs. I de flesta dammarna där arten påträffades sågs 1-
6 salamandrar. 
 

 
Figur 2. Antalet mindre vattensalamandrar i de inventerade dammarna. 
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Vanlig groda och åkergroda 

Det påträffades grodor i 97 av de 266 inventerade dammarna. På 42 lokaler kunde vi konstatera 
att det fanns vanlig groda och på 22 lokaler fanns åkergroda. I 14 av lokalerna fanns det både 
vanlig groda och åkergroda. Då groda var en sekundär inventeringsart och då inventeringen 
pågick betydligt längre tid än grodornas speltid och romutvecklingsperiod då de märks som mest, 
är det högst troligt att vi missat förekomsten av grodor på flera lokaler. 
 
Padda 

Paddor påträffades i 64 av de 266 inventerade dammarna. Av dessa påträffades även åkergroda i 
18 dammar och vanlig groda i 30 dammar. 

Diskussion 
Förekomst 

Det är svårt att veta om en förekomst av större vattensalamander i 18 % av potentiellt lämpliga 
dammar är ett bra eller ett dåligt resultat. Det går inte riktigt att jämföra vår inventering med 
andra inventeringar av större vattensalamander (tabell 4), för urval och 
inventeringsförutsättningar har nog varierat mycket. 
 
Vi valde att inventera samtliga potentiella dammar i kommunen och inte göra ett slumpmässigt 
eller riktat urval. Vi gjorde en inventering under lekperioden utan kvantifiering av antalet. Andra 
inventeringar, till exempel av länsstyrelserna i Kronoberg, Kalmar, Västra Götaland, Jönköping, 
Södertörn, Gävleborg och Dalarna, gjordes under lekperioden men med kvantifiering av antalet 
funna djur. Andra har inventerat genom håvning i augusti/september, som till exempel 
länsstyrelserna Skåne, Kalmar, Västmanland. 
 
Tabell 4. Resultat från olika inventeringar av vattensalamander i Sverige. 
Län År Inventerade dammar Större vattensalamander Andel 
Skåne län 2008 76 18 27 % 
Hallands län 2008 81 40 49 % 
Blekinge län 2009 - - 79 % 
Kronobergs län 2007 64 32 50 % 
Kalmar län 2009 180 55 31 % 
Västra Götaland 2009 257 67 26 % 
Jönköpings län 2009 22 7 32 % 
Örebro län 2006 18 11 61 % 
Östergötlands län 2005 278 163 59 % 
Södermanlands län 2007 91 39 43 % 
Södertörn 2008 151 49 32 % 
Västmanlands län 2006 23 12 52 % 
Gävleborgs län 2005 128 23 18 % 
Dalarnas län 2006   17 % 
Västernorrlands län 2008 164 2 1,2 % 
Lysekils kommun    21 % 
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Habitat och täthet 

Den bästa biotopen med de högsta tätheterna av större vattensalamander i Borås var på Borås 
Golfklubbs golfbana. Där finns över 20 dammar inom ett begränsat område och markerna består 
omväxlande av gräsmattor, lövdungar, barrskogsdungar och buskage. I ungefär en tredjedel av 
dammarna finns det fisk, oftast karp, men resterande dammar är fisktomma. Biotopen är idealisk 
för den större vattensalamandern. Inventeringar från andra golfbanor, t.ex. Upsala Golfklubb 
(2013) och Kungsbacka golfklubb (2004) bekräftar att golfbanor verkar vara bra 
salamanderbiotoper. 
 
I en av dammarna på Borås golfbana räknades 88 större vattensalamandrar vid ett och samma 
tillfälle. Det är en mycket hög siffra, i jämförelse med andra inventeringar (tabell 5). 
 
Tabell 5. Högsta antalet funna större vattensalamandrar i en och samma damm i olika 
inventeringar. 
Län År Högsta täthet 
Kronobergs län 2007 40 
Kalmar län 2009 36 
Västra Götaland 2009 44 
Jönköping 2009 33 
Södertörn 2008 ca 100 
Gävleborg 2005 15 
Dalarna 2006 45 
Västernorrland 2008 9 
Borås Stad 2014 88 
 

 
Mindre vattensalamander och juvenil större vattensalamander. 
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Utbredning 

Det finns ett starkt samband mellan förekomst av större vattensalamander och tätheten mellan 
dammar (karta 2). 
 

 
Karta 2. Förekomst av större vattensalamander i relation till tätheten av dammar i Borås. 
 
Det tydliga sambandet mellan dammtäthet och salamanderförekomst ger ett utmärkt underlag för 
åtgärder för att säkerställa den större vattensalamanderns utbredning i kommunen. Det ger också 
en bild av var vandringskorridorer bör säkerställas, nya lekdammar bör placeras och inom vilka 
ytor en utökning av artens utbredning kanske är mest lämplig. 
 
Det finns också ett samband mellan förekomst av arten och förekomst av fisk eller kräftor i 
dammarna. I 61 inventerade dammar fanns det kräftor, och i endast 4 av dessa (7 %) hittade vi 
även större vattensalamander. Likaså fann vi bara salamander i 7 av 104 (7 %) inventerade 
dammar som innehöll fisk. 
 
En möjlig åtgärd för att stärka salamanderpopulationen i kommunen kan vara att avlägsna fisk 
och kräftor i befintliga dammar. Ett exempel är Gingri-området där vi har en hög täthet av 
dammar, men där förekomsten av fisk och kräftor i dammarna är mycket hög och vi hittade inga 
större vattensalamandrar i det området. 
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Det verkar inte finnas något samband mellan förekomsten av större vattensalamander och 
berggrund, jordart eller utbredning av lövskog. Arten förekom framförallt i öppna landskap eller i 
skog som angränsar till odlingslandskap. Möjligen kan man se ett samband mellan förekomst och 
kuperingsgrad på så sätt att de verkar förekomma mer i platta områden. Det verkar också som att 
lokalerna för större vattensalamander främst finns högt upp i avrinningsområden. Vi har inga 
uppgifter om vattenkvaliteten och pH-värdet i dammarna, så där kunde vi inte göra någon analys. 
 

 
Undersida av större vattensalamander i lekdräkt. 
 
Spridningsmöjligheter 

När den större vattensalamandern lämnar lekvattnet förflyttar den sig rakaste vägen till närmsta 
lämpliga livsmiljö för att undvika uttorkning och predatorer. De rör sig oftast inom en radie på 
50-300 meter från lekdammen beroende på tillgången till en bra landmiljö, men man har påträffat 
slamandrar så långt som 1 300 meter från leklokalen (Malmgren, 2006). Under vandringtiden kan 
man hitta salamandrar i många olika typer av miljöer. 
 
Det genomsnittligt avstånd mellan salamanderlokalerna inom Borås kommun (2050 meter) är lite 
för långt avstånd för att vi kan vara säkra på att det kan ske ett utbyte av individer mellan 
populationerna. Hälften av lokalerna ligger på längre avstånd än 1300 meter från närmsta 
grannlokal inom kommunen (tabell 6). För att få en komplett bild av situationen skulle man även 
behöva veta hur det ser ut i angränsande kommuner. Det finns ändå anledning att förbättra 
infrastrukturen för arten i kommunen, till exempel genom att anlägga lämpliga lekdammar och 
anlägga grodtunnlar under farliga vägar mellan lokaler. 
 
Den lokal som låg längst från närmaste salamanderlokal i Borås var Stenbrottet i Ingeshult norr 
om Borgstena, som låg 5942 meter från lokalen vid Assmundared. Å andra sidan vet vi att det 
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finns en lokal för större vattensalamander i Stålarp, Herrljunga kommun, bara 1370 meter bort. 
Därnäst var det lokalerna vid Ekarebo och Bredareds golfbana som var mest isolerade, med ett 
avstånd av 5518 meter mellan dem. 
 
Tabell 6. Avståndet till närmsta salamanderlokal i Borås. 
Lokal Avstånd till närmsta grannlokal 
Karlsaflogarna 126 m 
Sandryd 126 m 
Lövåsen 440 m 
Tegalund 440 m 
Assmundared 748 m 
Assmundared 748 m 
Fölhult 1083 m 
Gretlanda 1083 m 
Kulla 1250 m 
Borås golfbana 1251 m 
Skrämbo 1251 m 
Dalsjöfors 1379 m 
Lilla reningsdammen 1379 m 
Lunden 1753 m 
Södra motorvägsdammen 1779 m 
Självvik Ekeberg 1838 m 
Skrivaregården 1838 m 
Tränghult 1860 m 
Gunnarstorp 1944 m 
Fjällstorp 2095 m 
Långås 2095 m 
Lövaskog Västergården 3164 m 
Lillagärdet 3299 m 
Boxhult, Sportstugan 3730 m 
Torsagården 3730 m 
Ekarebo 5519 m 
Bredareds golfbana 5519 m 
Stenbrottet Borgstena-Ingelshult 5942 m 
 
 
Om man utgår från att salamandrarna främst tar sig fram längs våtmarker, vattendrag och i 
öppnare landskap samt undviker barrskogarna, kan vi få fram en karta var de viktigaste 
vandringsvägarna för arten finns i kommunen. De farligaste vandringhindren utgörs förmodligen 
av större trafikerade vägar. Vi har lokaliserat inte mindre än 22 platser längs vägar där det skulle 
behövas grodtunnlar under vägarna för att förbättra möjligheterna för den större 
vattensalamandern att vandra i landskapet. 
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Åtgärder 

För att säkerställa den större vattensalamanderns förekomst i Borås kommun kan man vidta 
många åtgärder för att förbättra förhållandena för arten. På köpet förbättrar man 
förutsättningarna även för andra groddjur, vattenlevande insekter, våtmarksflora och vilt. Nedan 
följer en lista på tänkbara åtgärder som kommunen, markägare, Trafikverket, föreningar eller 
enskilda kan göra: 

Röjning kring dammar 
Restaurering av landmiljöer kring dammarna 
Skötsel av landmiljöerna, bete/slåtter 
Faunadepåer och död ved i närmiljön 
Åtgärder för att förhindra skador på dammen i betesmarker med många djur 
Skötsel av vattenmiljöerna 
Ta bort fisk och kräftor ur dammar 
Ta fram detaljerade åtgärdsplanerplaner för salamanderområden 
Nyanläggning av dammar 
Anläggande av spridningskorridorer 
Grodpassager under vägar 
Villkor om fisk- och kräftfrihet i samrådsbeslut vid anläggning av nya dammar, Länsstyrelsen 
Tillsyn över illegal utplantering av fisk och kräftor 
Information till markägare 
GIS-skikt över salamandrar på kommunens hemsida 
Uppfödning och utsättning 
Uppföljande inventeringar, uppföljningsprogram 
Inventering av mellanliggande marker och dammar 
Inventering i angränsande kommuner 
Naturreservat, biotopskydd, naturvårdsavtal 

Referenser 
Axnér, J. 2006. Inventering av större vattensalamander (Triturus cristatus) i Västmanlands län. 
Länsstyrelsen i Västmanlands län, Miljöenheten, rapport 2006:24. 

Bolander, S. och Södertörnsekologerna. 2009. Södertörnekologernas groddjursprojekt 2008. Ett 
rikt och nära djurliv: Miljöövervakning av groddjur i och nära tätort. Rapport 2009:1. 

Hultengren, S., Ingvarsson, P. och Andrén, C. 2011. Inventering av stor vattensalamander och 
strandpadda i Lysekils kommun. Naturcentrum AB. 

Journath Pettersson, C. 2006. Basinventering av större vattensalamander, Triturus cristatus, i 
Örebro län 2006. Länsstyrelsen i Örebro län, publ. nr 2007:13. 

Karlsson, T. 2006. Större vattensalamander (Triturus cristatus) i Östergötland. Sammanställning av 
inventeringar 1994-2005 och övriga fynd i Östergötlands län. Länsstyrelsen Östergötland, rapport 
2006:4. 

Länsstyrelsen Blekinge län. 2010. Större vattensalamander i Blekinge 2009 – Översiktsinventering 
samt förekomst i 25 Natura 2000-områden. Rapport 2010:01. 
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cristatus i Hallands län 2008. Meddelande 2008:10. 
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Länsstyrelsen i Kalmar län, 2009. Inventering av större vattensalamander Triturus cristatus i Kalmar 
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Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2009. Större vattensalamander – systematisk inventering för 
åtgärdsprogrammet. Rapport 2009:03. 

Magnusson, M. och Stålsjö, L. 2004. Inventering av groddjur Kungsbacka golfklubb Hamra, Särö 
Göteborgs Stadsmuseum. 
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arter/grod-och-kraldjur/Pages/storre_vattensalamander.aspx 
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Ni har större vattensalamander i en damm på era 
marker! 

 
Den ……………………… hittade vi …………… större vattensalamandrar 
 

i dammen vid  ………………………………………………………………… 
 
Miljöförvaltningen i Borås Stad har inventerat större vattensalamander i hela 
kommunen. Vi har kollat upp 507 dammar och letat specifikt i 267 dammar. Vi 
hittade större vattensalamander i 50 dammar i kommunen. De finns främst i ett 
bananformat område från Borgstena, över Gingri, Dalsjöfors, Målsryd, Borås 
Golfbana, Storsjön till Upptröst i Seglora. Den bästa lokalen för arten var på 
Borås Golfklubbs golfbana. 
 

Salamandern är fridlyst och behöver hjälp 

Den större vattensalamandern finns jämnt fördelat i södra och mellersta 
Sverige, men sparsamt i norr. Arten är ganska sällsynt och minskar i antal. 
Salamandrar rör sig långsamt på land och har därför svårt att ta sig fram i 
landskapet om det finns barriärer i vägen. Många salamandrar blir överkörda på 
vägar när de försöker vandra till lekdammarna. Arten har ett kromosomfel som 
gör att bara hälften av alla ägg utvecklas. Den större vattensalamandern är 
fridlyst, vilket innebär att man inte får röra djuren eller förstöra deras 
livsmiljöer. 
 
Den perfekta salamanderdammen ligger i ett lövskogsrikt odlingslandskap med 
mycket skrymslen och död ved. Dammen ska vara solbelyst och så stor och 
djup att den aldrig torkar ut. Det ska finnas en god vegetation i dammen, men 
inte vara igenvuxet. Vattenkvaliteten måste vara god utan påverkan av 
bekämpningsmedel eller övergödning. Dammen ska vara fri från fisk och 
kräftor. Möjligen kan salamandern samexistera med ruda och karp, men då bara 
om fiskarna är så få att de inte äter upp all vegetation. 
 

För att hjälpa den större vattensalamanderns existens i Borås behöver vi sköta 
våra dammar och gärna anlägga fler. Det skulle också vara bra om vi kunde 
ordna grodtunnlar under farliga vägar. Vill du gräva en salamanderdamm? Eller 
vill du anlägga en salamandertunnel under en väg? Kanske fiska ur dammen för 
att bli av med fisk eller kräftor? Behöver du restaurera din damm? Eller håller 
markerna runt dammen på att växa igen? 
 
Från Borås Stads Naturvårdsfond kan man få bidrag för ideella 
naturvårdsprojekt, till exempel att anlägga en salamanderdamm eller restaurera 
igenväxande marker. Bidrag kan lämnas till enskilda och föreningar för 
naturvårdsåtgärder, skötselåtaganden eller restaureringsåtgärder. Mer 
information finns i bifogad broschyr. 
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Fakta om större vattensalamander 

Groddjur med svans 

Den större vattensalamandern är ett groddjur med svans. Den ser ut som en 
liten ödla och kan bli 11-17 cm. Ibland kallas den för vattenödla. Arten finns i 
norra Europa, Storbritannien, Baltikum, Ryssland och i begränsad omfattning i 
Norge och Finland. Den lever på land på fuktiga ställen och äter maskar, sniglar 
och insekter. Den större vattensalamandern är aktiv på natten eller under varma 
regniga dagar. 
 
Leker i dammar 

På våren leker salamandrarna i dammar. Under lektiden får hanarna en tandad 
kam på ryggen. De vuxna salamandrarna stannar i dammen till juni, ibland ända 
in i juli, innan de återgår till ett liv på land. Äggen kläcks till larver som ser ut 
som grodyngel, men större och med yttre gälar. Utvecklingen från larv till 
vuxen tar lång tid, cirka 4 månader. De unga salamandrarna vandrar upp ur 
dammarna i augusti-november. De lever ett undanskymt liv på land tills de blir 
könsmogna och återvänder till lekdammarna vid 3-5 års ålder. 
 
Gamla salamandrar 

En större vattensalamander kan bli upp till 18 år gammal. Dess enda skydd mot 
fiender är att huden är svagt giftig. Varje år söker den upp en damm där det 
varken finns fisk eller kräftor, för att leka. På vintern ligger salamandrarna i 
dvala på land. En större vattensalamander rör sig oftast inom 300 meter från 
lekdammen, men de kan vandra upp till 1 300 meter. 

Med vänlig hälsning 

 
Kommunbiologerna i Borås 

Anna Karlsson,   anna.ka.karlsson@boras.se, telefonnummer: 033-35 30 24 
Anna Ljunggren, anna.ljunggren@boras.se,    telefonnummer: 033-35 83 78 
Jenny Pleym,       jenny.pleym@boras.se,        telefonnummer: 033-35 30 13 
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Granbäcken

Kråkered

Större vattensalamander vid Borås Golfklubb

Damm med förekomst av större vattensalamander
Hej!

Hos er finns Borås Stads bästa förekomst av den större vattensalamandern. Det beror på att ni har
anlagt helt perfekta dammar för salamandrar och sköter dammarna och omgivningarna på ett bra
sätt!

Om ni vill ha hjälp med rådgivning, utbildning eller engångsåtgärder som gäller salamandrarna ställer
vi gärna upp. Det kan vara utbildning eller exkursioner för personal och medlemmar, rådgivning om
skötsel av dammarna, åtgärder för att förbättra salamandrarnas livsmiljö på land eller anläggning av
nya dammar. Vi har ju även haft ett par exkursioner för boråsare hos er under lekperioden, och det
kommer vi säkert fortsätta med då och då. Men vi hör såklart alltid av oss innan i sä fall.

Grattis till ett lyckat miljöarbete som resulterat i en så förnämlig lokal för en hotad djurart!

Jenny Pleym
Kommunbiolog



KONSUMENTDAGARNA2018
LINKÖPING KONSERT & KONGRESS

LINKÖPING  |  23-25 MAJ 2018



För många är Konsumentdagarna inte bara en  
möjlighet till värdefull kompetensutveckling. 
Det är även ett tillfälle att nätverka med såväl andra 
konsumentvägledare och representanter från  
Konsumentverket som journalister och besluts-fatta-
re. Under fikapauser, luncher och middagar  
utbyts erfarenheter, aktuella trender och  
nyskapande idéer. 

Genom inspirerande föreläsningar, diskussioner och 
intressanta seminarier kommer du få verktyg för att 
ta dina idéer till nya höjder.

Du som är medlem i Konsumentvägledarnas 
förening deltar till ett rabatterat pris 2018!

Onsdag 23 maj
13.00 Välkomna 

Niclas Sturesson, ordförande Konsument- 
vägledarnas förening och Konsumentverket

13.05	 KVF:s	styrelse	sammanfattar	året	som	gått

13.15	 Presentation	av	moderator	Josephine	Freje

13.20 Förebyggande arbete -  
Tre	konsumentvägledare	i	framkant
Tre olika vägledare - tre framgångsrika metoder

14.05	 Fika

14.30	 Per	Bolund,	konsumentminister

15.00	 Paneldebatt	-	”Hur	ska	vi	få	kommunerna	att		
satsa	på	kommunal	konsumentvägledning?”
Med representanter från riksdagen, Konsument-
verket, KVF, Sveriges Konsumenter m.fl.

16.30	 Årsmöte	för	medlemmar	i	KVF

19.00	 Middag	och	mingel	på	Scandic	Linköping	City
Linköpings vice borgmästare Niklas Nåbo 
hälsar oss välkomna

Torsdag 24 maj
08.30	 Konsumentverket

Vägledande domar och pågående tillsynsärenden, 
Kristofer Johannesson från Konsumentverket

9.40	 Fika

10.00	 ARN-	Nyheter	och	vägledande	beslut
Britta Ahnmé Kågerman, ordförande  
Allmänna reklamationsnämnden

10.30	 Konsumentbyråerna
Vad är aktuellt och på gång inom telekom-, bank- 
och finans-, försäkrings- och energimarknaderna?

11.30	 Lunch

12.30	 Seminarietillfälle	1

13.30	 Fika	

13.50	 Seminarietillfälle	2

15.00	 Så	lyfter	du	din	presentationsteknik	till	en	ny	nivå	
David Phillips, expert på presentationsteknik

19.00	 Middag	med	underhållning	på	
Linköping	Konsert	&	Kongress	

Fredag 25 maj
08.30 Nya styrelsen 

Vart åker vi år 2019?

08.50	 Bemöta	människor	med	 
rättshaveristiskt	beteende
Jakob Carlander, psykoterapeut och författare

9.50	 Fika

10.20	 forts.	Bemöta	människor	med	
rättshaveristiskt	beteende

11.20	 Avslutning

11.45	 Lunch

Anmälan:http://konsumentdagarna2016.axaco.se	

Välkommen	till
Konsumentdagarna 2018

Linköping	23-25	maj	2018

MODERATOR  
Josephine Freje, prisbelönt frilansjournalist som 
gräver, skriver, fotar, redigerar och föreläser.Program



Valbara	seminarier	torsdag	24	maj
Seminarietillfälle 1: kl. 12.30-13.30 
Seminarietillfälle 2: kl. 13.50-14.50

Seminarie	1
Att	ha	rätt	men	inte	få	rätt	–	vad	krävs	för	att	
konsumenten	ska	få	rätt	hos	ARN?
Jenny Hjukström, vice ordförande ARN

Seminarie	2
Bedrägerier	på	nätet	–	så	blir	konsumenterna	lurade
Peter Forsman, OSINT-specialist och ansvarig för  
internetsweden.se

Seminarie	3
Lätt	att	göra	rätt	–	undvik	vanliga	missar	
i	bilreklamationsärendet
Carl-Erik Stjernvall, Motormännen

Seminarie	4
Våga	ta	plats	i	media	–	konkreta	tips	 
från	PLUS	och	Konsumentverket
Inger Ljung Olsson, programledare PLUS 
Maria Höglund, redaktör PLUS
Hans Lundin, presschef Konsumentverket

Seminarier

Linköping	23-25	maj	2018



Anmäl	dig	här!

Konsumentdagarna 2017

Välkomna	till	tre	spännande	dagar	 
i	Sundsvall	önskar	Styrelsen	för	 
Konsumentvägledarnas	förening!

KONFERENS	OCH	BOENDE
Konferensen äger rum på en av Sveriges ledande mötesan-
läggningar, Linköping Konsert & Kongress. Anläggningen 
ligger ca 10 min. promenad från resecentrum. 

Boende erbjuds på Scandic Linköping City och Elite Stora 
Hotellet. Middag & mingel onsdag 23 maj sker på Scandic 
Linköping City och festmiddag torsdag 24 maj på Linköping 
Konsert & Kongress.

DELTAGARE
Konferensen vänder sig till handläggare av konsument-
frågor, ansvariga chefer och politiker i kommunerna.  
Konferensen vänder sig även till rikspolitiker,  
organisationsföreträdare, myndigheter och journalister.
 
 EXKL.	 INKL.
KOSTNADER  MOMS  MOMS
Deltagaravgift 23-25 maj med  
boende två nätter, enkelrum
Medlem* 6 810 kr 8 047 kr 
Ej medlem 7 410 kr 8 797 kr
Deltagaravgift 23-25 maj med  
boende två nätter, del i dubbelrum 

Medlem* 5 605 kr 6 698 kr 
Ej medlem 6 205 kr 7 448 kr

Deltagaravgift dag 1 – ons 23 maj 927 kr 1 125 kr

Deltagaravgift dag 2 – tors 24 maj 1 970 kr 2 391 kr

Deltagaravgift dag 3 – fre 25 maj 430 kr 538 kr

Serviceavgift** 1 315 kr 1 643 kr

Enkelrum inkl. frukost/natt  1 384 kr 1 550 kr

Del i dubbelrum inkl. frukost/natt 782 kr 875 kr

ANMÄLAN
Anmälan görs online på Konsumentdagarna 2018 senast 
onsdag 21 mars 2018. Anmälan är bindande.  
Konferensavgiften faktureras omgående efter anmälan.

AVBOKNING	
Vid avbokning av deltagande och boende i samband med 
Konsumentdagarna 2018 debiteras följande:
• Fr o m anmälan – 21 febr 2018  
 25% av totala deltagaravgiften inkl. boende
• Fr o m 22 febr – 21 mar 2018 
 50% av totala deltagaravgiften inkl. boende
• Fr o m 22 mar – 19 apr 2018 
 75% av totala deltagaravgiften inkl. boende
• Fr o m 20 apr –  
 100% av totala deltagaravgiften inkl. boende

ÖVRIGT	
Arrangörerna reserverar sig mot eventuella ändringar i 
programmet. Aktuellt program kommer att kunna ses i  
vår app som alla deltagare får information om innan  
Konsumentdagarna 2018 går av stapeln.

Ytterligare	information	lämnas	av:
Karin Lindmark, konferensansvarig KVF, 
Tel: 0910-735 000, e-post: karin.lindmark@skelleftea.se

Annika Grahn, Project manager, Trons Production AB,  
Tel: 070-818 81 53 eller e-post: info@tronsproduction.se

Boende	och	anmälan

*Rabatten gäller endast vid bokning av hela konferensen med boende i minst två nätter. 
**Kongresserviceavgift betalas av samtliga. 

Välkomna till tre spännande dagar i Linköping 
önskar Konsumentverket och styrelsen för  

Konsumentvägledarnas förening!

https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/linkoping/scandic-linkoping-city
https://www.elite.se/sv/hotell/linkoping/stora-hotellet/
https://www.elite.se/sv/hotell/linkoping/stora-hotellet/
https://axacoair.se/go?ygUbbZDA
https://axacoair.se/go?ygUbbZDA
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Västra Götaland är fantastiskt! Men vi har fortfarande utmaningar kvar för
att nå våra miljömål och de globala målen. Med detta åtgärdsprogram för
miljömålen 2017–2020 vill Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen vägleda och 
stödja prioriteringar samt stimulera till ökad samverkan i miljöarbetet. Vi 
vet att vi på den lokala och regionala nivån har stora möjligheter att driva 
utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Genom att arbeta tillsammans 
ökar vi möjligheten att nå våra mål.

Vi ser att det finns ett stort engagemang hos aktörerna i länet, och vi ser
fram emot ett fortsatt samarbete. Välkomna att arbeta med oss för ett håll-
bart Västra Götaland!
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2. Detaljerat underlag om åtgärderna
Detta dokument riktar sig till oss som mer kon-
kret jobbar med åtgärderna, till exempel på en 
kommun, myndighet, företag eller organisation.

Här ger vi mer detaljerade beskrivningar av 
åtgärderna såsom bakgrund och de miljömässi-
ga, sociala och ekonomiska effekterna. Dessut-
om finns här beskrivet vilken rapportering och 
uppföljning som förväntas av de som åtar sig 
åtgärder. Här beskriver vi också mer detaljerat 
hur uppföljningen kommer att samordnas med 
uppföljningen av de inkluderade planerna och 
programmen. Dokumentet kommer att finnas 
som en pdf-fil på Länsstyrelsens webbplats och 
kommer att revideras vid behov.

3. Åtgärder per aktör
Vi samlar åtgärder för följande aktörer eller 
aktörsgrupper: kommunerna (inklusive kom-
munala bolag och kommunalförbund), Läns-
styrelsen, Skogsstyrelsen, Trafikverket, Västra 
Götalandsregionen, intresseorganisationer och 
ideella föreningar, utbildning, jord- och skogs-
bruket samt näringsliv.

Vi samlar de åtgärder som berör varje aktörs-
grupp för att underlätta arbetet med åtgärderna 
i sin organisation. Dessa dokument finns som 
pdf-filer på Länsstyrelsens webbplats.

Läsanvisning och målgrupp

Åtgärdsprogrammet består av tre delar:

1. huvuddokumentet som du har framför 
dig nu

2. detaljerat underlag om åtgärderna
3. samlade åtgärder per aktör.

Nedan ger vi en övergripande introduktion 
om vad de tre delarna innehåller för att 
underlätta för dig.

I åtgärdsprogrammet använder vi miljömål 
även om det formellt heter miljökvalitetsmål.

1. Huvuddokument – Utmaningar för ett 
hållbart Västra Götaland
Detta dokument riktar sig till alla som har en 
roll i åtgärdsarbetet på lokal och regional nivå.

Här ger vi inledningsvis en sammanfattning 
med beskrivningar av de fyra utmaningar som 
Västra Götaland står inför, tillsammans med 
en översikt av åtgärderna. Dessutom beskriver 
vi varför och hur åtgärdsprogrammet har tagits 
fram, vilka aktörer som berörs, information om 
de regionala miljömålen och de globala målen, 
samt om genomförande och arbetssätt. Sist i 
dokumentet finns varje utmaning beskriven 
tillsammans med tabeller med åtgärder och 
förslag på aktörer.

Huvuddokument är det formella dokumentet 
som beslutas för att uppfylla Länsstyrelsens och 
Skogsstyrelsens uppdrag.
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Sammanfattning

Vi fokuserar på fyra utmaningar för Västra Götaland där vi tillsammans kan skapa bättre 
förutsättningar för miljön:

 h Minskad klimatpåverkan och ren luft
 h Hållbar användning av vattenmiljöer
 h Hållbart brukande av skog och odlingslandskap
 h God boendemiljö och hållbar konsumtion

Inom varje utmaning finns åtgärder för lokala 
och regionala aktörer i Västra Götaland för 
att nå de regionala miljömålen. Kommu-
nerna, Västra Götalandsregionen, universitet 
och högskolor, näringsliv, mark ägare, ideella 
organisationer, Skogsstyrelsen, Trafikverket 
och Länsstyrelsen är några viktiga aktörer för 
genomförandet.

Syftet med åtgärdsprogrammet är att det ska 
vägleda och stödja pioriteringar samt stimu-
lera till en ökad sarmverkan i det lokala och 
regionala miljöarbetet. Flera åtgärder grundar 
sig på lagkrav medan andra åtgärder till större 
del är frivilliga. Under programmets period 
stödjer Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Väs-
tra Götalandsregionen arbetet genom att bidra 
till samverkan, följa upp åtgärderna och sprida 
goda exempel.

Programmet innehåller 46 nya åtgärder 
(översikt sidan 6-7) som aktörerna åtar sig att 
arbeta med. För att skapa en helhet har även 
åtgärder från följande planer och program 
integrerats som täcker upp viktiga åtgärds-
områden:

• Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om
• Åtgärdsprogram för havsmiljön 2015-2021
• Åtgärdsprogram för Västerhavets och 

Södra Östersjöns vattendistrikt 2016-2021

MINSKAD KLIMATPÅVERKAN & REN LUFT

HÅLLBAR ANVÄNDNING AV VATTENMILJÖER

HÅLLBART BRUKANDE AV SKOG & ODLINGSLANDSKAP

GOD BOENDEMILJÖ & HÅLLBAR KONSUMTION



+ 5 regionala åtgärder inom:

Åtgärdsprogram för havsmiljön
2015-2020

+ 25 regionala åtgärder inom:

Åtgärdsprogram för Västerhavets och 
Södra Östersjöns vattendistrikt 2016-2021

+ åtgärder inom 

Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om
FOKUSOMRÅDE 1. Hållbara transporter
FOKUSOMRÅDE 2.  Klimatsmart och hälsosam mat
FOKUSOMRÅDE 3.  Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster 
FOKUSOMRÅDE 4.  Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler
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HÅLLBAR ANVÄNDNING AV VATTENMILJÖER

KL1. Minska exponeringen för höga halter av partiklar från vägtrafik i tätorter
KL2. Minska utsläppen av bensapyren och partiklar från småskalig vedeldning
KL3. Minska industriernas utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC)
KL4. Minska utsläppen av lösningsmedel från hushåll
KL5. Minska exponeringen för höga halter kvävedioxid i stadsluften

Åtgärder som berör miljömålen
• Begränsad klimatpåverkan
• Frisk luft 
• Giftfri miljö
• God bebyggd miljö

Åtgärder som berör miljömålen
• Bara naturlig försurning
• Giftfri miljö 
• Ingen övergödning

• Levande sjöar och  
vattendrag 

• Grundvatten av god 
kvalitet

• Hav i balans samt levande 
kust och skärgård

• Ett rikt växt- och djurliv

V1. Skydda värdefulla sjöar och vattendrag 
V2. Skapa och bevara ekologiska kantzoner
V3. Minska miljöriskerna med läkemedelsanvändning
V4. Minska spridningen av högfluorerade ämnen (PFAS)
V5. Genomföra regionalt program för efterbehandling av förorenade områden
V6. Genomföra kommunal kust- och havsplanering 
V7. Samverka i framtagandet av havsplan för Västerhavet
V8. Miljöanpassa fritidsbåtsanvändningen
V9. Bedriva fisketillsyn vid kust- och inlandsvatten
V10. Ta fram och genomföra fiskevårds- och fiskförvaltningsplaner 
V11. Främja utvecklingen av hållbart marint vattenbruk
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SO1. Förbättra skötseln av strandängar 
och rikkärr
SO2. Upprätta ett nätverk för skötsel av 
blöta strandängar och rikkärr 
SO3. Skydda värdefulla våtmarksområden
SO4. Skydda värdefulla skogsområden 
SO5. Förbättra miljöhänsynen vid 
skogsbruksåtgärder genom målbilder  
SO6. Utveckla miljöhänsynen i skogsbru-
ket genom åtgärdsgruppen Levande 
skogar 
SO7. Minska skadorna på forn- och 
kulturlämningar i skogsbruket
SO8. Öka arealen hyggesfritt skogsbruk 
SO9. Samverka för att bevara jordbruks-
mark
SO10. Bedriva miljörådgivning i lantbruket

SO11. Främja natur- och kulturvärden i 
odlingslandskapet
SO12. Utveckla dialogverktyg om 
markanvändning
SO13. Ta fram lokalt underlag för att nå 
målen för betesmarker
SO14. Främja ekologisk produktion
SO15. Bevara och planera för skyddsvärda 
träd 
SO16. Använda GIS-baserade naturvårds-
databaser och naturvårdsplaner i fysisk 
planering
SO17. Skapa blomrika miljöer för 
pollinerare
SO18. Bevara och stärka grön infrastruktur 
i hela landskapet 
SO19. Genomföra åtgärdsprogram för 
hotade arter
SO20. Motverka spridningen av invasiva 
främmande arter

Åtgärder som berör miljömålen
• Giftfri miljö 
• Myllrande våtmarker
• Levande skogar

• Ett rikt odlingslandskap 
• Ett rikt växt- och djurliv 

Åtgärder som berör miljömålen
• Giftfri miljö 
• God bebyggd miljö 
samt övergripande arbete med hållbar utveckling.

BK1. Skydda och utveckla tätorters grönområden
BK2. Undersöka formerna för och initiera nätverk eller annat projekt, med 
syfte att förbättra ljudmiljön i tätorter
BK3. Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola samt vårdlokaler och 
andra boenden
BK4. Ta fram kulturmiljöprogram som underlag i fysisk planering
BK5. Sanera förorenade områden för att bygga bostäder
BK6. Delta i projekt Giftfri vardag
BK7. Främja ekologisk livsmedelskonsumtion
BK8. Utbilda och lära för hållbar utveckling
BK9. Sprida miljö- och naturinformation till nyanlända
BK10. Främja miljömålsarbete inom föreningslivet

HÅLLBART BRUK ANDE AV  
SKOG & ODLINGSLANDSK AP

GOD BOENDEMILJÖ & HÅLLBAR KONSUMTION

KL =  Minskad klimatpåverkan & ren luft
V =  Hållbar användning av vatten miljöer
SO =  Hållbart brukande av skog & odlings landskap
BK =  God boende miljö & hållbar konsumtion 

GLOBALA MÅL GLOBALA MÅL 
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Åtgärder ger resultat
Vi har många goda exempel i Västra Götaland 
på allt från fiskevård, utsläppsminskningar 
och trafikplanering till sanering av miljögifter 
och restaurering av naturvärden. Med detta 
åtgärdsprogram vill vi sprida kunskap och fler 
goda exempel.

På den lokala och regionala nivån har vi stora 
möjligheter att aktivt driva utvecklingen mot 
ett mer hållbart samhälle. Genom att arbeta 
tillsammans och genomföra åtgärder och 
utvecklingsinsatser ökar vi möjligheten att nå 
våra mål.

Detta åtgärdsprogram inriktar sig främst på 
miljön genom vårt fokus på miljömålen. För att 
nå en hållbar utveckling behöver miljömässiga, 
sociala och ekonomiska dimensioner samspela. 
Därför beskriver vi vad åtgärderna bedöms ge 
för effekter inom de tre dimensionerna och hur 
de förstärker varandra. Det är av avgörande 
betydelse att hushålla med resurserna över tid, 
så att kommande generationer får minst lika 
goda förutsättningar som idag. 

Den samhällsomställning som behövs för 
att nå det övergripande Generationsmålet 
samt miljömålen i Sverige kräver ett brett 
engagemang i hela samhället. Arbetet måste 

genomföras på alla nivåer, från den lokala till 
den globala. Inom vissa miljöområden kan vi 
åstadkomma mycket lokalt och regionalt, men 
inom andra områden krävs ett nationellt och 
internationellt samarbete med gemensamma 
åtgärder för att uppnå målen.

Varför ett regionalt åtgärdsprogram?
Det pågår mycket bra arbete för vår miljö i Väs-
tra Götaland, men ändå bedömer vi att de flesta 
miljömålen i länet inte nås till år 2020. Takten 
i åtgärdsarbetet behöver öka. Länsstyrelserna 
har därför fått regeringens uppdrag att ta fram 
regionala åtgärdsprogram för miljön. Målet är 
att ytterligare förbättra förutsättningarna för 
att nå miljömålen i länet. 

I programmet lyfts de åtgärder där lokala och 
regionala aktörer har mandat och styrmedel att 
skapa förändring. Vi fyller därmed en viktig 
funktion att komplettera det nationella och 
internationella arbetet. De regionala tilläggs-
målen lyfter fram särdrag i Västra Götaland 
och blir därför särskilt viktiga (se avsnittet Vem 
ansvarar för miljömålen på regional nivå?). 

Tillsammans för ett hållbart Västra Götaland
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Det regionala åtgärdsprogrammet ska

 h ge vägledning och stöd för att prioritera 
åtgärder och utvecklingsinsatser

 h stimulera till att öka samverkan mellan 
länets aktörer 

 h ge en effektivare användning av våra sam-
mantagna resurser.

 
Under förutsättning att alla åtgärder genom-

förs bedömer vi att nio av de femton miljömå-
len utvecklas i positiv riktning till 2020, till 
skillnad från 2017 då vi bedömde att endast två 
miljömål utvecklades positivt. Generellt krävs 
nationellt och internationellt arbete för att 
skapa bättre förutsättningar för att nå samtliga 
miljömål.

Även om detta åtgärdsprogram endast 
sträcker sig till 2020 kommer dessa prioriterade 
åtgärder att fortsätta vara betydelsefulla i kom-
mande åtgärdsprogram.

Vi vill betona att det pågår mycket arbete för 
miljön utöver detta program och det är viktigt 
att det fortsätter.
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Fyra utmaningar
Vi har delat in det regionala åtgärdsprogram-
met i fyra utmaningar för Västra Götaland. 
Detta finns överskådligt presenterat på sidan 
6-7. Syftet med utmaningarna är att lättare 
kunna kommunicera och arbeta samlat kring 
olika frågor. För varje utmaning visar vi 

 h vilka globala mål som främst gynnas 
 h vilket eller vilka miljömål som främst  

gynnas av åtgärderna 
 h vilka aktörer som berörs.

För att skapa en helhet som underlättar 
har vi integrerat de redan beslutade planerna/
programmen Klimat 2030 – Västra Götaland 

ställer om, Åtgärdsprogram för havsmiljön och 
Åtgärdsprogram för Västerhavets vattendi-
strikt och Södra Östersjöns vattendistrikt (se 
sidan 13). Andra planer och program lyfts in 
som enskilda åtgärder. Till exempel Regional 
handlingsplan för grön infrastruktur, Havs-
plan för Västerhavet, Regionalt program för 
efterbehandling av förorenade områden och 
Landsbygdsprogrammet. Dessa har komplette-
rats med ytterligare åtgärder i programmet.

Förebygg istället för att kompensera 
Vi behöver i större utsträckning lägga fokus på 
att förebygga istället för att kompensera och 
städa upp i efterhand. Många av åtgärderna 
handlar om att lösa uppkomna miljö- och häl-
soproblem genom att begränsa, restaurera och 
kompensera. Vi måste bygga in hållbarhet i alla 
verksamheter och därmed förebygga framtida 
miljö- och hälsoproblem. Naturvårdsverkets 
fördjupade utvärdering av miljömålen 2015 lyfter 
särskilt att många av dagens styrmedel och åt-
gärder handlar om att begränsa och kompensera 
för skador på miljön. Vi bör i stället undvika 
att miljöproblemen uppstår. En uppmaning 
till länets alla aktörer är att ha ett förbyggande 
arbetssätt i sina verksamheter.

Vilka är våra utmaningar?

MINSKAD KLIMATPÅVERKAN & REN LUFT

HÅLLBAR ANVÄNDNING AV VATTENMILJÖER

HÅLLBART BRUKANDE AV SKOG & ODLINGSLANDSKAP

GOD BOENDEMILJÖ & HÅLLBAR KONSUMTION
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DE TRE PLANER OCH PROGRAM VARS ÅTGÄRDER INTEGRERAS I ÅTGÄRDSPROGRAMMET

 h Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om 
Med målet att vara en fossiloberoende region till 
år 2030 har Länsstyrelsen och Västra Götalands-
regionen tagit fram en gemensam plan för att 
nå målet. Länsstyrelsens regeringsuppdrag att 
utveckla och genomföra regionala åtgärdsplaner 
för det klimat- och energistrategiska arbetet är 
inkluderat i Klimat 2030. 

Planen är uppdelad i fyra olika fokusområden 
med tillhörande satsningar: Hållbara transpor-
ter, Klimatsmart och hälsosam mat, Förnybara 
och resurseffektiva varor och tjänster samt Sunda 
och klimatsmarta bostäder och lokaler. Konkreta 
åtgärder tas fram inom dessa satsningar. Läs mer 
om planen och genomförandet här:  
www.klimat2030.se

 h Åtgärdsprogram för havsmiljön 2015-2020
Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram ett 
nationellt åtgärdsprogram för att uppnå målen i 
EU:s havsmiljödirektiv om god miljöstatus (ram-
direktiv om en marin strategi 2008/56/EG). 
Genomförandet av EU:s havsmiljödirektiv är ett 
viktigt verktyg för att nå miljömålen. Endast de 
fem åtgärder som gäller regionala aktörer har 
lyfts i in i det regionala åtgärdsprogrammet. Du 
hittar programmet här: www.havochvatten.se 
(sök på havsmiljödirektivet).

Länsstyrelsen och kommunerna är de regiona-
la aktörer som enligt Miljöbalken (5 kap 8§) ska 
vidta de åtgärder som behövs enligt åtgärds-
programmet. Åtgärdsprogrammet styrs av 
Havsmiljö förordning (2010:1341). En plan för upp-
följning och genomförande tas fram av Havs- och 
vattenmyndigheten. Första uppföljningen sker 
2018, och Havs- och vattenmyndigheten rappor-
terar till EU.

 h Åtgärdsprogram för Västerhavets och Södra 
Östersjöns vattendistrikt 2016-2021
Sveriges fem vattenmyndigheter har tagit fram 
åtgärdsprogram för att uppnå målen i EU:s 
vatten direktiv om god ekologisk och kemisk sta-
tus (ramdirektivet för vatten 2000/60/EG). 
Genomförandet av vattendirektivet är ett viktigt 
verktyg för att nå miljömålen. Endast de 25 åtgär-
der som gäller regionala aktörer har lyfts in i det 
regionala åtgärdsprogrammet. Västra Götaland 
ingår i två av fem vattendistrikt. Du hittar pro-
grammen här: www.vattenmyndigheterna.se 

Länsstyrelsen, kommunerna, Trafikverket och 
Skogsstyrelsen är de regionala aktörer som enligt 
Miljöbalken (5 kap 8§) ska vidta de åtgärder som 
behövs enligt åtgärdsprogrammet. Åtgärdspro-
grammet styrs av Förordning (2004:660) om för-
valtning av kvaliteten på vattenmiljön, och Förord-
ning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion. Årlig 
uppföljning sker av Vattenmyndigheterna, och 
Havs- och vattenmyndigheten rapporterar till EU.

http://klimat2030.se/
http://www.havochvatten.se
http://www.vattenmyndigheterna.se
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Åtaganden
För att genomföra det regionala åtgärdspro-
grammet krävs ett fortsatt stort engagemang i 
Västra Götaland. För varje åtgärd finns förslag 
på huvudaktörer och medaktörer. Aktörerna 
väljer vilka åtgärder man vill åta sig att genom-
föra. Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har 
genom sitt beslut av åtgärdsprogrammet åtagit 
sig de åtgärder där de anges vara huvud- eller 
medaktörer.

Aktörer som åtar sig en åtgärd som huvudak-
tör tar även på sig att initiera och driva arbetet 
i samverkan med de medaktörer som åtagit sig 
åtgärden. De som åtar sig att delta som medak-
tör förväntas medverka genom att genomföra 
åtgärden inom sin egen verksamhet eller skapa 
förutsättningar och bidra med stöd till huvud-
aktören i genomförandet. Åtagandet görs digi-
talt i den webblösning som tas fram nationellt 
under 2017-2018 för att rapportera och följa upp 
åtgärdsprogrammet (mer information finns i 
”Detaljerat underlag om åtgärderna”, se läsan-
visning i början av detta dokument).

För de tre integrerade programmen bedrivs 
genomförandet enligt förutsättningarna för 
respektive program (rutan sidan 13). Observera 
att ”Åtgärdsprogram för havsmiljön 2015–2020” 
och ”Åtgärdsprogram för Västerhavets och 
Södra Östersjöns vattendistrikt 2016–2021” är 
bindande enligt miljöbalken. Även flera andra 
åtgärder har lagkrav i grunden.

Detaljerat underlag om åtgärderna
I dokumentet ”Detaljerat underlag om åtgär-
derna” beskrivs åtgärderna mer detaljerat med 
bland annat bakgrund och vilka effekter åtgär-
den bedöms leda till miljömässigt, socialt och 
ekonomiskt. Dessutom står det om finansiering 
och hur vi planerar att åtgärden följs upp.

”Detaljerat underlag om åtgärderna” kan 
revideras under åtgärdsprogrammets period 
2017–2020, till exempel om nya indikatorer tas 
fram eller andra förutsättningar ändras. Därför 
finns dokumentet endast i pdf-format på Läns-
styrelsens webbplats.

Ekonomiska stöd och bidrag
Flera av åtgärderna kan genomföras genom 
prioriteringar i befintlig verksamhet, medan 
andra åtgärder kräver extra finansiering. För att 
hitta finansiering och därmed stödja genom-
förandet finns sammanställningen ”Var finns 
pengarna? – stöd och bidragsmöjligheter till 
åtgärder och insatser för att nå miljömålen”. 
Denna sammanställning uppdateras ett par 
gånger per år (figur 1). Den finns som pdf-fil på 
Länsstyrelsens webbplats.

Stöd, samverkan och goda exempel
Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Västra Gö-
talandsregionen har ett särskilt ansvar regionalt 
för att stimulera, stödja och underlätta åtgärds-
arbetet. Det kan till exempel vara kunskapsstöd 

Hur ska åtgärderna genomföras?

Figur 1. ”Var finns pengarna? – stöd 
och bidragsmöjligheter till åtgärder och 
insatser för att nå miljömålen” är en 
sammanställning som tagits fram för 
att underlätta för länets aktörer i deras 
åtgärdsarbete och som uppdateras 
årligen.

 

 
 
 
 
 
 
 
Var finns pengarna? 
- sammanställning av stöd och bidragsmöjligheter 

till åtgärder och insatser för att nå miljömålen 
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och att skapa mötesplatser till att samla och 
sprida goda exempel och resultat från arbetet. 
Uppföljning av åtgärderna är ett viktigt un-
derlag i detta arbete. Hur detta kommer ske 
praktiskt kommer presenteras och utvecklas i 
samverkan med länets aktörer.

Aktörer i Västra Götaland
Västra Götalands aktörer är vi som på lokal 
och regional nivå är verksamma och har 
möjlighet att påverka. Viktiga aktörer är till 
exempel:
 
• Länets 49 kommuner
• Västra Götalandsregionen
• Universitet och högskolor
• Förskolor, grundskolor, gymnasier
• Företag och näringsliv
• Markägare
• Ideella organisationer (exempelvis  

vattenråd och naturskyddsföreningar)
• Skogsstyrelsen: Göteborgs samt Skara-

borg – Fyrbodals distrikt
• Trafikverket
• Länsstyrelsen i Västra Götalands län

För att underlätta har vi samlat samtliga åt-
gärder som en aktör eller aktörsgrupp föreslås 
genomföra. Det är tänkt som stöd för verk-
samhetsplanering och åtaganden. Underlaget 
presenteras i pdf-format på Länsstyrelsens 
webbplats, och kommer finnas för följande 
aktörsgrupper: kommunerna (inklusive kom-
munala bolag och kommunalförbund), Läns-
styrelsen, Skogsstyrelsen, Trafikverket, Västra 
Götalandsregionen, intresseorganisationer 

och ideella föreningar, utbildning, jord- och 
skogsbruket samt näringsliv och företag.

Detta åtgärdsprogram riktar sig främst till 
aktörerna ovan. Enskilda personer påverkas 
framför allt i de beslut som aktörerna tar. 
En sammanställning av vad enskilda perso-
ner själva kan göra i sin vardag för att leva 
mer miljöanpassat finns på Länsstyrelsens 
webbplats.

Jämställdhet och jämlikhet som 
arbetssätt
En av grundstenarna för en hållbar utveck-
ling är att integrera miljömässiga, sociala 
och ekonomiska aspekter i beslutsfattandet. 
Faktorer som medverkar till social hållbarhet 
är bland annat jämställdhet, delaktighet och 
inflytande, hälsa och livskvalitet. 

Det är viktigt att miljömålen analyseras, 
inte bara utifrån dess påverkan på mil-
jön, utan även hur de påverkar människor. 
Påverkar exempelvis miljögifter flickor och 
pojkar samt kvinnor och män på samma sätt? 
Påverkar kvinnor och män miljön på olika 
sätt och hur kan de bidra till eller påverkas 
av miljömålsarbetet? Här kan skillnaderna 
mellan kvinnors och mäns livsstil, beteenden 
och konsumtion undersökas. Det är även 
viktigt att arbeta med skillnader när det gäl-
ler attityder. Exempelvis kör män i industri-
länder bil i större utsträckning än kvinnor. 
Kvinnor är därför beroende av kollektivtrafik 
i större utsträckning. Genom att undersöka 
olika konsumtionsmönster och livssituatio-
ner bland kvinnor och män kan vi utveckla 
bättre styrmedel för att uppnå hållbarhet och 
förbättrad livskvalitet.

Vi som aktörer bör alltid integrera ett 
jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv när 
åtgärder genomförs. Detta gör vi genom att 
göra analyser som är baserade på till exempel 
kön och ålder. Det är också viktigt att defi-
niera målgruppen och målgruppens behov. 
I det arbetet lyfts vilka som borde nås och 
vilka som känner igen sig i kommunikationen 
(bild, text och språk). Det gör att fler mål-
grupper kan ta del av exempelvis samhällsin-
formation samt att olika gruppers behov och 
intressen tas tillvara.

Vi belyser de sociala aspekterna i samtliga 
åtgärder för att skapa bättre riktade insatser 
och aktiviteter som bidrar till ett mer inklu-
derande och hållbart samhälle.
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Genomförandet av åtgärderna kommer att 
följas upp årligen av Länsstyrelsen för att sti-
mulera och motivera. Uppföljningen är även en 
förutsättning för att kommunicera det som görs 
i länet och för att sprida goda exempel, och blir 
därför en viktig del i samverkan om genomför-
andet av åtgärderna. Underlaget används i den 
årliga regionala bedömningen av miljömålen.

I ”Detaljerat underlag om åtgärderna” visas 
när och hur uppföljningen genomförs samt 
vilka uppföljningsmått och indikatorer som 
vi föreslår ska användas. Stödet ligger som 
tidigare nämnts på Länsstyrelsens webbplats i 
pdf-format. Under 2020 planerar vi en fördju-
pad utvärdering av åtgärdsprogrammet för att 
utveckla det kommande åtgärdsarbetet.

Under 2017-2018 tas en nationell webblös-
ning fram för att rapportera och följa upp 
åtgärderna i de olika åtgärdsprogrammen. Det 
är i denna webblösning som du som aktör gör 
dina åtaganden av åtgärder.

Hur följer vi upp 
åtgärderna?

Figur 2. Klimatanpassning berör 
många delar av samhället.

Åtgärder i ett förändrat klimat
Påverkan från ett förändrat klimat har tagits 
med i åtgärdsarbetet genom att åtgärderna 
klimatanpassats (figur 2). Det handlar både om 
att bedöma framtida åtgärdsbehov på grund av 
klimatförändringarna och att klimatanpassa 
själva åtgärderna. Exempel på detta är arbe-
tet med skydd av hotade arter som påverkas 
negativt av klimatförändringarna och ökad 
påverkan av främmande arter vars utbredning 
kan gynnas av klimatförändringarna. Fysiska 
åtgärder i miljön såsom fiskvägar (faunapassa-
ger) och dagvattenhantering är andra exempel 
där man behöver anpassa de fysiska åtgärderna 
för framtida regnmängder och vattennivåer. I 

den regionala handlingsplanen för klima-
tanpassning i Västra Götaland kan 
man läsa om länets klimatanpassning. 
Många åtgärder för att anpassa sam-

hället till klimatförändringarna bidrar 
också till arbetet med att uppnå 

miljömålen. Flera miljömålsåtgär-
der i detta program har därför en 
koppling till handlingsplanens 

åtgärder.



19

Västra G
ötaland i världen

I Sverige utgör miljömålen den miljömäs-
siga delen av hållbar utveckling och är därmed 
en viktig del i Sveriges ansvar att uppfylla 
våra globala mål. I beskrivningen av våra fyra 
utmaningar i Västra Götaland visas på vilka 
miljömål som gynnas av åtgärderna inom ut-
maningen. Dessutom visar vi vilka globala mål 
som gynnas.

Av våra 17 globala mål är det tretton mål 
som främst gynnas i vårt åtgärdsprogram för 
miljömålen:

2. Ingen hunger
3. Hälsa och välbefinnande
4. God utbildning för alla
5. Jämställdhet
6. Rent vatten och sanitet
7. Hållbar energi för alla
8. Anständiga arbetsvillkor och  
 ekonomisk tillväxt
9. Hållbar industri, innovationer 
 och infrastruktur
11. Hållbara städer och samhällen
12. Hållbar konsumtion och produktion
13. Bekämpa klimatförändringen
14. Hav och marina resurser
15. Ekosystem och biologisk mångfald

Generationsmålet och de globala målen
Sverige har ett ansvar för miljön i andra länder, 
vilket sammanfattas väl i Generationsmålet:

”Det övergripande målet för miljöpolitiken är 
att till nästa generation lämna över ett samhälle 
där de stora miljöproblemen är lösta, utan att 
orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför 
Sveriges gränser.”

Vid FN:s toppmöte 2015 antog världens stats- 
och regeringschefer Agenda 2030 och de 
globala målen för hållbar utveckling (figur 3). 
Agenda 2030 är den nya utvecklingsagendan 
som består av 17 globala mål med sammanlagt 
169 delmål som ersätter de tidigare millenie-
målen.

Världens länder har åtagit sig att fram till 
år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis 
framtid. Generationsmålet och Agenda 2030 
knyter ihop vårt gemensamma ansvar för mil-
jön i en alltmer global värld. Sveriges regering 
har ambitionen att vara ledande i arbetet för de 
globala målen.

Västra Götaland i världen

Figur 3. Våra globala mål för hållbar 
utveckling. 

FREDLIGA OCH
INKLUDERANDE 
SAMHÄLLEN
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havsmiljödirektivets och vattendirektivets 
åtgärdsprogram. 

Naturvårdsverkets fördjupade utvärdering 
visar på vikten av att utveckla skattesystemet 
mot en cirkulär ekonomi. Dessutom rekom-
menderas att vi fasar ut miljöskadliga sub-
ventioner, moderniserar vattenlagstiftningen, 
ökar miljökraven i landsbygdsprogrammet och 
förändrar de skogspolitiska styrmedlen.

För att vända den negativa globala miljö-
utvecklingen och uppnå både Sveriges egna 
miljömål och våra globala mål för hållbar 
utveckling krävs ett fortsatt internationellt 
arbete inom Europa (EU-direktiv och EU-lag-
stiftning). Det krävs även arbete på en global 
arena för att lyckas, där konventioner och avtal, 
såsom Klimatkonventionen och Kyotoproto-
kollet, är viktiga. 

Nationellt och internationellt arbete 
På samma sätt som Västra Götaland och Sve-
rige har ett ansvar för miljön i andra länder, så 
är nationellt och internationellt arbete viktigt 
för att nå Sveriges Generationsmål och miljö-
mål. Naturvårdsverkets årliga bedömningar av 
miljömålen på nationell nivå visar på behovet 
av starkare styrmedel. De lyfter särskilt fram 
behovet av ett fortsatt nationellt och inter-
nationellt arbete av insatser för att nå målen 
i klimatavtalet från FN:s klimatmöte i Paris. 
Därutöver lyfter de fram vikten av att tillämpa 
och fortsätta att utveckla de EU-gemensamma 
reglerna för kemikalier. De tar även upp 
behovet av att förstärka arbetet med att bevara 
värdefulla miljöer och ta mer miljöhänsyn, att 
stärka landsbygdsprogrammet med resurser 
till relevanta miljöåtgärder samt genomföra 
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Västra Götaland har antagit 15 av de 16 na-
tionella miljömålen med preciseringar och 
etappmål som sina regionala mål. Miljömålet 
Storslagen fjällmiljö är det enda som inte är 
aktuellt för länet. Vi har dessutom tagit fram 
regionala tilläggsmål som lyfter fram regionala 
särdrag och områden som kräver ytterligare 
insatser för tretton av dessa mål. 

På Länsstyrelsens webbplats finns de regiona-
la målen och tilläggsmålen. De femton regionala 
miljömålen finns beskrivna på sidorna 46-47.

Riksdagens beslut om miljömålen 1999 har 
lagt grunden för det som vi i dag kallar miljö-
målssystemet (figur 4). Syftet är att ge en tydlig 
struktur för det miljöarbete som Sverige be-
driver nationellt, inom EU och internationellt. 
Detta ska också ge struktur för en systematisk 
uppföljning av miljöpolitiken. Miljömålssys-
temet består av generationsmål, miljömål med 
preciseringar, samt etappmål. Mer om miljö-
målen och miljömålssystemet finns att läsa om 
på www.miljomal.se och www.sverigesmiljo-
mal.se.

Västra Götalands miljömål
GENERATIONSMÅLET
Anger inriktningen för den samhälls-
omställning som behöver ske inom en 
generation för att miljömålen ska nås. 
Generationsmålet är därför vägledande 
för miljöarbetet på alla nivåer i 
samhället.

FN:s  17 GLOBALA MÅL

MILJÖMÅLEN
Beskriver det tillstånd i den svenska 
miljön som miljöarbetet ska leda till. 
Det finns även preciseringar av 
miljömålen. Preciseringarna förtydligar 
målen och används i det löpande 
uppföljningsarbetet av målen. Det finns 
16 nationella miljömål, varav 15 är 
antagna som regionala mål förutom 
Storslagen fjällmiljö som inte är aktuellt 
i Västra Götaland.

ETAPPMÅLEN
Är steg på vägen för att nå generations-
målet och ett eller flera miljömål. De 
visar vad Sverige kan göra och tydliggör 
var insatser bör sättas in, framför allt på 
nationell nivå.

REGIONALA MILJÖMÅL MED TILLÄGGSMÅL
Västra Götaland har valt att ta fram 
regionala tilläggsmål som lyfter fram 
regionala särdrag och områden som 
kräver ytterligare insatser. De tydliggör 
därmed vad som behöver uppnås i 
Västra Götaland för att nå miljömålen.

KOMMUNALA/LOKALA MILJÖMÅL
Många kommuner i Västra Götaland tar 
fram egna lokala miljömål för att ge 
riktning för det kommunala arbetet.

Figur 4. Miljömålssystemets olika nivåer och 
kopplingen till de globala målen för hållbar utveckling. 

http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/miljomal
http://www.miljomal.se
http://www.sverigesmiljomal.se
http://www.sverigesmiljomal.se
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Länsstyrelsen i Västra Götalands län har 
regeringens uppdrag att på regional nivå verka 
för att Generationsmålet och de miljömål 
som riksdagen har fastställt nås. Det innebär 
att Länsstyrelsen ska samordna det regionala 
mål- och uppföljningsarbetet samt utveckla, 
samordna och genomföra regionala åtgärdspro-
gram med bred förankring i länet för att nå de 
olika målen. Vi ska stödja kommunerna med 
underlag i deras arbete. Vidare ska vi verka för 
att målen får genomslag i den lokala och regio-
nala samhällsplaneringen och i det regionala 
tillväxtarbetet (förordning 2007:825 med läns-
styrelseinstruktion). 

Skogsstyrelsen har det regionala ansvaret för 
uppföljning av miljömålet Levande skogar och 
Länsstyrelsen samarbetar med Skogsstyrelsen 
i det regionala miljömålsarbetet. Länsstyrelsen 
har också ett nära samarbete kring miljömålen 
och det regionala tillväxtarbetet med Västra 
Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen 
i sin tur har ansvar för att främja tillväxt och en 
hållbar utveckling inom till exempel näringsliv, 
kultur, miljö, energi, infrastruktur, utbildning 
och turism.

Samordningen av det regionala miljömåls-
uppdraget sammanfattas i de strategiska do-
kument som för arbetet framåt (figur 5). Dessa 
dokument är:

 h Regionala miljömål för Västra Götaland – 
som visar vad vi behöver uppnå

 h Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 
– som visar vad som behöver göras på lokal
och regional nivå (detta dokument)

 h Miljömålsbedömning – som visar om vi 
når målen

Miljömålen följs upp årligen både på regional 
och nationell nivå. Den nationella bedömning-
en sammanställs av Naturvårdsverket och läm-
nas till regeringen. Det är ett viktigt underlag 
till den svenska nationella politiken och Sveri-
ges deltagande i den internationella politiken. 
Nationella och regionala bedömningar finns 
samlade på www.miljomal.se, www.sveriges-
miljomal.se. På Länsstyrelsens webbplats finns 
Västra Götalands regionala bedömningar. 
Under varje mandatperiod samordnar Natur-
vårdsverket dessutom en fördjupad utvärdering 
av miljömålen på regional och nationell nivå.

Utöver detta är de kommande resultaten 
från uppföljningen av åtgärdsarbetet samt den 
omfattande miljöövervakningen på lokal och 
regional nivå viktiga delar i miljömålsarbetet.

Vem ansvarar för miljömålen på regional nivå?

Figur 5. Viktiga dokument i det 
regionala miljömålsarbetet:
• Regionala miljömål
• Regionalt åtgärdsprogram
• Regional miljömålsbedömning

http://www.miljomal.se
http://www.sverigesmiljomal.se
http://www.sverigesmiljomal.se
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Delaktighet och samverkan
Åtgärderna har tagits fram i bred samverkan 
vid möten med länets aktörer samt internt inom 
Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. Centrala 
frågor om åtgärdsprogrammets uppbyggnad 
och genomförande har diskuterats vid dessa 
tillfällen. 

Kriterier för åtgärder
I detta åtgärdsprogram har en åtgärd definie-
rats så här:

”En handling med syftet att förbättra, restaure-
ra eller bevara kvaliteten på klimat, luft, vatten, 
natur, kulturmiljö och hälsa”.

Åtgärdsarbetet kan vara frivilligt, styrt av 
lagstiftning eller ha specifikt syfte att uppnå 
miljömål, EU-direktiv eller andra beslut och 
åtaganden med syfte att nå en bättre miljö. 
Arbetet kan ske på olika geografiska skalor be-
roende på behov och miljöproblemets karaktär 
och orsak.

Åtgärderna ska
 h vara regionalt viktiga för att uppnå mil-

jömålen i länet, särskilt för att uppnå de 
regionala tilläggsmålen

 h ha en eller flera regionala aktörer som kan 
arbeta med åtgärden

 h vara genomförbara eller kunna påbörjas 
under åtgärdsprogrammets period 2017–
2020

 h prioritera samverkan i arbetet.

Exempel på åtgärder är
 h informativa (rådgivning, informations-

material, utbildning)
 h juridiska (vägledning, tillsyn och prövning, 

områdesskydd, fysisk planering)
 h ekonomiska (bidrag och stöd)
 h fysiska (ny teknik, ombyggnad, installa-

tion, anläggande av våtmark, restaurering 
med mera)

 h nätverk (samverkan, dialogforum, gemen-
sam planering).

Hur har vi tagit fram åtgärdsprogrammet?
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Majoriteten av åtgärderna i programmet är 
pågående arbeten som behöver intensifieras. 
Flera av åtgärderna har även ett tydligt lagkrav 
i grunden, vilket beskrivs i ”Detaljerat underlag 
om åtgärderna”. Det gäller särskilt vatten- och 
havsmiljöförvaltningarnas åtgärdsprogram men 
även flera enskilda åtgärder.

Miljöövervakning och andra kunskapsun-
derlag är viktiga för att prioritera och följa upp 
åtgärder. Att enbart undersöka och inven-
tera har en begränsad roll som åtgärd i detta 
åtgärdsprogram. Ett nära samarbete mellan 
åtgärdsarbete och miljöövervakning är nödvän-
digt för ett effektivt arbete.

Flera regionala aktörer delar ut betydelse-
fulla bidrag och stöd för en bättre miljö. De 
finns samlade i ”Var finns pengarna? – stöd och 
bidragsmöjligheter till åtgärder och insatser för 
att nå miljömålen” (figur 1).
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satsningar för att minska utsläppen av flyktiga 
organiska ämnen är viktiga i länet.

Många åtgärder för en fossiloberoende fram-
tid i Västra Götaland blir samtidigt insatser 
för en bättre luftkvalitet. För att klara klimat-
målet behövs en tydlig samhällsplanering som 
uppmuntrar till ökat kollektivt resande och 
ökad cykelpendling på bekostnad av bilresor. 
En sådan klimatplanering innebär samtidigt 
att det blir möjligt att nå målet om Frisk luft i 
många städer och tätorter. 

Förutom de åtgärder som presenteras nedan 
så arbetar Länsstyrelsen med det regionala 
tilläggsmålet om ökad andel förnybar energi 
genom medverkan i och finansiering av nätverk 
och projekt för biogas, vindkraft och solel. 
Även inom landsbygdsprogrammet pågår ett 
aktivt arbete för att minska klimatpåverkan 
från jordbruket.

Sverige har åtagit sig att genomföra det globala klimatavtalet från Paris. Vi har ett stort 
ansvar för den samhällsomställning som krävs på såväl regional som lokal nivå. Målet är att 
den globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 grader med en strävan att begränsa 
den till högst 1,5 grader. Sverige ska senast 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser 
till atmosfären. 

”Klimat 2030-Västra Götaland ställer om” 
som beslutades 2017 är centralt för att vi ska 
lyckas. Planen fokuserar på hållbara transpor-
ter, klimatsmart och hälsosam mat, förnybara 
och resurseffektiva varor och tjänster samt 
sunda klimatsmarta bostäder och lokaler. Flera 
åtgärder som krävs för att nå Klimat 2030 berör 
andra miljömål, och planen har därför kopp-
lingar även till de andra utmaningarna.

Vi har kommit långt i Västra Götaland med 
att förbättra luftkvaliteten, men vi har fortfa-
rande en bit kvar för att uppnå miljömålet Frisk 
luft. Förhöjda halter av luftföroreningar orsakar 
fortfarande betydande skador på människors 
hälsa, växtlighet samt kulturföremål. Kostna-
derna för ohälsa, skördebortfall och försämrad 
skogstillväxt är höga. Det är angeläget med fler 
åtgärder för att minska halterna av kvävedioxid 
och partiklar i gatumiljö. Vedeldning inom 
tätbebyggda områden kan också försämra luft-
kvaliteten och behöva uppmärksammas. Även 

UTMANING FÖR VÄSTRA GÖTALAND

MINSKAD KLIMATPÅVERKAN OCH REN LUFT KL = 
Minskad  

klimatpå-
verkan och 

ren luft

Åtgärderna bidrar främst till följande globala 
mål:
3.  Hälsa och välbefinnande
7.  Hållbar energi för alla
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk 

tillväxt
9.  Hållbar industri, innovationer och 

infrastruktur
11.  Hållbara städer och samhällen
12. Hållbar konsumtion och produktion
13. Bekämpa klimatförändringen

Åtgärder bidrar främst till att nå miljömålen:
• Begränsad klimatpåverkan
• Frisk luft
• Giftfri miljö
• God bebyggd miljö (de delar som berör 

trafik, energi och avfall)

Vill du veta mer om miljötillståndet i Västra 
Götaland? Vi har mycket information i våra 
årliga bedömningar av miljömålen samt i 
vår regionala miljöövervakning på Länssty-
relsens webbplats.
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Nr Åtgärder inom utmaningen MINSKAD KLIMATPÅVERKAN OCH REN LUFT Förslag huvudaktör
Förslag medaktör

Miljömål som  
främst berörs

KL1 Minska exponeringen för höga halter av partiklar från vägtrafik i tätorter

a) Sammanställa i vilka tätorter och på vilka gator människor är mest exponerade för partikelhalter 
som överskrider miljömålets precisering.
b) Genomföra åtgärder för att minska höga halter av partiklar på belastade gator och stråk, t.ex. 
åtgärder för en minskad vägtrafik, fysisk planering för ett transporteffektivt samhälle, införande 
av miljözoner eller dubbdäcksförbud, gå över till vägbeläggning med låga partikelemissioner, 
dammbindning samt regelbunden sopning av gatorna under vårvintern. 
Kopplar till Klimat 2030, fokusområde 1 Hållbara transporter.

Länsstyrelsen (a) 
Kommunerna (b)
Kommunerna (a)
Göteborgsregionens 
luftvårdsförbund (a)
Luft i Väst (a)
Trafikverket (b)
Länsstyrelsen (b)

Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
God bebyggd miljö

KL2 Minska utsläppen av bensapyren och partiklar från småskalig vedeldning  

a) Kartlägga omfattningen och utbredningen av småskalig eldning i länets kommuner.
b) Informera om hur man eldar rätt och om hälsopåverkan från vedeldning.

Länsstyrelsen (a)
Kommunerna (b)
Kommunerna (a)

Begränsad klimatpåverkan 
Frisk luft
God bebyggd miljö

KL3 Minska industriernas utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC)

a) Genom tillsyn och prövning fortsätta arbetet med att minska industriernas utsläpp av VOC.
b) Fördjupad kartläggning av olika typer av VOC-utsläpp från industrin, deras bidrag till VOC-halterna 
i Göteborg samt bidraget till den regionala ozonbildningen. Syftet är att kunna identifiera effekterna 
av utsläppen på människors hälsa och miljö, samt identifiera de industrikällor som är viktigast att 
åtgärda och att identifiera de platser där påverkan är som störst som underlag till fysisk planering 
samt prövning och tillsyn.
Kopplar till åtgärd KL4 Minska utsläppen av lösningsmedel från hushåll.

Länsstyrelsen (a, b)
Göteborgsregionens 
luftvårdsförbund (b) 
Verksamhetsutövare (a)
Kommunerna (a)
Berörda medlemmar med VOC-
utsläpp i Göteborgsregionens 
luftvårdsförbund (b)

Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Ett rikt odlingslandskap
God bebyggd miljö

KL4 Minska utsläppen av lösningsmedel från hushåll

a) Följa frågan om lämpliga åtgärder för att minska hushållens användning av produkter som avger 
lösningsmedel och informera kommunerna.
b) Informera om hur hushållen kan minska sina utsläpp av flyktiga organiska ämnen.
Kopplar till åtgärd KL3 Minska industriernas utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC).

Länsstyrelsen (a)
Kommunerna (b) Kommunerna 
(a)
Länsstyrelsen (b)

Begränsad klimatpåverkan 
Frisk luft
Ett rikt odlingslandskap
God bebyggd miljö

Observera att varje åtgärd beskrivs mer 
i detalj i Detaljerat underlag om åtgärderna, 
bland annat miljömässiga, sociala och ekonomiska 

effekter av varje åtgärd.

26
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Nr Åtgärder inom utmaningen MINSKAD KLIMATPÅVERKAN OCH REN LUFT Förslag huvudaktör
Förslag medaktör

Miljömål som  
främst berörs

KL5 Minska exponeringen för höga halter kvävedioxid i stadsluften

a) Följa upp att beslutade åtgärder i det reviderade åtgärdsprogrammet för kvävedioxid i 
Göteborgsregionen för att klara miljökvalitetsnormer (MKN) har genomförts.
b) Sammanställa i vilka tätorter och på vilka gator människor är mest exponerade för 
kvävedioxidhalter som överskrider miljömålets precisering.
c) Genomföra åtgärder för att minska höga halter av kvävedioxid genom att på dessa gator och stråk, 
t.ex. åtgärder för minskad vägtrafik särskilt tung trafik, fysisk planering för ett transporteffektivt 
samhälle, införande av miljözoner, ställa krav på arbetsmaskiner vid upphandling, uppmuntra 
övergång från diesel- och bensindrift till fordonsgas och elektrifierade transporter. 
Kopplar till Klimat 2030, fokusområde 1 Hållbara transporter.

Länsstyrelsen (a,b)
Kommuner (c) 
Göteborgs stad (a)
Mölndals stad (a)
Trafikverket (a)
Västtrafik (a)
Göteborgsregionens 
kommunalförbund (a)
Västra Götalandsregionen (a)
Kommunerna (b)
Göteborgsregionens 
luftvårdsförbund (b)
Luft i väst (b)
Trafikverket (c)
Länsstyrelsen (c)

Begränsad klimatpåverkan 
Frisk luft
God bebyggd miljö
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Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om
En gemensam plan för att nå målet om fossiloberoende 2030 har stor betydelse för det regionala arbetet att nå miljömålen. Planen inkluderas i detta 
åtgärdsprogram i utmaningen Minskad klimatpåverkan och ren luft. Genomförandet av Klimat 2030 kommer innebära kraftsamlingar inom respektive 
fokusområde och dess satsningar. Detaljer om åtgärder och förslag på aktörer tas fram löpande. Hela Klimat 2030 hittar du på www.klimat2030.se.

Miljömål som främst berörs

FOKUSOMRÅDE 1.  
Hållbara transporter

Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
God bebyggd miljö

SATSNING 1.1.  
Klimatsmart vardagsresande där fler väljer gång, cykling och kollektivt resande

Exempel på viktiga aktörer: arbetsgivare, bostadsbolag, fastighetsägare, ideella organisationer, kommunalförbund, kommuner, Länsstyrelsen, skolor, 
studieförbund, Trafikverket Väst, universitet och högskolor, Västtrafik, Västra Götalandsregionen m. fl.

SATSNING 1.2.
Accelererad omställning till fossilfria fordon

Exempel på viktiga aktörer: bilkooperativ, fordonsindustrin, ideella organisationer, kommersiella bilpoolsföretag, kommunerna, Länsstyrelsen, Trafikverket 
Väst, universitet och högskolor, Västra Götalandsregionen m.fl.

SATSNING 1.3.  
Effektiva godstransporter

Exempel på viktiga aktörer: hamnarna, handeln, kommunerna, Länsstyrelsen, transportföretag, Västra Götalandsregionen m.fl.

SATSNING 1.4.  
Klimatsmarta möten och semestrar

Exempel på viktiga aktörer: arbetsplatser, besöksnäringen, kommunerna, Länsstyrelsen, Turistrådet Västsverige, universitet och högskolor, Västra 
Götalandsregionen, m. fl.

FOKUSOMRÅDE 2.  
Klimatsmart och hälsosam mat

Begränsad klimatpåverkan
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Ett rikt odlingslandskap

SATSNING 2.1.  
Minskat matsvinn

Exempel på viktiga aktörer: ideella organisationer, kommunerna, livsmedelsföretag, Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen m. fl.

SATSNING 2.2.  
Främja hållbart lantbruk

Exempel på viktiga aktörer: Agroväst, ideella organisationer, kommuner, lantbruksföretag, Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Länsstyrelsen, universitet, 
högskolor och forskningsinstitut, Västra Götalandsregionen m. fl.

SATSNING 2.3.  
Mer vegetariskt på tallriken

Exempel på viktiga aktörer: ideella organisationer, kommunerna, Länsstyrelsen, restaurangsektorn, Västra Götalandsregionen m. fl.

www.klimat2030.se
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FOKUSOMRÅDE 3.  
Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster 

Begränsad klimatpåverkan
Giftfri miljö
God bebyggd miljö

SATSNING 3.1.  
Större marknad för biobaserade material och drivmedel

Exempel på viktiga aktörer: kommunerna, näringslivet, universitet och högskolor, science parks, Västra Götalandsregionen m. fl.

SATSNING 3.2.  
Tjänster och cirkulära varor

Exempel på viktiga aktörer: handeln, hantverksyrken, institut, kollaborativa initiativ, science parks, secondhandbutiker, universitet och högskolor, 
tjänstesektorn, Västra Götalandsregionen m. fl.

SATSNING 3.3.  
Design för en hållbar livsstil

Exempel på viktiga aktörer: arkitekter, designer, institut, produktutvecklare, science parks, universitet och högskolor, Västra Götalandsregionen m. fl.

FOKUSOMRÅDE 4.  
Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler

Begränsad klimatpåverkan
Giftfri miljö
God bebyggd miljö

SATSNING 4.1.  
Flexibla, klimatsmarta mindre bostäder

Exempel på viktiga aktörer: Boverket, byggbolag och bostadsbolag, Energimyndigheten, Hållbar utveckling Väst, kommuner och kommunalförbund, 
Länsstyrelsen, universitet och högskolor, Västra Götalandsregionen m.fl.

SATSNING 4.2.  
Effektiv renovering av befintlig bebyggelse

Exempel på viktiga aktörer: Boverket, byggbolag och bostadsbolag, Energimyndigheten, Hållbar utveckling Väst, kommuner och kommunalförbund, 
Länsstyrelsen, universitet och högskolor, Västra Götalandsregionen m. fl.
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En bra vattenkvalitet i grundvatten, sjöar, vattendrag och hav är ett viktigt ansvar vi har på 
regional och lokal nivå, och det är en förutsättning för vår rekreation, friluftsliv, livsmedels-
produktion och dricksvatten. Vattnet är en viktig livsmiljö för många arter, och vi behöver 
skydda och bevara vattenlevande djur och växter liksom deras livsmiljöer.

Vatten och havsmiljö är i högsta grad en inter-
nationell fråga, och EU:s två ramdirektiv för 
vatten och havsmiljö ställer krav på Sverige. 
Åtgärdsprogrammen för vatten och havsmiljö 
är viktiga verktyg för att uppnå miljömålen, 
och de regionala aktörernas åtgärder integreras 
därför i detta åtgärdsprogram. Åtgärderna är 
bindande enligt miljöbalken.

Statusklassningen enligt EU:s vattendirek-
tiv visar att en majoritet av våra vattenföre-
komster i kust, sjöar och vattendrag inte når 
upp till kravet på god status. För vattendrag 
och sjöar är vandringshinder, övergödning och 
försurning de främsta orsakerna. För kustvatt-
net är det framförallt övergödning som gör att 
god status inte uppnås. Vi har även påverkan 
från förorenade områden som kan läcka till yt- 
och grundvattnet. Halterna av kvicksilver och 
PBDE i sjöar och vattendrag utgör ett gene-
rellt problem i Sverige och bidrar till att god 
kemisk ytvattenstatus inte uppnås. 

Att säkra dricksvatten av tillräcklig kvalitet 
och mängd, liksom tillräckligt med vatten för 
bevattning inom livsmedelsproduktionen, blir 
en allt viktigare framtidsfråga bland annat 
på grund av klimatförändringarna. Västra 

Götaland är i stor utsträckning beroende av 
ytvattentäkter för dricksvattenförsörjningen. 
När det gäller grundvatten är risken stor för 
påverkan från verksamheter som kan påverka 
grundvattnet i framtiden. En generell hänsyn 
till allt grundvatten i länet är därför av stor 
betydelse för framtiden, inte bara det grund-
vatten som ingår i EU:s vattendirektiv. 

Fysisk planering är en avgörande förebyg-
gande åtgärd för att uppnå bättre vattenmil-
jöer, och både havsplan för Västerhavet och 
kommunal kust- och havsplanering ingår 
som åtgärder. Hållbar planering av alla våra 
vattenresurser är ett arbetssätt som krävs av 
aktörerna i länet.

Flera åtgärder i utmaningen Hållbart bru-
kande av skog och odlingslandskap berör också 
vattenmiljön såsom Bevara och stärka grön 
infrastruktur för hela landskapet, Genomföra 
åtgärdsprogram för hotade arter och Motverka 
spridningen av invasiva främmande arter.
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UTMANING FÖR VÄSTRA GÖTALAND

HÅLLBAR ANVÄNDNING AV VATTENMILJÖER

Åtgärderna bidrar främst till följande globala 
målen:
6.  Rent vatten och sanitet
8.  Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk 

tillväxt
12. Hållbar konsumtion och produktion
14. Hav och marina resurser
15. Ekosystem och biologisk mångfald

Åtgärder bidrar främst till att nå miljömålen:
• Bara naturlig försurning
• Giftfri miljö
• Ingen övergödning
• Levande sjöar och vattendrag
• Grundvatten av god kvalitet
• Hav i balans samt levande kust och 

skärgård
• Ett rikt växt- och djurliv

Vill du veta mer om miljötillståndet i Västra 
Götaland? Vi har mycket information i våra 
årliga bedömningar av miljömålen samt i 
vår regionala miljöövervakning på Länssty-
relsens webbplats.

V = 
Hållbar  

användning 
av vatten

miljöer



31

H
ållbar användning av vattenm

iljöer

Nr Åtgärder inom utmaningen HÅLLBAR ANVÄNDNING AV VATTENMILJÖER Förslag huvudaktör
Förslag medaktör

Miljömål som  
främst berörs

V1 Skydda värdefulla sjöar och vattendrag 

Skydda och restaurera sjöar och vattendrag som har värdefulla natur- och 
kulturmiljöer. 
Kopplar till andra åtgärder om skydd av naturområden såsom V14 (marina skyddade områden), V21 och V28 
(skydd av dricksvattenförsörjningen), SO3 Skydda värdefulla våtmarksområden och SO4 Skydda värdefulla 
skogsområden.

Länsstyrelsen
Kommunerna
Skogsstyrelsen
Markägare
Verksamhetsutövare
Ideella organisationer

Levande sjöar och vattendrag
Myllrande våtmarker 
Ett rikt växt- och djurliv

V2 Skapa och bevara ekologiska kantzoner

a) Inkludera ekologiska kantzoner i kommunala planer som betydelsefulla 
ekosystemtjänster.
b) Informera om kantzoners ekologiska betydelse.
Kopplar till prioriterade områden i åtgärd SO18 Bevara och stärka grön infrastruktur i hela landskapet, samt 
åtgärd V40 (åtgärd 4 för Skogsstyrelsen i Åtgärdsprogram för Västerhavets och Södra Östersjöns vattendistrikt) 
samt regional handlingsplan för klimatanpassning.

Kommunerna (a)
Länsstyrelsen (b)
Skogsstyrelsen (b)
Markägare (a, b)
Ideella organisationer (a, b)

Giftfri miljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
Ett rikt växt- och djurliv

V3 Minska miljöriskerna med läkemedelsanvändning

a) Öka kunskapen om läkemedels miljöpåverkan inom Västra Götalandsregionens 
verksamheter genom utbildning och informationsinsatser till olika målgrupper.
b) Minska ordinationen av särskilt miljöbelastande läkemedel, bland annat genom 
att verka för rationell användning av antibiotika och värktabletter.

Västra Götalandsregionen (a, b)
Sjukhus (a, b)
Primärvård (a, b)
Privata vårdgivare (a, b)
Kommuner (a)
Apotek (a)
Dagligvaruhandel (a)

Giftfri miljö
Levande sjöar och vattendrag 
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levande 
kust och skärgård 

V4 Minska spridningen av högfluorerade ämnen (PFAS)

a) Använda brandsläckningsmetoder med fluorfria alternativ utom i de få fall 
när fluorinnehållande brandskum krävs. Sanera utrustning och fordon som 
fortsättningsvis inte ska användas för fluorerade ämnen. 
b) Undersöka enskilda vattentäkter i närheten av brandövningsplatser eller där 
släckningsinsatser med fluorerade brandskum genomförts.
c) Genomföra åtgärder på platser som är kraftigt förorenade av högfluorerade 
ämnen.

Räddningstjänster (a, b, c)
Försvaret (b, c)
Kommunerna (a, b, c)
Länsstyrelsen (b, c)
Generalläkaren (b, c)

Giftfri miljö 
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levande 
kust och skärgård

V5 Genomföra regionalt program för efterbehandling av förorenade områden

a) Genomföra aktiviteter enligt det regionala programmet för efterbehandling av 
förorenade områden 2017-2019. Programmet omfattar prioriteringar av arbetet med 
alla förorenade områden. 
b) Ta fram kommunala handlingsplaner för efterbehandling av förorenade områden.
Kopplar till åtgärd BK5 Sanera förorenade områden för att bygga bostäder och V34 (åtgärd 10 för Länsstyrelsen 
i Åtgärdsprogram för Västerhavets och Södra Östersjöns vattendistrikt) samt regional handlingsplan för 
klimatanpassning.

Länsstyrelsen (a)  
Kommunerna (b) 
Kommunerna (a)
Verksamhetsutövare (a) 
Fastighetsägare (a)
Länsstyrelsen (b)

Giftfri miljö 
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levande 
kust och skärgård
God bebyggd miljö

Observera att varje åtgärd beskrivs mer 
i detalj i Detaljerat underlag om åtgärderna, 
bland annat miljömässiga, sociala och ekonomiska 

effekter av varje åtgärd.
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Nr Åtgärder inom utmaningen HÅLLBAR ANVÄNDNING AV VATTENMILJÖER Förslag huvudaktör
Förslag medaktör

Miljömål som  
främst berörs

V6 Genomföra kommunal kust- och havsplanering

Ta fram och anta kommunala översiktsplaner för marina kustområden, som 
samordnas med havsplan för Västerhavet.
Kopplar till åtgärd V7 Samverka i framtagandet av havsplan för Västerhavet, samt V22 (åtgärd 6 för 
kommunerna i Åtgärdsprogram för Västerhavets och Södra Östersjöns vattendistrikt) samt regional 
handlingsplan för klimatanpassning.

11 kustkommuner
Länsstyrelsen
Göteborgsregionens kommunal-
förbund (GR)
Tillväxt Norra Bohuslän
Svinesundskommittén 
Västra Götalandsregionen 

Hav i balans samt levande 
kust och skärgård
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv

V7 Samverka i framtagandet av havsplan för Västerhavet

Samverka i framtagandet av havsplan för Västerhavet, samt samordna länets 
kustkommuners översiktliga planering enligt Plan- och bygglagen med 
Västerhavsplanen.
Kopplar till åtgärd V6 Genomföra kommunal kust- och havsplanering samt V22  
(åtgärd 6 för kommunerna i Åtgärdsprogram för Västerhavets och Södra Östersjöns vattendistrikt).

Länsstyrelsen
Kustkommunerna
Regionala organ

Begränsad klimatpåverkan 
Hav i balans samt levande 
kust och skärgård
God bebyggd miljö 
Ett rikt växt- och djurliv

V8 Miljöanpassa fritidsbåtsanvändningen

Öka möjligheten till ett miljöanpassat båtliv genom att:
a) erbjuda toatömning (sugtömning) för fritidsbåtar
b) erbjuda fler möjlighet att nyttja båtbottentvätt samt säkerställa funktionen av 
befintliga reningsanläggningar 
c) erbjuda fler båtramper samt båtförvaring på land under sommarsäsong
d) erbjuda tankning från pump av alkylatbensin och elladdning av motorer 
e) skrota uttjänta fritidsbåtar.
Kopplar till åtgärd V5 Genomföra regionalt program för efterbehandling av förorenade områden.

Småbåtshamnar (a-e)
Kommuner (a-e)
Näringsliv (d, e)
Småbåtsägare (e)
Länsstyrelsen (b)
Intresseorganisationer
Ideella organisationer

Giftfri miljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag 
Hav i balans samt levande 
kust och skärgård

V9 Bedriva fisketillsyn vid kust- och inlandsvatten

Bedriva fisketillsyn på fritids- och yrkesfiske i sjöar, vattendrag och 
kustvattenområdet samt verka för regelförändringar.
Kopplar till åtgärd V10 Ta fram och genomföra fiskevårds- och fiskförvaltningsplaner.

Länsstyrelsen
Fiskevårdsområden 
Fiskevårdsområdesföreningar 
Fiskerättsinnehavare
Sjöpolisen
Kustbevakningen

Levande sjöar och vattendrag 
Hav i balans samt levande 
kust och skärgård 
Ett rikt växt- och djurliv

V10 Ta fram och genomföra fiskevårds- och fiskförvaltningsplaner

a) Ta fram en förvaltningsplan för Vänerlax.
b) Arbeta aktivt med fiskevård och förvaltning, exempelvis genom att ta fram fler 
fiskevårdsplaner samt genomföra åtgärder i befintliga planer.
Kopplar till åtgärd V9 Bedriva fisketillsyn vid kust- och inlandsvatten.

Länsstyrelsen (a)
Fiskevårdsområdesföreningar (b) 
Länsstyrelsen i Värmlands län (a) 
Kommunerna (b)
Länsstyrelsen (b)

Levande sjöar och vattendrag
Hav i balans samt levande 
kust och skärgård 
Ett rikt växt- och djurliv

V11 Främja utvecklingen av hållbart marint vattenbruk

a) Minska halten näringsämnen i kustvattnen genom att öka antalet aktiva odlingar 
av musslor, ostron, alger och sjöpungar. 
b) Tillgängliggöra mark och underlätta lösningar för en fungerande logistik vid drift 
och skörd av sjöbaserad blötdjursanläggning, samt för landbaserade recirkulerande 
odlingar.
Kopplar till Klimat 2030 fokusområde 2: Klimatsmart och hälsosam mat.

Länsstyrelsen (a)
Kustkommunerna (b)
Näringslivet (a, b)
Universitet och högskolor (a)

Ingen övergödning
Hav i balans samt levande 
kust och skärgård
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Inkluderade åtgärder för regionala aktörer i God havsmiljö 2020:  
Marin strategi för Nordsjön och Östersjön – Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön
Inkluderade åtgärder för regionala aktörer i God havsmiljö 2020: Marin strategi för Nordsjön och Östersjön – Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön
Följande åtgärder är de fem av 32 åtgärder som berör de regionala aktörerna kommunerna och Länsstyrelsen. Hela åtgärdsprogrammet för havsmiljön 
hittar du på www.havochvatten.se.

Nr Åtgärd
Huvudaktör
Medaktör

Miljömål som  
främst berörs

V12 (ÅPH 7) Länsstyrelserna: att bistå Havs- och vattenmyndigheten i att 
utreda var ytterligare fredningsområden bör införas i kustområdena. Gäller 
kustlänsstyrelser. 

Länsstyrelsen Hav i balans samt levande 
kust och skärgård

V13 (ÅPH 23) Kommunerna: att vid revidering av de kommunala avfallsplanerna 
identifiera och belysa hur avfallshanteringen kan bidra till att minska 
uppkomsten av marint skräp samt sätta upp målsättningar för ett sådant 
arbete. 

Kommunerna Hav i balans samt levande 
kust och skärgård
God bebyggd miljö

V14 (ÅPH 27) Länsstyrelserna: att utifrån riktlinjer och kriterier framtagna i Havs- 
och vattenmyndighetens nationella plan för marint områdesskydd inrätta nya 
marina skyddade områden i tillräcklig geografisk omfattning med lämpliga 
förvaltningsåtgärder för att de nya områdena ska kunna hjälpa till att nå god 
miljöstatus enligt havsmiljöförordningen. 
Kopplar till prioriterade områden i åtgärd SO18 Bevara och stärka grön infrastruktur i hela landskapet.

Länsstyrelsen
Kustkommunerna

Hav i balans samt levande 
kust och skärgård
Ett rikt växt- och djurliv

V15 (ÅPH 28) Länsstyrelserna: att införa förvaltningsåtgärder i marina skyddade 
områden befintliga/nya, där sådana inte finns idag.

Länsstyrelsen Hav i balans samt levande 
kust och skärgård
Ett rikt växt- och djurliv

V16 (ÅPH 31) Länsstyrelsen: att i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten 
och berörda kommuner genomföra restaureringsåtgärder för ålgräs i 
Västerhavet.
Kopplar till åtgärd SO19 Genomföra åtgärdsprogram för hotade arter.

Länsstyrelsen
Kustkommunerna

Hav i balans samt levande 
kust och skärgård
Ett rikt växt- och djurliv

Observera att Länsstyrelsen även ska bistå Havs- och vattenmyndigheten i ÅPH 29 och ÅPH 30 om restaurering och 
ekologisk kompensation. Länsstyrelsen och kommunerna har även ansvar att rapportera genomförda åtgärder enligt 
åtgärd ÅPH 32.

Åtgärderna är 
bindande enligt 

Miljöbalken  
(5 kap 8§)

H
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https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/publikationer/publikationer/2016-01-25-god-havsmiljo-2020-marin-strategi-for-nordsjon-och-ostersjon---del-4-atgardsprogram-for-havsmiljon.html
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V17 (åtgärd 1) Kommunerna ska bedriva tillsyn enligt miljöbalken inom 
sina verksamhetsområden, avseende verksamheter som påverkar 
vattenförekomster i sådan omfattning att miljökvalitetsnormerna för 
vatten inte följs, eller riskerar att inte följas. Åtgärden ska medföra att 
det för sådana verksamheter ställs krav på åtgärder som bidrar till att 
miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas.
Kopplar till åtgärd V25 (åtgärd 1 för Länsstyrelsen i Åtgärdsprogram för Västerhavets och Södra 
Östersjöns vattendistrikt).

Kommunerna Giftfri miljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levande 
kust och skärgård

V18 (åtgärd 2) Kommunerna ska bedriva tillsyn så att 
a) utsläppen av kväve och fosfor från jordbruk och hästhållning minskas samt 
att
b) tillförseln av växtskyddsmedel minskar, till vattenförekomster där det finns 
en risk för att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på grund av 
sådan påverkan.
Kopplar till åtgärd V31 (åtgärd 7 för Länsstyrelsen i Åtgärdsprogram för Västerhavets och Södra 
Östersjöns vattendistrikt).

Kommunerna Giftfri miljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Hav i balans samt levande 
kust och skärgård 
Ett rikt odlingslandskap

V19 (åtgärd 3) Kommuner ska prioritera och genomföra sin tillsyn så att de ställer 
de krav som behövs för att utsläppen av näringsämnen och prioriterade och 
särskilda förorenande ämnen minskar från 
a) avloppsledningsnät och
b) avloppsreningsverk
minskar till vattenförekomster där det finns en risk för att miljökvalitets-
normerna för vatten inte kan följas på grund av sådan påverkan.

Kommunerna Giftfri miljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levande 
kust och skärgård 

V20 (åtgärd 4) Kommunerna ska säkerställa minskade utsläpp från enskilda 
avlopp, genom:
a) att ställa krav på begränsade utsläpp av fosfor och kväve där det behövs för 
att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas, 
b) att prioritera tillsynen av enskilda avlopp för att miljökvalitetsnormerna för 
vatten ska kunna följas. 
Kopplar till åtgärd V32 (åtgärd 8 för Länsstyrelsen i Åtgärdsprogram för Västerhavets och Södra 
Östersjöns vattendistrikt).

Kommunerna Giftfri miljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levande 
kust och skärgård

V21 (åtgärd 5) Kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för den 
nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen (fortsättning a-e i samlade 
åtgärder per aktör*).
Kopplar till åtgärd V28 (åtgärd 4 för Länsstyrelsen i Åtgärdsprogram för Västerhavets och Södra 
Östersjöns vattendistrikt) samt regional handlingsplan för klimatanpassning.

Kommunerna Levande sjöar och vattendrag 
Grundvatten av god kvalitet

Inkluderade åtgärder för regionala aktörer i Förvaltningsplan 2016-2021 Västerhavets och Södra Östersjöns  
vattendistrikt – Del 4: Åtgärdsprogram 2016-2021
Följande åtgärder är de 25 som berör de regionala aktörerna kommuner, Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Trafikverket. Åtgärdsformuleringarna har 
kortats ned för att gynna översikten, men hela åtgärdsformuleringarna finns i Åtgärder per aktör* . Hela åtgärdsprogrammet hittar du på  
www.vattenmyndigheterna.se. 

Åtgärderna är 
bindande enligt 

Miljöbalken  
(5 kap 8§)

http://www.vattenmyndigheterna.se
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främst berörs

V22 (åtgärd 6) Kommunerna ska genomföra sin översikts- och detaljplanering 
samt prövning enligt plan- och bygglagen så att den bidrar till att 
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. 
Kopplar till åtgärd V33 (åtgärd 9 för Länsstyrelsen i Åtgärdsprogram för Västerhavets och Södra 
Östersjöns vattendistrikt).

Kommunerna
Länsstyrelsen

Levande sjöar och vattendrag 
Grundvatten av god kvalitet
God bebyggd miljö

V23 (åtgärd 7) Kommunerna ska upprätta och utveckla vatten- och 
avloppsvattenplaner för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna 
följas.

Kommunerna
Länsstyrelsen

Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet

V24 (åtgärd 8) Kommunerna ska utveckla planer för hur dagvatten ska hanteras 
inom kommunen med avseende på kvantitet och kvalitet. Dagvattenplanerna 
ska bidra till att de åtgärder vidtas som behövs för att miljökvalitetsnormerna 
för vatten ska kunna följas. 

Kommunerna Giftfri miljö
Ingen övergödning
Hav i balans samt levande 
kust och skärgård 
God bebyggd miljö

V25 (åtgärd 1) Länsstyrelserna ska utöka och prioritera sin tillsyn av miljöfarliga 
verksamheter och vattenverksamheter enligt 9 och 11 kap. miljöbalken, 
så att tillsynen med beaktande av avrinningsområdesperspektiv inriktas 
på verksamheter som bidrar till att miljökvalitetsnormerna för vatten inte 
följs, eller riskerar att inte följas. Åtgärden ska genomföras med stöd av de 
åtgärdsplaner som ska utarbetas enligt Länsstyrelsernas åtgärd 5.
Kopplar till V17 (åtgärd 1 för Kommunerna i Åtgärdsprogram för Västerhavets och Södra Östersjöns 
vattendistrikt) och V29 (åtgärd 5 för Länsstyrelserna Åtgärdsprogram för Västerhavets och Södra 
Östersjöns vattendistrikt).

Länsstyrelsen
Trafikverket
Kommunerna

Giftfri miljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag 
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levande 
kust och skärgård

V26 (åtgärd 2) Länsstyrelserna ska bedriva tillsyn i syfte att identifiera de behov 
och möjligheter som finns att ställa krav på miljöhänsyn vid samtliga 
vattenkraftverk och dammar, på ett sådant sätt att miljökvalitetsnormerna för 
vatten ska kunna följas. 

Länsstyrelsen Levande sjöar och vattendrag 
Ett rikt växt- och djurliv

V27 (åtgärd 3) Länsstyrelserna ska via sin tillsyn eller genom vägledning till 
kommunerna säkerställa att verksamhetsutövare som bedriver verksamhet 
eller vidtar åtgärder som påverkar vattenmiljön genomför egenkontroll och 
har de kontrollprogram som behövs för att möjliggöra en bedömning av 
verksamheternas eller åtgärdernas inverkan på den ekologiska, kemiska och 
kvantitativa statusen och den ekologiska potentialen i vattenförekomster.

Länsstyrelsen
Kommunerna

Giftfri miljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levande 
kust och skärgård

V28 (åtgärd 4) Länsstyrelserna ska prioritera arbetet med långsiktigt skydd av 
dricksvattentäkter. (Fortsättning a-e i samlade åtgärder per aktör*.)
Kopplar till åtgärd V21 (åtgärd 5 för kommunerna i Åtgärdsprogram för Västerhavets och Södra 
Östersjöns vattendistrikt) samt regional handlingsplan för klimatanpassning.

Länsstyrelsen
Kommunerna

Levande sjöar och vattendrag 
Grundvatten av god kvalitet

V29 (åtgärd 5) Länsstyrelserna ska ha åtgärdsplaner för avrinningsområden 
inom sina respektive län, och årligen uppdatera dem för att säkerställa 
att åtgärderna i planerna genomförs och följs upp. Åtgärdsplanerna 
ska ha fokus på de vattenförekomster där det behövs åtgärder för att 
miljökvalitetsnormerna ska kunna följas (fortsättning a-d i samlade åtgärder 
per aktör*).
Kopplar till V25 (åtgärd 1 för Länsstyrelserna i Åtgärdsprogram för Västerhavets och Södra Östersjöns 
vattendistrikt).

Länsstyrelsen Levande sjöar och vattendrag 
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levande 
kust och skärgård
God bebyggd miljö
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V30 (åtgärd 6) Länsstyrelserna ska prioritera och utveckla sin 
rådgivningsverksamhet för att minska växtnäringsförluster och förluster 
av växtskyddsmedel till vattenförekomster där det finns en risk för att 
miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas på grund av sådan påverkan.
Kopplar till åtgärd SO10 Bedriva miljörådgivning i lantbruket.

 

Länsstyrelsen Giftfri miljö
Ingen övergödning 
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levande 
kust och skärgård
Myllrande våtmarker
Ett rikt odlingslandskap

V31 (åtgärd 7) Länsstyrelserna ska utveckla sin tillsynsvägledning till 
kommunerna så att de kan ställa de krav som behövs för att minska 
växtnäringsförluster och förluster av växtskyddsmedel till vattenförekomster 
där det finns en risk för att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan följas 
på grund av sådan påverkan. 
Kopplar till åtgärd V18 (åtgärd 2 för Kommunerna i Åtgärdsprogram för Västerhavets och Södra 
Östersjöns vattendistrikt).

Länsstyrelsen
Kommunerna

Giftfri miljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Hav i balans samt levande 
kust och skärgård

V32 (åtgärd 8) Länsstyrelserna ska utveckla sin vägledning till kommunerna 
gällande prövning och tillsyn av enskilda avlopp. Åtgärden ska 
genomföras så att den bidrar till att de åtgärder vidtas som behövs för att 
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. 
Kopplar till åtgärd V20 (åtgärd 4 för Kommunerna i Åtgärdsprogram för Västerhavets och Södra 
Östersjöns vattendistrikt).

Länsstyrelsen
Kommunerna

Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levande 
kust och skärgård

V33 (åtgärd 9) Länsstyrelserna ska vägleda kommunerna vid översikts- och 
detaljplanering så att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. 
(Fortsättning a-c i samlade åtgärder per aktör*)
Kopplar till åtgärd V22 (åtgärd 6 för Kommunerna i Åtgärdsprogram för Västerhavets och Södra 
Östersjöns vattendistrikt).

Länsstyrelsen
Kommunerna

Levande sjöar och vattendrag 
Grundvatten av god kvalitet
God bebyggd miljö

V34 (åtgärd 10) Länsstyrelserna ska i sitt arbete med bidragsansökningar och 
tillsyn av förorenade områden fortsätta prioritera områden med påverkan på 
vattenförekomster där det behövs förebyggande eller förbättrande åtgärder 
för att se till att miljökvalitetsnormerna för vatten kan följas. 
Kopplar till åtgärd V5 Genomföra regionalt program för efterbehandling av förorenade områden och 
BK5 Sanera förorenade områden för att bygga bostäder.

Länsstyrelsen
Kommunerna

Giftfri miljö
Grundvatten av god kvalitet

V35 (åtgärd 11) Länsstyrelserna ska säkerställa att kalkning av försurade 
sjöar och vattendrag enligt nationella riktlinjer kan fortsätta enligt den 
nationella kalkningsplanen och om nödvändigt utöka eller omlokalisera 
åtgärdsområden för kalkning.

Länsstyrelsen
Kommunerna

Bara naturlig försurning
Levande sjöar och vattendrag

V36 (åtgärd 12) Länsstyrelserna ska, inom ramen för sitt tillsynsuppdrag, 
kontrollera och följa upp att Trafikverket vidtar de åtgärder i det allmänna väg- 
och järnvägsnätet som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska 
kunna följas.
Kopplar till åtgärd V41 (åtgärd 1 för Trafikverket i Åtgärdsprogram för Västerhavets och Södra 
Östersjöns vattendistrikt).

Länsstyrelsen
Trafikverket

Giftfri miljö
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Ett rikt växt- och djurliv
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V37 (åtgärd 1) Skogsstyrelsen ska utveckla och prioritera sin tillsyn av 
skogsbruksverksamheter i syfte att tillräckliga åtgärder vidtas för 
att minimera påverkan från dessa verksamheter i anslutning till 
vattenförekomster där det finns risk för att miljökvalitetsnormerna för vatten 
inte följs.

Skogsstyrelsen
Länsstyrelsen
Kommunerna 

Giftfri miljö
Levande sjöar och vattendrag
Levande skogar

V38 (åtgärd 2) Skogsstyrelsen ska utveckla och prioritera sitt arbete med 
information, kunskapsförmedling och återkoppling till skogsbruket, samt vid 
behov utveckla nya eller förändrade styrmedel eller arbetssätt på området. 
Åtgärden behöver särskilt fokusera på att minska tillförseln av näringsämnen, 
kvicksilver och partiklar till sjöar och vattendrag, upprätthålla skogsmarkens 
buffertförmåga mot försurning, samt minska den fysiska påverkan på 
vattenmiljön. 
Kopplar till åtgärd SO5 Förbättra miljöhänsynen vid skogsbruksåtgärder genom målbilder.

Skogsstyrelsen 
Länsstyrelsen

Giftfri miljö
Bara naturlig försurning
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet 
Hav i balans samt levande 
kust och skärgård
Levande skogar

V39 (åtgärd 3) Skogsstyrelsen ska utveckla och implementera metoder för 
uppföljning av den miljöhänsyn som tas av skogsbruket, med avseende 
på påverkan på vattenmiljön. Arbetet behöver framförallt fokusera på 
dikningsåtgärder, hänsynsuppföljning och kvantifierbara metoder för 
uppföljning. 
Kopplar till åtgärd SO5 Förbättra miljöhänsynen vid skogsbruksåtgärder genom målbilder.

Skogsstyrelsen 
Länsstyrelsen

Giftfri miljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Hav i balans samt levande 
kust och skärgård
Levande skogar
Ett rikt växt- och djurliv

V40 (åtgärd 4) Skogsstyrelsen ska förbättra tillämpningen av befintliga styrmedel 
och/eller föreslå nya styrmedel för ekologiskt funktionella kantzoner mot sjöar 
och vattendrag för att följa miljökvalitetsnormerna för vatten. 
Kopplar till åtgärd SO5 Förbättra miljöhänsynen vid skogsbruksåtgärder genom målbilder samt V2 
Skapa och bevara ekologiska kantzoner.

Skogsstyrelsen Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Hav i balans samt levande 
kust och skärgård
Ett rikt växt- och djurliv

V41 (åtgärd 1) Trafikverket ska fortsätta utveckla och tillhandahålla 
kunskapsunderlag och information avseende möjligheten att minska vägars 
och järnvägars påverkan på vattenmiljön så att miljökvalitetsnormerna för 
vatten kan följas. Detta ska ske inom Trafikverkets egen organisation, till 
övriga väg- och banhållare och till entreprenörer som genomför kontroll, 
underhåll, ombyggnad och nyanläggningar av vägar (fortsättning a-c i samlade 
åtgärder per aktör*)
Kopplar till åtgärd V36 (åtgärd 12 för Länsstyrelserna i Åtgärdsprogram för Västerhavets och Södra 
Östersjöns vattendistrikt).

Trafikverket 
Länsstyrelsen
Kommunerna

Giftfri miljö
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv

Observera att kommunerna, Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Trafikverket även ska bistå eller delta i samverkan/samråd 
med nationella myndigheter i flertalet åtgärder som inte visas här. Hela åtgärdsprogrammet finns på  
www.vattenmyndigheterna.se.
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Åtgärderna bidrar främst till följande globala 
mål:
2. Ingen hunger
6. Rent vatten och sanitet 
8.  Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk 

tillväxt
11. Hållbara städer och samhällen
12. Hållbar konsumtion och produktion
15. Ekosystem och biologisk mångfald

Åtgärder bidrar främst till att nå miljömålen:
• Giftfri miljö 
• Myllrande våtmarker
• Levande skogar
• Ett rikt odlingslandskap
• Ett rikt växt- och djurliv

Vill du veta mer om miljötillståndet i Västra 
Götaland? Vi har mycket information i våra 
årliga bedömningar av miljömålen samt i 
vår regionala miljöövervakning på Länssty-
relsens webbplats.

Den pågående förlusten av biologisk mångfald är ett globalt problem. Vi har ett 
stort ansvar på regional och lokal nivå att hindra att djur och växter dör ut, och be-
vara deras livsmiljöer och ekosystem. Fungerande ekosystem är en förutsättning för 
att behålla de viktiga ekosystemtjänster som vi får av naturen såsom rent vatten, livsmedel 
och rekreation.

Skogs- och jordbrukets inverkan på biologisk 
mångfald är stor och det krävs ytterligare 
åtgärder för att nå ett hållbart brukande och 
hindra förlusten av biologisk mångfald. Att ha 
en regional hållbar livsmedelsproduktion är av-
görande för att hålla landskapet öppet. Många 
arter hotas av att gamla ängs- och hagmarker 
växer igen. Men ett för intensivt och storskaligt 
åkerbruk leder i sin tur till förlust av småbioto-
per och minskad variation i landskapet. För ett 
hållbart brukande av skogen krävs ökad miljö-
hänsyn vid avverkning, större arealer gammal 
skog, särskilt lövskog, och mer grov död ved. 

Flera kopplingar finns till utmaningen 
Hållbar användning av vattenmiljöer då Håll-
bart brukande av skog och odlingslandskap i 
hög grad även handlar om hänsyn till vattnet. 
Landsbygdsprogrammets breda arbete finansie-
rar åtgärder även utanför detta åtgärdsprogram 
som är av betydelse för att uppnå miljömålen, 
såsom arealbaserade miljöersättningar.

Utmaningen kopplar också till planen 
”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om". 
Läs mer i fokusområdena Klimatsmart och häl-
sosam mat och Förnybara och resurseffektiva 
produkter och tjänster.

God fysisk planering är en avgörande 
förebyggande åtgärd för ett hållbart brukande 
av våra naturresurser. Handlingsplan för grön 
infrastruktur är en viktig satsning för att stötta 
en samhällsförändring där planering sker 
utifrån det ekologiska behovet och där åtgärder 
genomförs för att stärka ekologiska samband i 
landskapet. 
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H
ållbart brukande av skog och odlingslandskap

Nr Åtgärder inom utmaningen HÅLLBART BRUKANDE AV SKOG OCH ODLINGSLANDSKAP Förslag huvudaktör
Förslag medaktör

Miljömål som  
främst berörs

SO1 Förbättra skötseln av strandängar och rikkärr

a) Erbjuda strandängsträffar till olika målgrupper.
b) Erbjuda riktad rådgivning med goda exempel till markägare och andra målgrupper.
Kopplar till åtgärd SO2 Upprätta ett nätverk för skötseln av blöta strandängar och rikkärr, SO11 Främja natur- och 
kulturvärden i odlingslandskapet samt SO19 Genomföra åtgärdsprogram för hotade arter.

Länsstyrelsen (a, b)
Lantbrukare
och deras organisationer
Markägare, inklusive kommuner
Västkuststiftelsen

Myllrande våtmarker
Ett rikt odlingslandskap
Ett rikt växt- och djurliv

SO2 Upprätta ett nätverk för skötsel av blöta strandängar och rikkärr

Upprätta ett nätverk för skötsel av blöta strandängar och rikkärr med dålig bärighet, 
främst inom skyddad natur. Nätverket träffas regelbundet för erfarenhetsutbyte kring 
exempelvis metodik och maskiner.
Kopplar till åtgärd SO1 Förbättra skötseln av strandängar och rikkärr och SO19 Genomföra åtgärdsprogram för 
hotade arter.

Länsstyrelsen
Övriga länsstyrelser
Västkuststiftelsen

Myllrande våtmarker
Ett rikt odlingslandskap 
Ett rikt växt- och djurliv

SO3 Skydda värdefulla våtmarksområden 

a) Slutföra reservatsbildning i de fem objekt som ingår i Myrskyddsplanen där 
skyddsarbete har påbörjats.
b) Skydda våtmarker med höga naturvärden.

Länsstyrelsen (a, b)
Kommuner (b)
Skogsstyrelsen (b)

Myllrande våtmarker
Ett rikt växt- och djurliv

SO4 Skydda värdefulla skogsområden

a) Skydda värdefulla skogsområden utifrån strategin för skydd av skog.
b) Ta fram en regional strategi för formellt skydd av skog.
c) Skydda värdefulla skogsområden genom frivilliga avsättningar.
Kopplar till åtgärd SO19 Genomföra åtgärdsprogram för hotade arter samt SO12 Utveckla dialogverktyg om 
markanvändning.

Länsstyrelsen (a, b)
Skogsstyrelsen (a, b)
Skogsägare (c)
Kommunerna (a)
Skogsbolag, skogsägarföreningar 
och övriga skogsägare (a)

Myllrande våtmarker 
Levande skogar
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv

SO5 Förbättra miljöhänsynen vid skogsbruksåtgärder genom målbilder

a) Arbeta med framtagna målbilder för god miljöhänsyn genom lokala sektorsdialoger 
samt objektvisa dialoger i fält med representanter från skogsföretag och 
skogsmaskinentreprenörer.
b) Bedriva skogsbruket i kommunala skogar utifrån målbilderna.  
Kopplar till åtgärd V38 och V39 (åtgärd 2 och 3 för Skogsstyrelsen i Åtgärdsprogram för Västerhavets och Södra 
Östersjöns vattendistrikt) samt SO12 Utveckla dialogverktyg om markanvändning.

Skogsstyrelsen (a)
Kommunerna (b)
Skogssektorn (a, b)

Levande sjöar och 
vattendrag
Myllrande våtmarker
Levande skogar
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv 

SO6 Utveckla miljöhänsynen i skogsbruket genom åtgärdsgruppen Levande skogar

Länets skogliga aktörer samlas för information, dialog och erfarenhetsutbyte för 
att nå en bättre miljöhänsyn inom skogsbruket. Pågående och planerade åtgärder 
sammanställs till ett åtgärdsprogram som synliggör viktiga åtgärder och var 
kompletteringar behövs.
Kopplar till åtgärd SO7 Minska skador på forn- och kulturlämningar i skogsbruket och till SO12 Utveckla 
dialogverktyg om markanvändning.

Skogsstyrelsen
Länets aktörer som ingår i 
åtgärdsgruppen Levande skogar

Levande sjöar och 
vattendrag
Myllrande våtmarker
Levande skogar
Ett rikt växt- och djurliv

Observera att varje åtgärd beskrivs mer 
i detalj i Detaljerat underlag om åtgärderna, 
bland annat miljömässiga, sociala och ekonomiska 

effekter av varje åtgärd.
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Nr Åtgärder inom utmaningen HÅLLBART BRUKANDE AV SKOG OCH ODLINGSLANDSKAP Förslag huvudaktör
Förslag medaktör

Miljömål som  
främst berörs

SO7 Minska skadorna på forn- och kulturlämningar i skogsbruket

Följa upp implementeringen av de branschgemensamma riktlinjerna och diskutera 
resultat från eventuella uppföljningar och möjliga arbetssätt för att minska skadorna.
Kopplar till åtgärd SO6 Utveckla miljöhänsynen i skogsbruket genom åtgärdsgruppen Levande skogar.

Länets aktörer som ingår i 
åtgärdsgruppen Levande skogar
Övriga skogsbruksföretag, privata 
skogsägare, kommuner samt 
övriga ideella föreningar och 
organisationer 

Levande skogar

SO8 Öka arealen hyggesfritt skogsbruk

a) Ökad tillämpning och kunskap om hyggesfritt skogsbruk bland skogliga aktörer 
genom att iordningställa demonstrationsobjekt, genomföra temautbildningar, 
informationsaktiviteter och objektsvis rådgivning i fält till olika målgrupper.
b) Utveckla hyggesfritt skogsbruk i kommunalt ägda skogar för att öka variationen 
i landskapet, främja rekreations- och miljövärden samt visa på möjligheterna med 
alternativa brukningsformer.

Skogsstyrelsen (a)
Kommunerna (b)
Skogliga aktörer (a, b)
Skogsstyrelsen (b)
Hållbar Utveckling Väst (b)

Levande skogar 
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv

SO9 Samverka för att bevara jordbruksmark

Starta och driva ett nätverk i samverkan med intresserade kommuner för att ta fram 
gemensamma verktyg och underlag för bevarande av jordbruksmark. Nätverket 
utbyter erfarenheter om att hantera målkonflikter och prioriteringar på ett långsiktigt 
hållbart sätt. Syftet är att säkerställa möjligheterna för regional livsmedelsproduktion 
och andra ekosystemtjänster samt bevarad kulturlandskapsbild.
Kopplar till Klimat 2030, fokusområde 2 Klimatsmart och hälsosam mat, satsning 2.2 Främja hållbart lantbruk. 

Länsstyrelsen
Kommunerna

Ett rikt odlingslandskap
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv

SO10 Bedriva miljörådgivning i lantbruket

Genomföra Länsstyrelsens uppdrag inom landsbygdsprogrammet med 
miljörådgivning till lantbruks- och trädgårdsföretag: Greppa Näringen, stärka 
markbördighet, energi- och klimatfrågor, klimatanpassning, växtnäringsutnyttjande 
och användande av växtskyddsmedel. Uppdraget samordnas med tillsynsuppdrag som 
behörighetsutbildningar för växtskyddsmedel och karantänskadegörare.
Kopplar till åtgärd V30 (åtgärd 6 för Länsstyrelsen i Åtgärdsprogram för Västerhavets och Södra Östersjöns 
vattendistrikt).

Länsstyrelsen
Upphandlade rådgivningsaktörer
Lantbrukare
Trädgårdsföretag
Jordbruksverket
LRF 
Ideella organisationer

Begränsad klimatpåverkan 
Giftfri miljö 
Ingen övergödning
Ett rikt odlingslandskap

SO11 Främja natur- och kulturvärden i odlingslandskapet

Genomföra Länsstyrelsens uppdrag inom landsbygdsprogrammet med rådgivning till 
olika landsbygdsaktörer för att stärka biologisk mångfald, kulturvärden och naturvård-
ande åtgärder. Rådgivning, kursverksamhet, inventeringar och andra projekt ingår.
Kopplar till åtgärd SO1 Förbättra skötseln av strandängar och rikkärr, SO2 Upprätta ett nätverk för skötsel av 
blöta strandängar och rikkärr, SO18 Bevara och stärka grön infrastruktur i hela landskapet och SO19 Genomföra 
åtgärdsprogram för hotade arter.

Länsstyrelsen
Upphandlade aktörer för 
rådgivning
Lantbrukare
Markägare
Ideella organisationer
Västra Götalandsregionen
Västarvet 

Myllrande våtmarker 
Ett rikt odlingslandskap
Ett rikt växt- och djurliv
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ållbart brukande av skog och odlingslandskap

Nr Åtgärder inom utmaningen HÅLLBART BRUKANDE AV SKOG OCH ODLINGSLANDSKAP Förslag huvudaktör
Förslag medaktör

Miljömål som  
främst berörs

SO12 Utveckla dialogverktyg om markanvändning

a) Utveckla ett processinriktat arbetsverktyg för att arbeta med markanvändning med 
fokus på helhetsperspektiv, biologisk mångfald och kulturmiljövärden. Flera aktörer 
och större markområden kan få en utvecklingsplan utifrån natur- och kulturvärden, 
samarbete och företagande. Modellen tar tillvara deltagarnas intresse och omfattar 
vid behov all markanvändning och alla former av samarbete som behövs för att nå 
gemensamma mål. 
b) Sprida verktyget till intresserade aktörer genom information, samverkan och stöd.
Kopplar till åtgärd SO19 Genomföra åtgärdsprogram för hotade arter.

Länsstyrelsen (a, b)
Kommunerna
Skogsstyrelsen
SLU
LRF
Markägare
Västarvet
Ideella organisationer

Myllrande våtmarker 
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
Ett rikt växt- och djurliv

SO13 Ta fram lokalt underlag för att nå målen för betesmarker

Ta fram och bryta ner kunskapsunderlag till lokal geografisk nivå för att konkretisera de 
regionala tilläggsmålen för slåtter- och betesmarkarealer. Även information om särskilt 
skyddsvärda natur- och kulturområden visas lokalt.
Kopplar till åtgärder SO9 Samverka för att bevara jordbruksmark, SO11 Främja natur- och kulturvärden i 
odlingslandskapet och SO19 Genomföra åtgärdsprogram för hotade arter.

Länsstyrelsen
Kommunerna
Skogsstyrelsen
LRF
Markägare
Västarvet

Myllrande våtmarker 
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
Ett rikt växt- och djurliv

SO14 Främja ekologisk produktion

Genomföra Länsstyrelsens uppdrag inom landsbygdsprogrammet med rådgivning 
och kurser till lantbruks- och trädgårdsföretag. Syftet är att öka arealen ekologiskt 
certifierad åkermark, antalet ekologiska företag och vidareutveckla befintliga 
ekologiska producenter.
Kopplar till åtgärd BK7 Främja ekologisk livsmedelskonsumtion samt till Klimat 2030, fokusområde 2 Klimatsmart 
och hälsosam mat och satsning 2.2 Främja hållbart lantbruk.

Länsstyrelsen
Lantbrukare
Trädgårdsföretag
Upphandlade rådgivningsaktörer
LRF
Ekologiska lantbrukarna
Västra Götalandsregionen 
Jordbruksverket

Giftfri miljö 
Ett rikt odlingslandskap
Ett rikt växt- och djurliv

SO15 Bevara och planera för skyddsvärda träd

Bevara skyddsvärda träd samt säkra ersättningsträd, i första hand i värdetrakter för 
skyddsvärda träd, men även i hela landskapet och i den bebyggda miljön genom att:
a) inventera skyddsvärda träd 
b) erbjuda målgruppsanpassad information om skyddsvärda träd till markägare, 
planerare, ideella föreningar och intresserad allmänhet 
c) genomföra kurser i skötsel av skyddsvärda träd
d) frihugga skyddsvärda träd samt ersättningsträd.
Kopplar till åtgärd SO18 Bevara och stärka grön infrastruktur i hela landskapet, SO19 Genomföra åtgärdsprogram 
för hotade arter och BK1 Skydda och utveckla tätorters grönområden.

Länsstyrelsen (a-d)
Kommunerna (a-d)
Svenska kyrkan (a, d)
Skogsstyrelsen (d)
Markägare (d)
Västarvet (b, c)

Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv

SO16 Använda GIS-baserade naturvårdsdatabaser och naturvårdsplaner i fysisk planering

Öka hänsynen till naturvärden i den fysiska planeringen genom att:
a) använda aktuella GIS-baserade naturvårdsdatabaser
b) ta fram och inarbeta aktuella naturvårdsplaner i fysisk planering.
Kopplar till åtgärd SO15 Bevara och planera för skyddsvärda träd, SO18 Bevara och stärka grön infrastruktur i hela 
landskapet, BK1 Skydda och utveckla tätorters grönområden samt regional handlingsplan för klimatanpassning.

Kommunerna (a, b) Ett rikt växt- och djurliv
m.fl.
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Nr Åtgärder inom utmaningen HÅLLBART BRUKANDE AV SKOG OCH ODLINGSLANDSKAP Förslag huvudaktör
Förslag medaktör

Miljömål som  
främst berörs

SO17 Skapa blomrika miljöer för pollinerare

Skapa blomrika miljöer för pollinerare genom att omvandla tätortsnära gräsmarker till 
slåtterängar.
Kopplar till åtgärd SO18 Bevara och stärka grön infrastruktur i hela landskapet och SO19 Genomföra 
åtgärdsprogram för hotade arter.

Kommunerna
Trafikverket

Ett rikt växt- och djurliv

SO18 Bevara och stärka grön infrastruktur i hela landskapet

a) Ta fram en regional handlingsplan för grön infrastruktur till 2018 och därefter 
fortsätta processen med handlingsplanen samt påbörja genomförandet av 
de prioriterade åtgärderna i handlingsplanen. Verka för ett arbetssätt där ett 
helhetsperspektiv på landskapets ekologiska funktioner tas vid planering av alla typer 
av mark- och vattenanvändning, så att de för samhället viktiga ekosystemtjänsterna 
främjas. 
b) Planen används som ett ramverk för naturvårdsarbetet, som underlag för 
kommunal fysisk planering och klimatanpassningsåtgärder samt som underlag för 
mark-, vatten- och havsplanering.
Planens insatsområden kopplar till: V2 Skapa och bevara ekologiska kantzoner, V14 (åtgärd 27 skydd av marina 
områden i Åtgärdsprogram för havsmiljön), SO11 Främja natur- och kulturvärden i odlingslandskapet, SO15 
Bevara och planera för skyddsvärda träd samt regional handlingsplan för klimatanpassning. Åtgärden har även 
koppling till flera andra åtgärder då biologisk mångfald och grön infrastruktur är genomgående för många 
åtgärder.

Länsstyrelsen (a, b)
Kommunerna
Västra Götalandsregionen 
Kommunalförbund
Västarvet
Skogsstyrelsen
Trafikverket
Markägare
Skogsnäringen
Fiskenäringen
Jordbruksnäringen
Ideella organisationer

Ett rikt växt- och djurliv
m.fl.

SO19 Genomföra åtgärdsprogram för hotade arter

Utveckla och genomföra åtgärdsprogram för hotade arter för att uppnå livskraftiga 
populationer och fungerande livsmiljöer. Innebär inventering, åtgärder, uppföljning 
och informationsinsatser.

Kopplar till åtgärd SO18 Bevara och stärka grön infrastruktur i hela landskapet samt flertalet andra åtgärder som 
gynnar hotade arter.

Länsstyrelsen
Kommunerna
Mark- och vattenägare
Brukare av mark och vatten
Trafikverket
Skogsstyrelsen
Ideella organisationer

Ett rikt växt- och djurliv
m.fl.

SO20 Motverka spridningen av invasiva främmande arter

a) Ta fram en regional handlingsplan baserat på ny EU-förordning. 
b) Bjuda in kommuner och andra aktörer som vill arbeta med åtgärder kring 
främmande arter. 
c) Producera informationsmaterial om främmande arter.
Kopplar till åtgärd SO19 Genomföra åtgärdsprogram för hotade arter samt regional handlingsplan för 
klimatanpassning.

Länsstyrelsen (a, b, c)
Kommunerna
Trafikverket 
Skogsstyrelsen
Ideella organisationer
Västarvet

Levande sjöar och 
vattendrag
Hav i balans samt levande 
kust och skärgård
Myllrande våtmarker
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
Ett rikt växt- och djurliv
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Stora utmaningar väntar kring hur vi bygger den mängd bostäder och andra lokaler som 
behövs den närmaste tiden. Kvaliteter i tätorterna behöver värnas så att ökad täthet kan 
kombineras med eller innehålla möjligheter till rekreation och vistelse i natur, med god 
nattsömn utan bullerstörningar och med ett byggande som tar sin utgångspunkt i kultur-
miljöns resurser. Inomhus behöver vi säkerställa att vi inte blir sjuka av dålig ventilation och 
skadliga ämnen. 

En avgörande del i att åstadkomma en hållbar 
byggd struktur är att arbeta med behovet av 
resor och transporter, eftersom detta har stor 
påverkan på både klimat, utrymme och hälsa. 
Observera att åtgärder för att nå miljömå-
let God bebyggd miljö inom kollektivtrafik, 
energianvändning och avfallshantering finns i 
planen ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer 
om” som integrerats i utmaningen. Där ryms 
också åtgärder med planering som verktyg. Läs 
mer i fokusområdena Hållbara transporter, 
Klimatsmart och hälsosam mat, Förnybara 
och resurs effektiva produkter och tjänster och 
Sunda och klimatsmarta bostäder.

I den fysiska planeringen hanterar vi också ett 
förändrat klimat genom att anpassa bebyggelse 
till nya vattennivåer och temperaturförhållan-
den. Den regionala handlingsplanen för klima-
tanpassning är en viktig del i detta detta, och 
kopplar på flera sätt till detta åtgärdsprogram.

I denna utmaning är den sociala dimensio-
nen av hållbarhet i extra fokus, då den tar fasta 
på en rad hinder för människors hälsa, välbe-
finnande och hållbara konsumtionsval som be-
höver hanteras för att uppnå hållbarhet. Här ser 
vi att de åtgärder som föreslås samtidigt stärker 
den miljömässiga dimensionen. Exempelvis 
åtgärderna om lärande, integration och kon-
sumtion. Även inom detta område finns flera 
kopplingar till planen ”Klimat 2030 – Västra 
Götaland ställer om”. Läs mer i fokusområdena 
Klimatsmart och hälsosam mat och Förnybara 
och resurseffektiva produkter och tjänster.
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G
od boendem

iljö och hållbar konsum
tion

UTMANING FÖR VÄSTRA GÖTALAND

GOD BOENDEMILJÖ OCH HÅLLBAR KONSUMTION 

Åtgärderna bidrar främst till följande globala 
mål:
3.  Hälsa och välbefinnande
4.  God utbildning för alla
8.  Anständiga arbetsvillkor och  

ekonomisk tillväxt
11.  Hållbara städer och samhällen
12. Hållbar konsumtion och produktion

Vill du veta mer om miljötillståndet 
i Västra Götaland? Vi har mycket 
information i våra årliga bedömningar 
av miljömålen samt i vår regionala 
miljöövervakning på Länsstyrelsens 
webbplats.

BK =
God 

boende miljö 
& hållbar  

konsumtion 

Åtgärder bidrar främst till att nå miljömålen:
• Giftfri miljö 
• God bebyggd miljö
samt övergripande arbete med hållbar 
utveckling.
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Nr Åtgärder inom utmaningen GOD BOENDEMILJÖ OCH HÅLLBAR KONSUMTION Förslag huvudaktör
Förslag medaktör

Miljömål som  
främst berörs

BK1 Skydda och utveckla tätorters grönområden

För varje tätort med över 15 000 invånare upprätta en grönstrukturstrategi 
som del i översiktsplan (ÖP)/ fördjupad översiktsplan (FÖP) eller ta fram ett 
grönstrukturprogram kopplat till översiktsplan (ÖP)/ fördjupad översiktsplan (FÖP).
Kopplar till åtgärd SO9 Samverka för att bevara jordbruksmark, SO16 Använda GIS-baserade 
naturvårdsdatabaser och naturvårdsplaner i fysisk planering, SO18 Bevara och stärka grön infrastruktur i hela 
landskapet samt regional handlingsplan för klimatanpassning.

Kommunerna
Fastighetsägare
Väghållare, kommun eller 
Trafikverket 
Skolor och förskolor
Länsstyrelsen

God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv

BK2 Undersöka formerna för och initiera nätverk eller annat projekt,  
med syfte att förbättra ljudmiljön i tätorter

Steg 1: Identifiera berörda aktörer. Undersök syfte och behov av exempelvis ett 
nätverk för att förmedla kunskap om ohälsa till följd av trafikbuller, eller annat 
lämpligt projekt. Identifiera lämplig aktör att ansvara för steg 2.
Steg 2: Starta ett nätverk eller annat projekt.
Kopplar till Göteborgs stads åtgärdsprogram för buller.

Länsstyrelsen
Kommunerna
Forskare/experter
Konsulter inom fysisk planering  
och trafikplanering
Trafikverket
Miljömedicinskt centrum
Ev. annan aktör som identifieras i 
steg 1

God bebyggd miljö

BK3 Förbättra inomhusmiljön inom skola och förskola samt vårdlokaler  
och andra boenden

Stärkt egenkontroll samt förebyggande arbete bland annat avseende fukt, mögel och 
ventilation i inomhusmiljön i skola och förskola samt vårdlokaler och andra boenden.

Kommunerna
Andra aktörer inom området
Länsstyrelsen

Giftfri miljö 
God bebyggd miljö

BK4 Ta fram kulturmiljöprogram som underlag i fysisk planering

Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och 
bebyggelsemiljöer samt platser och landskap ska bevaras, användas och utvecklas. 
Detta kan ske exempelvis genom ett aktuellt kulturmiljöprogram eller liknande 
strategiskt underlag, som antas som del av översiktsplanen.
Kopplar till åtgärd SO11 Främja natur- och kulturvärden i odlingslandskapet, SO12 Utveckla dialogverktyg om 
markanvändning, SO16 Använda GIS-baserade naturvårdsdatabaser och naturvårdsplaner i fysisk planering, 
SO18 Bevara och stärka grön infrastruktur i hela landskapet, BK1 Skydda och bevara tätorters grönområden 
samt regional handlingsplan för klimatanpassning.

Kommunerna
Länsstyrelsen

Flertalet miljömål

BK5 Sanera förorenade områden för att bygga bostäder

Informera och stödja kommuner att söka anslag för sanering av förorenade områden 
för bostadsbyggande, samt hantera inkomna ansökningar.
Kopplar till åtgärd V5 Genomföra regionalt program för efterbehandling av förorenade område och V34 (åtgärd 
10 för Länsstyrelsen i Åtgärdsprogram för Västerhavets och Södra Östersjöns vattendistrikt).

Länsstyrelsen
Kommunerna
Fastighetsägare

Giftfri miljö 
Levande sjöar och 
vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levande 
kust och skärgård
God bebyggd miljö

Observera att varje åtgärd beskrivs mer 
i detalj i Detaljerat underlag om åtgärderna, 
bland annat miljömässiga, sociala och ekonomiska 

effekter av varje åtgärd.
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Nr Åtgärder inom utmaningen GOD BOENDEMILJÖ OCH HÅLLBAR KONSUMTION Förslag huvudaktör
Förslag medaktör

Miljömål som  
främst berörs

BK6 Delta i projektet Giftfri vardag

a) Arrangera kommunträffar med erfarenhetsutbyte inom nätverket Giftfri förskola, 
samt fokusera på tematiska projekt, exempelvis utsortering av befintliga produkter 
och hjälp vid avrop inom upphandling för nya produkter. 
b) Bevilja projektsatsningar för att fasa ut giftiga ämnen i textilier inom Västra 
Götalandsregionens handlingsplan ”Cirkulärt mode och hållbara miljöer”.
Kopplar till Klimat 2030, fokusområde 3 Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster,  
satsning 3.3 Design för en hållbar livsstil.

Västra Götalandsregionen (a, b)
Kommunerna (a, b) 
Miljösamverkan Västra Sverige (a)
Länsstyrelsen (a)
Näringsliv (b)
Högskolan i Borås/Science park 
Borås (b)

Giftfri miljö
God bebyggd miljö

BK7 Främja ekologisk livsmedelskonsumtion

Öka andelen ekologiska livsmedel inom offentlig sektor genom att:
a) öka inköpen av ekologiska livsmedel inom sjukvården och övriga verksamheter 
inom Västra Götalandsregionen
b) erbjuda stöd via Skolmatsakademin och projektet ”Öka andelen lokalproducerad 
mat inom offentlig upphandling”.
Kopplar till åtgärd SO14 Främja ekologisk produktion.

Kommunerna (a)
Västra Götalandsregionen (a, b)
Länsstyrelsen (b)
Kommunerna (b)

Giftfri miljö 
Ett rikt odlingslandskap

BK8 Utbilda och lära för hållbar utveckling

För utbildning och ett livslångt lärande för barn, ungdomar och vuxna om hur vi 
tillsammans gör världen hållbar och når de Globala målen genomförs följande:
a) samla utbildningsmaterial om miljömål och hållbar utveckling på ett överskådligt 
sätt och erbjuda till lärare inom för-, grund- och gymnasieskola
b) utbilda barn och unga på för-, grund- och gymnasieskola i hållbar utveckling med 
ett integrerat arbetssätt över ämnesområden
c) utbilda studenter på högskolor i hållbar utveckling och integrera hållbar utveckling 
i högskolornas verksamheter
d) utbilda och engagera barn, unga och vuxna på science centers i hållbar utveckling
e) integrera hållbar utveckling inom folkbildningen.

RCE Västra Götaland (a), 
Länsstyrelsen (a)
För-, grund och gymnasieskolor (b)
Göteborgs universitet, Chalmers 
tekniska högskola, Högskolan i 
Borås, Högskolan Väst, Högskolan 
i Skövde, yrkeshögskolor (c)
Universeum, Navet, 
Ekocentrum, Molekylverkstan 
Världskulturmuseet, Innovatum, 
Johanneberg science park, publika 
akvarier och museer (d) 
Studieförbund och folkhögskolor 
(e)
( för medaktörer se Detaljerat underlag om 
åtgärderna)

Alla miljömål

BK9 Sprida miljö- och naturinformation till nyanlända

Ta fram relevant grundläggande miljö- och naturinformation till nyanlända och 
publicera på portalen www.informationsverige.se och i boken ”Om Sverige”.

Länsstyrelsen 
Kommunerna
Havets Hus i Lysekil

Alla miljömål

BK10 Främja miljömålsarbete inom föreningslivet

Sprida kunskap och engagemang om miljöfrågor samt genomföra miljöåtgärder, 
både inom sina egna föreningar och tillsammans med andra.

Ideella föreningar
Länsstyrelsen
Kommunerna

Alla miljömål

http://www.informationsverige.se
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Femton miljömål i länet

BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN
Halten av växthusgaser i atmosfä-
ren ska, i enlighet med FN:s ram-
konvention för klimatförändring-
ar, stabiliseras på en nivå som 

innebär att människans påverkan på klimatsyste-
met inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant 
sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfal-
den bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs 
och andra mål för hållbar utveckling inte äventy-
ras. Sverige har tillsammans med andra länder ett 
ansvar för att det globala målet kan uppnås. 

FRISK LUFT 
Luften ska vara så ren att männis-
kors hälsa samt djur, växter och 
kulturvärden inte skadas.

BARA NATURLIG FÖRSURNING 
De försurande effekterna av ned-
fall och markanvändning ska 
underskrida gränsen för vad mark 
och vatten tål. Nedfallet av för-

surande ämnen ska inte heller öka korrosions-
hastigheten i markförlagda tekniska material, vat-
tenledningssystem, arkeologiska föremål och 
hällristningar. 

GIFTFRI MILJÖ 
Förekomsten av ämnen i mil-
jön som har skapats i eller utvun-
nits av samhället ska inte hota 
människors hälsa eller den bio-

logiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande 
ämnen är nära noll och deras påverkan på männis-
kors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halter-
na av naturligt förekommande ämnen är nära bak-
grundsnivåerna.

SKYDDANDE OZONSKIKT 
Ozonskiktet ska utvecklas så att 
det långsiktigt ger skydd mot 
skadlig UV-strålning.

SÄKER STRÅLMILJÖ
Människors hälsa och den bio-
logiska mångfalden ska skyddas 
mot skadliga effekter av strålning.

INGEN ÖVERGÖDNING 
Halterna av gödande ämnen 
i mark och vatten ska inte ha 
någon negativ inverkan på män-
niskors hälsa, förutsättningar för 

biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig 
användning av mark och vatten.

GENERATIONSMÅLET

Det övergripande målet för miljöpoli-
tiken är att till nästa generation lämna 
över ett samhälle där de stora miljö-
problemen är lösta, utan att orsaka 
ökade miljö- och hälsoproblem utanför 
Sveriges gränser. 

Generationsmålet är vägledande för 
miljöarbetet på alla nivåer i samhället. 

• Ekosystemen har återhämtat sig, eller 
är på väg att återhämta sig, och deras 
förmåga att långsiktigt generera eko-
systemtjänster är säkrad.

• Den biologiska mångfalden och na-
tur- och kulturmiljön bevaras, främjas 
och nyttjas hållbart.

• Människors hälsa utsätts för minimal 
negativ miljöpåverkan samtidigt som 
miljöns positiva inverkan på männis-
kors hälsa främjas.

• Kretsloppen är resurseffektiva och 
så långt som möjligt fria från farliga 
ämnen.

• En god hushållning sker med natur-
resurserna.

• Andelen förnybar energi ökar och att 
energianvändningen är effektiv med 
minimal påverkan på miljön.

• Konsumtionsmönstren av varor och 
tjänster orsakar så små miljö- och 
hälsoproblem som möjligt.
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ETT RIKT ODLINGSLANDSKAP 
Odlingslandskapets och jord-
bruksmarkens värde för biolo-
gisk produktion och livsmedels-
produktion ska skyddas samtidigt 

som den biologiska mångfalden och kulturmiljö-
värdena bevaras och stärks.

GOD BEBYGGD MILJÖ 
Städer, tätorter och annan 
bebyggd miljö ska utgöra en god 
och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en god regional och 

global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till 
vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar 
ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat 
sätt och så att en långsiktigt god hushållning med 
mark, vatten och andra resurser främjas.

ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV 
Den biologiska mångfalden ska 
bevaras och nyttjas på ett håll-
bart sätt, för nuvarande och fram-
tida generationer. Arternas livs-

miljöer och ekosystemen samt deras funktioner 
och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i 
långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig gene-
tisk variation. Människor ska ha tillgång till en god 
natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, 
som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.

LEVANDE SJÖAR OCH VATTENDRAG 
Sjöar och vattendrag ska vara ekolo-
giskt hållbara och deras variations-
rika livsmiljöer ska bevaras. Natur-
lig produktionsförmåga, biologisk 

mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets eko-
logiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, 
samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas. 

GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET 
Grundvattnet ska ge en säker och 
hållbar dricksvattenförsörjning samt 
bidra till en god livsmiljö för växter 
och djur i sjöar och vattendrag.

HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST 
OCH SKÄRGÅRD
Västerhavet och Östersjön ska ha en 
långsiktigt hållbar produktionsförmå-
ga och den biologiska mångfalden 

ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av 
biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och 
kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjan-
de av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en håll-
bar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska 
skyddas mot ingrepp och andra störningar. 

MYLLRANDE VÅTMARKER
Våtmarkernas ekologiska och vatten-
hushållande funktion i landskapet 
ska bibehållas och värdefulla våtmar-
ker bevaras för framtiden.

LEVANDE SKOGAR
Skogens och skogsmarkens värde 
för biologisk produktion ska skyddas 
samtidigt som den biologiska mång-
falden bevaras samt kulturmiljövär-

den och sociala värden värnas.
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Rapporter
Miljömålsbedömning 2017 Västra Götalands län. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Rapport 2017:42.
Regionala miljömål för Västra Götaland. Länsstyrelsen Västra Götalands län. Rapport 2015:50.
Styr med sikte på miljömålen. Naturvårdsverket 2015. Rapport 6666. 

Webbplatser
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/miljomal (Miljömål Västra Götaland)
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland (Så mår miljön)
www.klimat2030.se (Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om)
www.globalamalen.se (FN:s Globala mål)
www.havochvatten.se (sök på miljömål och åtgärdsprogram havsmiljö)
www.jamstall.nu (fakta och nyheter om jämställdhet och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete) 
www.miljomal.se (nationella miljömålportalen)
www.mtm.se (Myndigheten för tillgängliga medier)
www.mfd.se (Myndigheten för delaktighet)
www.naturvardsverket.se (sök på miljömål)
www.regeringen.se (sök på miljömål och globala målen)
www.regeringen.se (sök på transportpolitiska målen)
www.sverigesmiljomal.se (webbplatsen för svenskt miljöarbete)
www.skogsstyrelsen.se (Miljömål)
www.vattenmyndigheterna.se (Åtgärdsprogram Västerhavets och Södra Östersjöns vattendistrikt)
www.vgregion.se (Västra Götalandsregionen)

Läs mer

http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/miljomal
http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/miljo-och-klimat/sa-mar-miljon/Pages/default.aspx
http://www.klimat2030.se
http://www.globalamalen.se
http://www.havochvatten.se
http://www.jamstall.nu
http://www.miljomal.se
http://www.mtm.se
http://www.mfd.se
http://www.naturvardsverket.se/
http://www.regeringen.se
http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2016/09/uppdrag-att-se-over-transportpolitiska-preciseringar-och-lamna-forslag-till-indikatorer-for-att-folja-upp-de-transportpolitiska-malen/
http://www.sverigesmiljomal.se
https://www.skogsstyrelsen.se/miljo-och-klimat/miljomal/
http://www.vattenmyndigheterna.se
http://www.vgregion.se
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www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/miljomal

I samverkan med



DECEMBERDelegationslista

Datum Beslut Ärende Sökande/objekt FastighetDnr Handläggare

2017-002690 20171201 Fastställande av årsavgift Avgift, årsdebitering Prometeus 3 Karin Görjevik

2017-002948 20171201 Strandskyddsdispens Ansökan om strandskyddsdispens Malryd 1:12 Anna Karlsson

2017-003023 20171201 Strandskyddsdispens Ansökan om strandskyddsdispens Seglora-Näs 1:6 Anna Karlsson

2017-003078 20171201 Strandskyddsdispens Naturvård, Ansökan om 
strandskyddsdispens

Skänstad 6:2 Anna Karlsson

2017-002892 20171204 Föreläggande om skyddsåtgärder Miljötillsyn, anmälan om en permanent 
deponiväg

Rydboholm 1:451 Johannes Stolt

2017-002996 20171204 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Ormåsa 4:2 Roger Johansson

2017-003109 20171204 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Nyponet 6 Roger Johansson

2017-002977 20171204 Föreläggande om skyddsåtgärder Miljötillsyn, anmälan om uppställning av 
krossanläggning

Osdal 3:4 Ellen Forsberg

2017-003110 20171205 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Gullestorp 5:3 Roger Johansson

2017-002696 20171205 Beslut om att avsluta ärende Hälsoskydd, klagomål på buller Bronssoppen 6 Frida Strand

2017-000117 20171205 Förläggande att vidta åtgärder Hälsoskydd, klagomål på buller Hjälmhugget 1 Sevil Selimov

2012-002537 20171206 Avgift för timdebiterad tillsyn Hälsoskydd, klagomål på buller från 
torkrum

Garvaren 7 Maria Steinmetz

2017-003097 20171206 Avgift för timdebiterad tillsyn Miljötillsyn, anmälan Nordtorp 1:26 Frida Strand

2014-000638 20171206 Avgift för timdebiterad tillsyn Hälsoskydd, klagomål på buller från 
värmepump

Hultavång 1 Maria Steinmetz

2016-000090 20171206 Avgift för timdebiterad tillsyn Miljötillsyn, anmälan om sanering Minerva 2 Frida Strand

2017-003139 20171207 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Sandared 1:395 Roger Johansson

2017-003125 20171207 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Tummarp 1:183 Roger Johansson

2017-003168 20171208 Strandskyddsdispens Ansökan om strandskyddsdispens Skänstad 3:21 Anna Karlsson

2017-002810 20171208 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, klagomål misstänkt 
matförgiftning

Agamemnon 9 Thomas Vidholm

2017-003108 20171211 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Slätthult 10:32 Roger Johansson

2017-003105 20171211 Beslut om dispens från 
spridningsrestriktioner

Ansökan om dispens på 
spridningsrestriktioner

Tärby 19:2 Ellen Forsberg

2016-002325 20171213 Beslut om att följa tidigare beslut. Miljötillsyn, överföringsledningar sträcka U Sofia Lindvall

Sida 1 av 4



Datum Beslut Ärende Sökande/objekt FastighetDnr Handläggare

2017-000071 20171213 Förslag till beslut Miljötillsyn, miljöteknisk markundersökning Eken 16 Sofia Lindvall

2015-002892 20171213 Föreläggande om att följa anmälan Miljötillsyn, överföringsledning sträcka K Huvagärdet 1 Sofia Lindvall

2016-001268 20171213 Beslut om miljösanktionsavgift Köldmedia, årsrapport 2015 Vinden 5 Maria Steinmetz

2017-000071 20171213 Förslag till beslut Miljötillsyn, miljöteknisk markundersökning Eken 16 Sofia Lindvall

2017-002817 20171213  Tillstånd för WC till markbädd Avlopp, ansökan WC Äspered 1:32 Peter Engström

2017-003009 20171213  Tillstånd för WC till markbädd Avlopp, ansökan WC Äspered 11:1 Maria Steinmetz

2017-001206 20171213 Beslut om miljösanktionsavgift Köldmedia, årsrapport 2015 Kerstinsgärde 1:84 Maria Steinmetz

2017-003188 20171213 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Melltorp 1:41 Roger Johansson

2017-000950 20171213 Beslut om miljösanktionsavgift Köldmedia, årsrapport 2015 Trådskivlingen 5 Maria Steinmetz

2017-003012 20171213 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Armbåga 3 Anna Hedén

2015-002892 20171213 Föreläggande om att följa anmälan Miljötillsyn, överföringsledning sträcka K Sofia Lindvall

2013-002414 20171214 Föreläggande om försiktighetsåtgärder. Mijlötillsyn, kraftledning mellan Kråkered 
och Sobacken

Sofia Lindvall

2013-002414 20171214 Föreläggande om försiktighetsåtgärder. Mijlötillsyn, kraftledning mellan Kråkered 
och Sobacken

Elektra 4 Sofia Lindvall

2017-003183 20171214 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Lundby 1:7 Maryam Kasehchi

2017-003239 20171214 Avgift för timdebiterad tillsyn Miljötillsyn, beslut om deldebitering av 
projekt

Sofia Lindvall

2017-000463 20171214 Föreläggande om sanering Miljötillsyn. Information om upptäckt 
förorening

Sofia Lindvall

2017-000463 20171214 Föreläggande om sanering Miljötillsyn. Information om upptäckt 
förorening

Huvagärdet 1 Sofia Lindvall

2017-002735 20171215 Tillstånd för WC till modulinfiltration Avlopp, ansökan WC Äspered 10:2 Sevil Selimov

2017-002895 20171215 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Lotsen 9 Christina Källberg

2017-002672 20171215 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Ramnås 1 Christina Källberg

2017-003118 20171215 Beslut om att upphäva förburd mot utsläpp 
av avloppsvatten

Beslut om att upphäva förbud mot utsläpp 
av avloppsvatten.

Äspered 10:2 Sevil Selimov

2017-002843 20171215 Tillstånd till hållande av djur inom område 
för detaljplan

Hälsoskydd, hålla djur inom 
detaljplan/områdesbestämmelser

Nödmyntet 2 Carin Christensen

Sida 2 av 4



Datum Beslut Ärende Sökande/objekt FastighetDnr Handläggare

2017-003250 20171215 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, klagomål misstänkt 
matförgiftning

Vävaren 8 Christina Källberg

2017-002764 20171218 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Uranus 2 Christina Källberg

2017-003241 20171218 Föreläggande om skyddsåtgärder Miljötillsyn, anmälan om sanering av 
kvicksilverkontaminerade rör

Sik 1:183 Frida Strand

2017-001737 20171218 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Långan 11 Annelie Gustafsson

2017-003076 20171218 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Brämhults-Ön 1:62 Roger Johansson

2017-003258 20171218 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Rångedala 2:9 Roger Johansson

2017-003107 20171219 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, klagomål Termiten 1 Linda Karlsson

2017-003261 20171219 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Skäftingsbacka 1:67 Roger Johansson

2017-003006 20171219 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Vindbryggan 5 Annelie Gustafsson

2017-002659 20171219 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Spinnaren 10 Annelie Gustafsson

2017-002941 20171219 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion 
restaurangen

Gulmåran 7 Christina Källberg

2017-003260 20171219 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Hjortsered 4:7 Roger Johansson

2016-003220 20171220 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, revision Lotsen 3 Linda Karlsson

2017-003287 20171220 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Sexstyvern 1 Christina Källberg

2017-003286 20171220 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Gässlösa 5:12 Christina Källberg

2017-003285 20171220 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Vulkanus 16 Christina Källberg

2017-001609 20171220 Beslut om att avsluta ärende Hälsoskydd, klagomål på röklukt m.m. Budkaveln 1 Sevil Selimov

2017-002919 20171220 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
dricksvattenanläggning

Kråkered 2:2 Annelie Gustafsson

2017-002841 20171220 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Sik 1:166 Annelie Gustafsson

2017-002904 20171220 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Vindrosen 3 Annelie Gustafsson

2017-002884 20171220 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Juno 9 Annelie Gustafsson

2017-003283 20171220 Fastställande av årsavgift Livsmedelskontroll, årlig kontrollavgift Långan 13 Christina Källberg
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2017-003236 20171221 Strandskyddsdispens Naturvård; ansökan om 
strandskyddsdispens

Rydboholm 1:342 Anna Karlsson

2017-001913 20171221 Yttrande från Miljö och 
Konsumentnämnden

Inbjudan till samråd för detaljplan för 
Centrum, Eko 10, Gamla postenhuset

Eko 10 Pia Aspegren

2017-001062 20171221 Yttrande från Miljö- och 
konsumentnämnden

Samråd för detaljplan för Bergsäter, 
Åkermyntan 5 m.fl.

Åkermyntan 5 Johanna Johansson

2017-003086 20171221 Strandskyddsdispens Ansökan om strandskyddsdispens Äspered 5:19 Anna Karlsson

2017-003298 20171221 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Melltorp 1:25 Roger Johansson

2017-003068 20171222 Tillstånd för WC till modulinfiltration Avlopp, ansökan WC Säggryd 1:14 Maria Steinmetz

2016-001240 20171222 Beslut om miljösanktionsavgift Köldmedia, årsrapport 2015 Källbäcksryd 1:400 Maria Steinmetz

2017-000117 20171227 Avgift för timdebiterad tillsyn Hälsoskydd, klagomål på buller Hjälmhugget 1 Sevil Selimov

2016-003443 20171228 Avgift för timdebiterad tillsyn Hälsoskydd, klagomål på fukt och mögel Bosnäs 3:4 Sevil Selimov

2017-003208 20171228 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Heimdal 9 Maryam Kasehchi

2017-003171 20171228 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, klagomål misstänkt 
matförgiftning

Rydboholm 1:350 Thomas Vidholm

2017-000518 20171228 Avgift för timdebiterad tillsyn Hälsoskydd, klagomål på svartmögel i 
badrum

Sillvalen 3 Sevil Selimov

2017-003164 20171228 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, klagomål på gamla 
varor

Lärkan 13 Christina Källberg

2017-003138 20171229 Tillstånd för WC till modulinfiltration Avlopp, ansökan WC Ebbared 2:58 Karin Görjevik

2017-003102 20171229 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Rosenlund 1:1 Karin Görjevik
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Delegeringsbeslut Tillståndsenheten december 2018 

 

 

 
50-2017-00197 2017-12-01 Stadigvarande tillst allmänheten, bifall Nytt tillstånd 

15-2017-00335 2017-12-27 Återkallelse 9 kap. 18 § p. 1 Återkallelse av serveringstillstånd 
15-2017-00336 2017-12-27 Återkallelse 9 kap. 18 § p. 1 Återkallelse av serveringstillstånd 
15-2017-00337 2017-12-27 Återkallelse 9 kap. 18 § p. 1 Återkallelse av serveringstillstånd 
15-2017-00347 2017-12-27 Återkallelse 9 kap. 18 § p. 1 Återkallelse av serveringstillstånd 
15-2017-00367 2017-12-27 Återkallelse 9 kap. 18 § p. 1 Återkallelse av serveringstillstånd 
38-2016-00653 2017-12-27 Återkallelse 9 kap. 18 § p. 1 Anmälan om upphörande av servering 



– Anmälan till Arbetsgivare 3 personalföreträdare samt ev. ersättare till 
dessa, per nämnd, från Fackliga organisationer inom LO, TCO och SACO 

Nämnd Förb Namn ordinarie företrädare Namn ersättare 

Arbetslivsnämnden  TCO 
SACO 

Anette Rundström, Vision 
Gabriella Andersson 

Malin Särén, Vision 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

TCO Mikael Hedberg, Vision Kristina Nyberg Smahel, Vision 

Förskole nämnden TCO 
LO 

Karin Vapnar, Lärarförbundet 
Gunilla Nilsson, Kommunal 

Hasse Brännmar, Vision 
Martina Nermansson, Kommunal 

Grundskolenämnden TCO 
SACO 
LO 

Mikael Wennergren, Lärarförbundet 
Dennis Ljung 
Therese Takkinen, Kommunal 

Terese Hedlund, Lärarförbundet 
Kristina Wahle 
Gärd Tancred Isokoski, Kommunal 

Gymnasie- och 
vuxenutbildnings-
nämnden 

SACO 
TCO 
LO 

Nevad Subasic 
Anders Mase, Lärarförbundet 
Fredrik Sjölin, Kommunal 

Towe Norder 
Anne Andersson, Vision 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 

TCO 
LO 
SACO 

Jens Ekström, Vision 
Helene Gustafsson, Kommunal 
Sara Andersson 

Lars Norén, Vision 
 
Liselotte Book 

Kulturnämnden TCO 
TCO 
SACO 

Maritha Hall-Borén, Vision 
Henrik Axelsson, Lärarförbundet 
Birgitta Yman 

Petra Jonsson, Vision 

Lokalförsörjnings-
nämnden 

TCO 
SACO 

Lena Mellbladh, Vision 
Richard Svanberg 

Hasse Brännmar, Vision 

Miljönämnden TCO 
SACO 

Roger Johansson, Vision 
Johan Linderstad 

Anneli Nilsson, Vision 

Samhällsbyggnads-
nämnden 

TCO 
SACO 

Anne Andersson, Vision 
Jonatan Westlin 

Tomas Ahnstedt, Vision 

Servicenämnden TCO 
LO 

Daniel Cavrak, Vision 
Åke Lindstrand, Kommunal 

Kristian Sandström, Vision 

Sociala 
omsorgsnämnden 

TCO 
LO 
SACO 

Hasse Brännmar, Vision 
Anki Svantesson, Kommunal 
Christina Bellhem 

Maud Olausson, Vårdförbundet 

Kommunstyrelsen SACO 
TCO 

Charlotta Tornvall 
Hasse Brännmar, Vision 

 
Anne Andersson, Vision 

Tekniska nämnden TCO 
SACO 

Ida Nordin, Vision 
Kjell Johansson 

Melina Janus, Vision 

Vård- och äldrenämnden TCO 
LO 
SACO 

Maud Olausson, Vårdförbundet 
Maria Frankert, Kommunal 
Susanne Jörgenson 

Emma Granqvist, Vision 
Carina Ankarloo, Kommunal 

Till Borås Stad, gäller tv. tills annat meddelas from 2018-01-01 
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Plats och tid Gallerisalen, klockan 10.00 – 12.05 

Omfattning §§ 94 - 106 

Närvarande Svante Stomberg Ordförande 
Per Olsson Arbetsgivarrepresentant 
Pelle Pellby Arbetsgivarrepresentant 
Annica Dahlén Arbetsgivarrepresentant 
Hasse Brännmar Vision 
Anne Andersson Vision 
Maud Olausson Vårdförbundet 
Gabriella Andersson Saco-rådet 
Tommi Wärme Lärarförbundet 
Anne Pihlo Lärarnas Riksförbund 
Marlene Hedlund Kommunal 
Carina Ankarloo Kommunal 
 

Övriga närvarande Agneta S. Larsson Sekreterare 
Björn Linder Personal och förhandling 
Ann Kalnins Personal och förhandling, § 95 
Linnéa Nilsson Personal och förhandling, § 96 
Marianne Andrén Personal och förhandling, § 97 
 

 

§ 94 Justering 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses samtliga fackliga represen-
tanter. Protokollet godkänns via e-post och justeras vid nästa sammanträde. 

§ 95 Intern rörlighet - blankett 
Ann Kalnins informerar om en ny blankett, Intern rörlighet. Blanketten gäller för 
anställd som erbjuds anställning på annan arbetsplats inom förvaltningen, med samma 
befattning. Blanketterna ”Uppsägning och avslut av anställning” och ”Underlag för 
anställning” ska inte användas. Blanketten ”Intern rörlighet” kommer att publiceras i 
blankettarkivet på intranätet. 

§ 96 Företagshälsovården, Feelgood 
Lärarförbundet anmäler en fråga om företagshälsovården Feelgood. De får till sig fler 
och fler ärenden där medlemmarna hänvisas till primärvården. De får höra att 
anledningen till detta är att det numer kostar verksamheten pengar att ta hjälp av 
företagshälsovården. 

Arbetsgivaren klargör att företagshälsovården i första hand inte ska användas för 
längre behandlingar. Medarbetare som har behov av detta ska hänvisas till annan 
vårdgivare. Förvaltningarnas kostnader för företagshälsovården är enligt avtalet inte 
högre än tidigare, dvs minst 860 kr/anställd och år, vilket är den summa som har legat 
till grund för upphandlingsunderlaget för ny företagshälsovård. Denna summa togs 
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tidigare in centralt via periodisering men enligt det nya avtalet ligger nu medlen kvar 
på förvaltningarna för direktbetalning till företagshälsovården.  

§ 97 Medarbetarenkät 
Marianne Andrén informerar om 2017 års medarbetarenkät. Diskussion förs. 

§ 98 Avgångssamtal 
Annica Dahlén visar ett förslag på en ny modernare blankett för avgångsorsak. 
Diskussion förs och beslut tas om att byta ut den gamla blanketten. Arbete fortsätter 
med rutin för avgångssamtal. 

§ 99 Rutin för personalföreträdare i nämnderna 
Annica Dahlén informerar om förslag till ny skrivning i rutin för personalföreträdare i 
nämnderna pga ändringar i Kommunallagen (bilaga). Personalföreträdarna har rätt att 
delta i nämndens överläggningar men inte i besluten. Det innebär att 
personalföreträdarna har rätt att yttra sig i ärenden som rör förhållandet mellan 
kommun som arbetsgivare och de anställda. 

§ 100 Ersättare för Pelle Pellby i CSG 
Per Olsson informerar om att Björn Linder kommer att ersätta Pelle Pellby som 
arbetsgivarrepresentant i CSG under hans tjänstledighet. 

§ 101 Verksamhetsplan 2018 – tidsplan för CSG:s 
arbetsgrupper 
Annica Dahlén ber att samtliga arbetsgrupper i CSG rapporterar in sina 
sammanträdestider för sammanställning i Verksamhetsplan 2018. 

§ 102 Uppdrag och beredningssammanställning 
Listan för uppdrag och beredningssammanställning gås igenom och uppdateras. 

§ 103 Övertalighet/bristyrken 
Noteras att det aktuella läget med den löpande övertaligheten i Borås Stad är 
oförändrat sedan förra redovisningen. 

Arbetslivsförvaltningen har meddelat att de har en befarad arbetsbristsituation 
gällande HVB-hemmen även under 2018. 

§ 104 Övriga frågor 
• Julklappar 
Kommunal ställer frågan om vad som gäller för staden när det gäller julklapp.  

Personalchefen hänvisar till information som finns på intranätet: 
http://intranet.boras.se/anstallning/lonersattningararbetstid/gavorochuppvaktning 

ML527
Markering
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§ 105 Nästa sammanträde 
Nästa ordinarie CSG-sammanträde äger rum torsdagen den 18 januari 2018 klockan 
10.00 i Gallerisalen, Stadshuset. 

§ 106 Avslutning 
Ordföranden tackar samtliga ledamöter för ett gott samarbete under det gångna året 
och önskar alla en God Jul och Ett Gott Nytt År.  
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Justerare 

Underskrifter 

 Sekreterare  
 Agneta S. Larsson 

 Ordförande  
  
  Svante Stomberg 

 
 Justerare  
  
 Hasse Brännmar 
  Vision 

 Maud Olausson 
  Vårdförbundet 

 Gabriella Andersson 
  Saco-rådet 

 Tommi Wärme 
  Lärarförbundet 

 Anne Pihlo 
  Lärarnas Riksförbund 

 Marlene Hedlund /Carina Ankarloo 
  Kommunal 

 
 



    2017-12-11 
 
Förslag till ny skrivning pga ändringar i Kommunallagen 
Ny skrivning från och med 2018-01-01 
 
Rutin för personalföreträdare i nämnderna 
Bestämmelserna om närvarorätt för företrädare för anställda i kommunen finns i 
Kommunallagen (2017:725) 7 kap. §§ 10-19. Företrädare för de anställda (personalföreträdare) 
utses särskilt för varje nämnd bland de anställda, i första hand bland dem som är anställda inom 
nämndens verksamhetsområde. Högst tre personalföreträdare och en ersättare för var och en av 
dem får finnas för varje nämnd. Personalföreträdare utses av den eller de lokala 
arbetstagarorganisationer som kommunen har kollektivavtal med.  
 
Personalföreträdare får närvara vid sammanträden med andra nämnder än styrelsen. Närvarorätt 
saknas dock vid revisorernas sammanträden, i valnämnder och överförmyndarnämnder.  
Närvarorätten syftar till att skapa förutsättningar för ett informationsutbyte mellan de 
förtroendevalda och personalrepresentanter. Personalföreträdarna ska fungera som ombud för 
alla medarbetare i kommunen.  
 
Personalföreträdarnas närvarorätt 
Personalföreträdarna har rätt att närvara vid en nämnds behandling av ärenden som rör 
förhållandet mellan kommun som arbetsgivare och dess anställda. Nämnden får i enskilda fall 
besluta att personalföreträdarna får närvara även vid behandlingen av andra ärenden.  
 
Personalföreträdarna har inte rätt att närvara vid handläggning av: 
1  ärenden som avser myndighetsutövning mot någon enskild, såvida inte ärendet rör en 

obestämd krets av enskilda, 
2  förhandlingar med en arbetstagarorganisation, 
3  uppsägning av kollektivavtal, 
4  arbetskonflikter, 
5  rättstvister mellan kommunen och en arbetstagarorganisation eller, 
6  ärenden som avser beställning eller upphandling av varor och tjänster.  
 
Personalföreträdarna har rätt att delta i nämndens överläggningar men inte i besluten.  
 
Rätt till information – tystnadsplikt  
Personalföreträdarna har rätt att få den information de behöver för sin verksamhet. Nämnden är 
skyldig att lämna upplysningar till personalföreträdarna, dock ska nämnden iaktta bestämmelserna 
i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Tystnadsplikten gäller anställda och ledamöter. 
Personalföreträdarna utses och entledigas av arbetstagarorganisationerna och kan alltså inte anses 
vara vare sig ledamöter eller anställda. Tystnadsplikt kan åläggas personalföreträdarna endast med 
tillämpning av 10 kap § 14 Offentlighets- och sekretesslagen. Nämnden ska om den finner risk 
för skada, men eller annan olägenhet föreligger ställa upp ett förbehåll enligt denna bestämmelse 
när uppgifterna lämnas ut.  
 
Jäv 
I fråga om jäv för personalföreträdare i nämnden ska bestämmelserna i 6 kap 28-32 §§ tillämpas. 
Personalföreträdaren ska dock inte anses jävig enligt 6 kap. § 28 punkt 5 enbart på grund av att 
han eller hon 



1 är förtroendeman eller funktionär hos en arbetstagarorganisation som har intressen att bevaka i 
ärendet, eller 

2 har företrätt organisationen som förtroendeman eller funktionär i en sådan förhandling i 
ärendet som har ägt rum enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. 

 
Utse personalföreträdare och kallelse 
De arbetstagarorganisationer som utsett personalföreträdare i nämnderna, ska meddela respektive 
nämnd samt personal och förhandling, vilka personer som utsetts. Personalföreträdarna ska 
noteras i förtroendemannaregistret. Om en arbetstagarorganisation entledigar en 
personalföreträdare ska detta meddelas till den aktuella nämnden och till personal och 
förhandling.  
 
Personalföreträdarna ska kallas till sammanträdet på samma sätt som gäller för ledamöterna i 
nämnden. Ersättarna ska endast kallas när de ska tjänstgöra som personalföreträdare. 
 
Beslut som fattas vid ett sammanträde som personalföreträdarna har tillträde till blir inte ogiltiga 
på grund av att personalträdarna eller någon av dem inte har kallats till sammanträdet.  
 
Ersättning 
Ersättning för personalföreträdarnas sammanträdestid regleras enligt delegationsprotokoll  
§ 13/17. 
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