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KALLELSE
2018-08-21



Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten
förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Dessa ärenden är
markerade med *.
Tid

Tisdagen den 21 augusti 2018, kl. 17.00

Plats

Nornan, plan 2, Stora brogatan 45, Borås

Kallas

Karl-Eric Nilsson (C)
Lasse Jutemar (MP)
Per Månsson (M)
Inga-Britt Olsson (M)
Marcus Nilsen (L)
Jan-Åke Carlsson (S)
Magnus Persson (S)
Irwing Thorstenson (SD)
Cecilia Kochan (S)
Burair Mahmood (S)
Joel Carlberg-Torsell (V)
Sümeyya Gencoglu (MP)
Katrine Andersson (M)
Sofia Sandänger (M)
Alexander Andersson (C)
Magnus Sjödahl (KD)
Susanne Karlsson (SD)
Miljöchef Agneta Sander
Avdelningschef Zygmunt Cieslak
Avdelningschef Niclas Björkström
Avdelningschef Mirjam Keskifrantti
Avdelningschef Annelie Johansson
Personalföreträdare Roger Johansson
Personalföreträdare Johan Linderstad

Anita Persson (V)
Ordförande

Andreas Zalewski
Tf. sekreterare

Eventuella förhinder att närvara anmäls till Andreas Zalewski på
andreas.zalewski@boras.se
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FÖREDRAGNINGSLISTA
2018-08-21

Föredragningslista

Beslutsförslag

1.

Sammanträdets öppnande

-

2.

Närvaro

-

3.

Val av protokollsjusterare
samt tid för protokollets justering

1. Jan-Åke Carlsson
2. Magnus Persson
3. Irwing Thorstenson
2018-08-23

4.

Nya och pågående Initiativärenden

4.1 Pågående
4.1.1 Alliansen 2018-01-30, §11 – Miljöförvaltningen ska utreda om
”Rättviksmodellen” kan användas i framtiden för att fastställa taxor och avgifter
inom tillsyn. Deadline: nämndens möte 11e december 2018. Då vi inväntar rapport
från livsmedelsverket.
4.1.2 Alliansen 2017-10-24, §190 - Miljöförvaltningen ska utreda ”ansvar för skrotbilar i
naturen”.
4.1.3 Alexander Andersson (C) 2017-08-22, §138 - Miljöförvaltningen får i uppdrag att
informera nämnden om hur förvaltningen och kommunen arbetar med
information och skyltning längst Sandvall plats.
– Skyltar finns enligt möte 180619
4.1.4 Den rödgröna gruppen, 2018-03-27, § 53 ”Redovisning av överprövade
strandskyddsdispenser”. Miljöförvaltningen ska återkoppla överprövade
strandskyddsärenen till Miljö- och konsumentnämnden.
– Förvaltningen kommer att rapportera halvårsvis, maj + okt
4.1.5 Per Månsson (M), 2018-04-24, § 80 ”Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt
alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. ”
– Ärendet hanterades på KF-möte 180620
5.

Fastställande av föredragningslista
-
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Information

6.1 Utvecklingen av Kronängsparken, Norrby,
Inklusive förskola och Norrbyhuset inför
400-års jubileumet

Till handlingarna
Pia Aspegren
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6.2 Plan för jämställdhetsintegrering
Ecos 2018-2155

Godkänna
Niclas Björkström

6.3 Ranking av kommunernas arbete,
Gällande natur- och miljöfrågor Borås

Till handlingarna
Anna Ljunggren

6.4 Information om energi- och klimatrådgivning

Till handlingarna
John Hamnelid

7

Administration

7.1 Förslag till budget 2019

8

Godkänna
Agneta Sander
Annelie Johansson

Livsmedelskontroll

9

Alkohol & Tobak

10 Miljötillsyn
11

Miljöstrategiska

11.1 *Strandskyddsdispens för komplementbyggnad och brygga,
Viared 16:51
Ecos: 2017-3302

Bifall med villkor
Anna Karlsson

11.2 *Strandskyddsdispens för bostadshus,
ladugård, brygghus och brygga, Tå 1:12
Ecos:2018-1952

Bifall med villkor
Anna Karlsson

11.3 *Länsstyrelsen beslut överklagat,
Strandskyddsdispens för trädgårdsmöbel
Torpa-Sjöbo 2:48
Ecos:2015-515

Avslag
Anna Karlsson

12

Naturvårdsfonden

12.1 *Ansökan om startbidrag ur Borås stads
naturvårdsfond, Bredareds-Gravryd 2:12
Ecos: 2018-1060

Beviljas
Matilda Chocron
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12.2 *Ansökan om startbidrag ur Borås stads
naturvårdsfond, Räveskalla 1:256
Ecos: 2018-1934

Beviljas
Matilda Chocron

12.3 *Ansökan om avslutsbidrag ur Borås stads
naturvårdsfond, Ljushult-Backa 1:8
Ecos: 2018-638

Beviljas
Matilda Chocron

12.4 *Ansökan om avslutsbidrag ur Borås Stads
naturvårdsfond, Klinten 1:1
Ecos: 2018-381

Beviljas
Matilda Chocron

12.5 *Ansökan om avslutsbidrag ur Borås stads
naturvårdsfond, Stuvhult 1:2
Ecos: 2017-2345

Beviljas
Matilda Chocron

12.6 *Ansökan om avslutsbidrag ur Borås stads
naturvårdsfond, Dannike-Rydet 1:8
Ecos: 2017-1074

Beviljas
Matilda Chocron

12.7 *Ansökan om avslutsbidrag ur Borås stads
naturvårdsfond, Stuvhult 2:2
Ecos: 2017-1678

Beviljas
Matilda Chocron

12.8 *Ansökan om avslutsbidrag ur Borås Stads
naturvårdsfond, Skänstad 1:132
Ecos: 2018-2028

Beviljas
Matilda Chocron

12.9 *Ansökan om bidrag ur Borås Stads
naturvårdsfond, Äspered 3:3
Ecos: 2018-2028

Beviljas
Anna Karlsson

13 Kurser och konferenser
14

Anmälningsärenden

14.1 Delegeringsbeslut juni-juli 2018

Till handlingarna

14.2 Inkomna skrivelser
Sveriges miljökommuners höstmöte,
Jönköping, 3-4 oktober, förorenade områden etc.

Beslut om deltagande

15

Information från förvaltningen
15.1 FC önskar dialog om alkoholtaxan mm

Till handlingarna
Agneta Sander

Strategi
• Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

Program för
jämställdhetsintegrering
i Borås Stad

Borås Stads
styrdokument
Aktiverande

strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande

policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: 27 april 2017
För uppföljning och revidering ansvarar: Fritids- och
folkhälsonämnden
Gäller för: Alla nämnder och bolag
Dokumentet gäller till och med: 2020
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Program för
jämställdhetsintegrering
i Borås Stad
Inledning
Syftet med jämställdhetsintegrering i Borås Stad är att förbättra verksamheterna, höja
kvaliteten och säkerhetsställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar, oavsett bakgrund och tillhörighet. Den innebär att alla
kvinnor och män, flickor och pojkar, har rätt till likvärdigt bemötande, likvärdig service
och likvärdig myndighetsutövning.
Jämställdhetsintegrering ger förutsättningar för att jämställdhetsarbetet ska kunna bli
en del av det ordinarie arbetet och det ska utföras av verksamheternas ordinarie personal,
inte av speciellt utsedda eller anställda personer.
För att jämställdhetsintegrera stadens alla verksamheter krävs kunskaper om könets
betydelse och om vilka normer som påverkar individens identitet och villkor. Denna
kunskap är en viktig förutsättning för att arbetet ska leda till förändringar av attityder
och värderingar, som kan tillgodose medborgares, kunders och brukares behov.
Grunden för det offentliga Sveriges jämställdhetsarbete är de nationella målen för
jämställdhetspolitiken som riksdag och regering lagt fast. Det överordnade målet är att
kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv, vilket innebär:
•

En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha
samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för
beslutsfattandet.

•

Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och
villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet
livet ut.

•

Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män
ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på
lika villkor.

•

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska
ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Borås Stad är sedan 20091 ansluten till CEMR-deklarationen, Council of European
Municipalities and Regions, som bygger på sex grundläggande principer:
1. Jämställdhet är en grundläggande rättighet.
2. För att jämställdhet ska garanteras måste flerfaldig diskriminering och andra
missgynnanden bekämpas.
3. Ett representativt deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen är en förutsättning
för ett demokratiskt samhälle.
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4. Att avskaffa stereotypa uppfattningar om kön är avgörande för att uppnå jämställdhet.
5. Jämställdhetsintegrering av alla kommunens/regionens verksamheter är nödvändiga
för att främja jämställdhet.
6. Att handlingsplaner och program har tillräcklig finansiering är nödvändigt för att
jämställdhetsarbetet ska nå framgång.
I september 2014 undertecknade Borås Stad avsiktsförklaringen för ett Jämställt Västra
Götaland och anslöt sig därmed till den länsövergripande strategin för jämställdhetsintegrering
2014-2017. Syftet med strategin är att anpassa, konkretisera och implementera nationella
jämställdhetsplitiska mål utifrån regionala förutsättningar, samt fördjupa samverkan mellan
centrala aktörer och tydliggöra roll- och ansvarsfördelning. Strategin syftar även till att
förbättra förutsättningarna för uppföljning och utvärdering av jämställdhetspolitiken
på regional nivå.

Arbete i tre målområden
Jämställdhetsintegrering i Borås Stad ska utgå från den länsövergripande strategins tre
målområden:
•

Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet – förutsättningar för arbete,
föräldraskap, utbildning, politiskt inflytande och jämställd regional tillväxt.

•

Makt och hälsa – jämställd hälsa som en fråga om fysiskt, psykiskt och socialt
välbefinnande och fokuserar särskilt på normer för kön och deras inverkan på hälsa,
tillgången till idrott samt kultur- och föreningsliv.

•

Makt och mäns våld mot kvinnor – med fokus på våld i nära relationer,
våldsförebyggande åtgärder samt stöd till grupper med svagt samhälleligt skydd.

Uppdrag till nämnder och bolag

Varje nämnd/bolag ska utarbeta en plan för jämställdhetsintegrering som riktar sig till
medborgare, kunder och brukare. Planen ska utgå från de tre målområdena och upprättas
för en treårsperiod. Planen ska utvärderas årligen och redovisas till Kommunstyrelsen.
Planen ska innehålla:
•

Verksamhetens behov av insatser, åtgärder och utvecklingsområden utifrån en
jämställdhetsintegrerad budget (gender budget)

•

Redovisning av tre mål som nämnden/bolaget ska uppnå under planperioden

•

Verksamhetens uppnådda resultat av insatser och åtgärder

Uppföljning

Fritids- och folkhälsonämnden ska följa upp nämndernas och bolagens arbete.
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Postadress 501 80 Borås Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00 e-post boras.stad@boras.se Webbplats boras.se
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Datum

Dnr

2018-08-15

2018-2350

Agneta Sander, 033 – 35 30 03
Agneta.sander@boras.se
Miljö- och konsumentnämnden

Förslag till budget 2019 – Miljö- och konsumentnämnden
Sammanfattning
Miljö- och konsumentnämndens budgetförslag 2019:1 utgår från 2018 års budget och
har justerats med kända förändringar. Lönekostnaderna är uppräknade med 2,6 procent
och övriga kostnader med 1,7 procent enligt anvisningar.
Budgetförslaget bygger på att nämndens taxor räknas upp med PKV (prisindex för
kommunal verksamhet) och en ökad timdebitering inom vissa områden. Kommande år
behöver även taxornas konstruktioner ses över. När det gäller tillståndsenhetens intäkter
baseras dessa på alkoholtaxan för 2018 som kommunfullmäktige nyligen fattat beslut om
att revidera. Nämnden behöver således ta fram ett nytt förslag på taxekonstruktion för
2019 som genererar lika mycket intäkter som 2018 års taxa gjorde. Godkänner inte
fullmäktige en sådan taxa behöver Miljö- och konsumentnämnden erhålla
kommunbidrag motsvarande storleken på intäktsbortfallet.
Nämndens budgetförslag 2019:1 innehåller ett äskande på 4 860 tkr utöver tilldelad
budgetram. Om nämnden inte får begärd kompensation innebär det att nämnden måste
prioritera bort både verksamheter som fullmäktige ålagt oss, deltagande i planprocessen
och vissa myndighetsuppdrag inom framförallt områdena för miljötillsyn (inklusive
granskning av bygglov och planer), alkoholtillsyn och tobakstillsyn. 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
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden godkänner för egen del förvaltningens förslag till
budget 2019 inklusive äskande om ytterligare kommunbidrag på 4 860 tkr och
överlämnar detta till Kommunstyrelsen.
Ärendet
Nämndernas budgetförslag för 2019 ska lämnas till Kommunstyrelsen senast den
29 augusti. Budgetförslagen ska vara utformade enligt anvisningar och mallar i
rapporteringssystemet STRATSYS.
Miljö- och konsumentnämnden har av Kommunstyrelsens preliminärt tilldelats en
budgetram på 23 350 tkr för 2019. Ramen utgår från 2018 års tilldelade kommunbidrag
på 22 800 tkr med tillägg för en generell prisuppräkning på 550 tkr (löner 2,6 % och
övriga kostnader 1,7 %). Det är obligatoriskt att avsätta 1 % till oförutsedda kostnader.

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Sturegatan 42

boras.se

miljo@boras.se

033-35 30 00

033-35 30 25
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Nämndens budgetförslag innehåller äskande om 4 860 tkr i extra kommunbidrag utöver
tilldelad ram. Nämndens buffert uppgår till 230 tkr.
Miljöförvaltningens synpunkter
Borås Stad är en del av en omvärld som förändras snabbt. Befolkningsökning medför
behov av nya bostäder, arbetsplatser, vägar och spår de närmaste åren. Borås Stads
myndighetsutövning och tillsynsarbete såväl som miljöövervakning och annat
miljöstrategiskt arbete samt rådgivningsverksamheter behöver prioriteras och utvecklas i
syfte att säkerställa boråsarnas hälsa och säkerhet, en effektiv och hållbar
samhällsplaneringsprocess, lika och rättvisa regler för invånare och företag i Borås samt
för att motverka brottslighet.
Miljö- och konsumentnämnden har de senaste åren haft en ansträngd ekonomi, vilket
gjort att flera av förvaltningens avdelningar inte klarat av att genomföra all den
verksamhet som de är ålagda. Detta har lyfts vid flera tillfällen inom ramen för stadens
budgetprocess 2017 och 2018. Nämnden har även flera år i rad uppvisat ett negativt
resultat, trots ansträngningar att hålla sin budget.
De senaste tre åren har förvaltningen haft en mycket hög personalomsättning på 1520 %, vilket oundvikligen påverkar både verksamhet och intäkter mycket negativt.
I budgetförslaget för 2019 har förvaltningen återigen analyserat sin verksamhet och
kommit fram till samma slutsats; för att klara hela uppdraget behöver den tilldelade
ramen öka markant - inte för att öka ambitionsnivån utan för att klara av tilldelat
grunduppdrag och följa de lagar, förordningar och riktlinjer som verksamheterna
lyder under.
Den preliminärt tilldelade ramen för Miljö- och konsumentnämnden uppgår till
23 350 tkr, vilket är en nettoökning med 550 tkr som är en prisuppräkning av lön och
övriga kostnader. Nämnden vill också på nytt lyfta behovet av medel för Nornan med
ytterligare 370 tkr på grund av ökade hyreskostnader.
Förvaltningens budgetförslag grundar sig på instruktioner från ekonomistyrningsenheten
om att räkna upp lönekostnaderna med 2,6 procent samt övriga kostnader med 1,7
procent. Såväl kostnader som intäkter har även justerats utifrån utfall och kända faktorer.
Budgetförslaget bygger på att nämndens taxor räknas upp med PKV (prisindex för
kommunal verksamhet) och en ökad timdebitering inom vissa områden. Kommande år
behöver även taxornas konstruktioner ses över. När det gäller tillståndsenhetens intäkter
baseras dessa på alkoholtaxan för 2018 som kommunfullmäktige nyligen fattat beslut om
att revidera. Nämnden behöver således ta fram ett nytt förslag på taxekonstruktion för
2019 som genererar lika mycket intäkter som 2018 års taxa gjorde. Godkänner inte
fullmäktige en sådan taxa behöver Miljö- och konsumentnämnden erhålla
kommunbidrag motsvarande storleken på intäktsbortfallet.
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För att säkerställa nämndens uppdrag, stabilisera förvaltningen och för att vara en
attraktiv arbetsgivare begär Miljö-och konsumentnämnden utökning av budgetramen
med 4 860 tkr.









1 500 tkr ersättning för nedlagd tid i planarbetet
500 tkr marknadsanpassning av löner
300 tkr kompetensutveckling, grupputveckling mm
370 tkr ökade hyreskostnader för Nornan
1 000 tkr förstärkt verksamhetsstöd
225 tkr 1,0 livsmedelshandläggare)
225 tkr 1,0 tobakshandläggare
730 tkr 1,0 miljöhandläggare

Budgetförslaget bygger på att tjänsterna till merparten finansieras av taxan, vilket betyder
att tillsynsavgifterna för livsmedelskontroll, miljötillsyn och tillståndsenheten behöver
öka, antingen genom att fler timmar debiteras eller att själva avgiften höjs. Inför 2019
finns inga förslag framtagna på förändringar av taxorna. Nämnden önskar en
återkoppling på om det är politiskt önskvärt att finansiera nämndens grundbehov
med såväl taxehöjningar som kommunbidrag.
Ersättningen för nedlagd tid i planarbetet, hyreskostnader för Nornan, delar av
kompetensutveckling och delar av förstärkningen av verksamhetsstöd kan dock inte
finansieras med taxehöjningar, då det avser de delar av nämndens verksamhet som är
kommunbidragsfinansierad.
Nämnden har lyft behov av en gemensam lokal för alla förvaltningens avdelningar för att
öka effektiviteten, utbytet och samhörigheten på förvaltningen. Nämnden äskar om
investeringsmedel för inköp samt driftsättning av ett nytt verksamhetssystem, eftersom
nuvarande system är föråldrat (leverantören uppdaterar inte längre systemet) och kräver
mycket administration. Mellan 1 000 tkr och 2 000 tkr är en grov uppskattning av det
totala investeringsbehovet.
Om nämnden inte får begärd kompensation innebär det att nämnden måste
fortsätta prioritera bort verksamheter som fullmäktige ålagt oss såväl som vissa
myndighetsuppdrag. Det har konsekvenser för alla boråsare och alla verksamheter
som Miljö- och konsumentnämndens verksamheter riktar sig till och medför negativa
effekter för måluppfyllelsen inom hela nämndens verksamhetsområde. Kan inte
förvaltningen säkerställa tillräckliga stödresurser betyder det att handläggare och chefer
inte får det stöd som behövs och själva lägger till på adminstrativt arbete, 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 bibehålla och
rekrytera medarbetare. Med de resurser nämnden förfogar över 2018 får inte alla
verksamhetsutövare den tillsyn, kontroll och rådgivning som kommunen är skyldig att
genomföra vilket medför lägre skydd för hälsa och miljö, lägre rättssäkerhet, lägre
effektivitet och tillgänglighet och mindre brottsförebyggande arbete. Punkterna nedan
visar konsekvenserna av nämndens nuvarande finansiering och utan tillskott kommer
dessa att kvarstå:
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Nämnden uppfyller inte ”Åtgärdsplan med anledning av Länsstyrelsens tillsyn av det
kommunala tillsynsansvaret enligt alkohollagen och tobakslagen i Borås Stad ”(juni 2017)
vilket innebär att nämnden minskar arbetet med att säkerställa att alkohol- och
tobaksförsäljning i Borås sköts på ett korrekt och rättvist sätt och inte kan öka
utan kanske till och med tvingas minska det brottsförebyggande arbetet.
Nämnden har otillräckliga resurser för att höja NKI-värdena.
Målvärdena för nämndens NKI-områden 2019 bygger på att nämndens äskanden
inom dess myndighetsområden (serveringstillstånd för alkohol, livsmedelskontroll samt
miljö- och hälsoskyddstillsyn) beviljas.
Nämnden tillsynsskuld respektive kontrollskuld till verksamheter som betalar
årsavgift ökar, lagstadgad tillsyn och kontroll skjuts framåt i tiden vilket
ytterligare ökar resursbehoven de närmaste åren. Staden riskerar kritik från
statliga tillsynsmyndigheter samt kritik och överklagande från näringsidkare och
privatpersoner.
Nämnden saknar medel på miljöstrategiska avdelningen och kommer utan
finansering att i ökande grad tvingas prioritera bort deltagande i stadens arbetet
med planer och bygglov i det tidiga planskedet, vilket i försinkar Borås Stads
planeringsprocess.
Utan korrekt dimensionerade stödfunktioner, tvingas nämndens
handlägggare och chefer lägga alltför mycket tid på adminsitrativt arbetete med
konsekvenser för effektiviteten på hela nämndens verksamhet.
Utan korrekt dimensionerade stödfunktioner och investeringsmedel tvingas
nämndena att skjuta upp införandet av nytt ärendehanterings- och diariesystem
för miljö- och livsmedelsärenden ytterligare, med stora konsekvenser för
effektiviteten på hela nämndens verksamhet.

Agneta Sander
Miljöchef
Bilaga
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1 Inledning
Borås Stad är en del av en omvärld som förändras snabbt. Vårt samhälle påverkas av ett antal globala
utmaningar som har att göra med urbanisering, nya ekonomiska och geopolitiska tyngdpunkter samt
höjd levnadsstandard. Befolkningsökning medför behov av nya bostäder, arbetsplatser, vägar och spår
de närmaste åren.
De nationella miljömålen och de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030 utgör en viktig utgångspunkt
och Borås Stad ska bidra till att de uppnås. Miljö- och konsumentnämnden har en viktig roll i det
arbetet och bidrar genom sin tillsyn, kontroll, miljöövervakning, miljöstrategiska arbete och sina
rådgivningsverksamheter.
Miljö- och konsumentnämnden har de senaste åren haft en ansträngd ekonomi, vilket gjort att flera av
förvaltningens avdelningar inte klarat av att genomföra all den verksamhet som de är ålagda. Detta har
lyfts vid flera tillfällen inom ramen för stadens budgetprocess 2017 och 2018. Nämnden har även flera
år i rad uppvisat ett negativt resultat, trots ansträngningar att hålla sin budget.
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.
De senaste tre åren har förvaltningen haft en mycket hög personalomsättning på 15-20 %, vilket
oundvikligen påverkar både verksamhet och intäkter mycket negativt.
I budgetförslaget för 2019 har förvaltningen återigen analyserat sin verksamhet och kommit fram till
samma slutsats. För att klara hela uppdraget behöver den tilldelade ramen öka markant - inte för att öka
ambitionsnivån utan för att klara av tilldelat grunduppdrag och följa de lagar, förordningar och riktlinjer
som verksamheterna lyder under.
Den preliminärt tilldelade ramen för Miljö- och konsumentnämnden uppgår till 23 350 tkr, vilket är en
nettoökning med 550 tkr som är en prisuppräkning av lön och övriga kostnader. Nämnden vill också på
nytt lyfta behovet av medel för Nornan med ytterligare 370 tkr på grund av ökade hyreskostnader.
För att säkerställa nämndens uppdrag, stabilisera förvaltningen och för att vara en attraktiv arbetsgivare
begär Miljö-och konsumentnämnden utökning av budgetramen med 4 860 tkr.
Budgetförslaget bygger på att nya handläggartjänster till merparten finansieras av taxan, vilket betyder
att tillsynsavgifterna för livsmedelskontroll, miljötillsyn och tillståndsenheten behöver öka, antingen
genom att fler timmar debiteras eller att själva avgiften höjs. Inför 2019 finns inga förslag framtagna på
förändringar av taxorna. Nämnden önskar en återkoppling på om det är politiskt önskvärt att finansiera
nämndens grundbehov med såväl taxehöjningar som kommunbidrag.
Ersättningen för nedlagd tid i planarbetet, hyreskostnader för Nornan, delar av kompetensutveckling
och delar av förstärkningen av verksamhetsstöd kan dock inte finansieras med taxehöjningar, då det
avser de delar av nämndens verksamhet som är kommunbidragsfinansierad.
Målvärdena för nämndens NKI-områden bygger på att nämndens äskanden inom dessa
myndighetsområden beviljas. Med de resurser nämnden förfogar över 2018 får inte alla
verksamhetsutövare den tillsyn och kontroll som kommunen är skyldig att genomföra vilket medför
lägre skydd för hälsa och miljö, lägre rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.
Nämnden har lyft behov av en gemensam lokal för alla förvaltningens avdelningar för att öka
effektiviteten, utbytet och samhörigheten på förvaltningen. Nämnden äskar om investeringsmedel för
inköp samt driftsättning av ett nytt verksamhetssystem, eftersom nuvarande system är föråldrat
(leverantören uppdaterar inte längre systemet) och kräver mycket administration. Mellan 1 000 tkr och
2 000 tkr är en grov uppskattning av det totala investeringsbehovet.
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2 Omvärldsanalys
Borås Stad är en del av en omvärld som förändras snabbt. Vårt samhälle påverkas av ett antal globala
utmaningar som har att göra med urbanisering, nya ekonomiska och geopolitiska tyngdpunkter samt
höjd levnadsstandard. Befolkningsökning medför behov av nya bostäder, arbetsplatser, vägar och spår
de närmaste åren. Trycket på rekreationsytor ökar både från bebyggelse och direkt användning, och vår
grön- och blåstruktur måste tillgodose allt fler människors behov i städer och tätorter. Samtidigt ökar
insikten om ekosystemtjänsternas betydelse för den växande befolkningen.
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.
Under de senaste årtiondena riktas allt mer uppmärksamhet mot frågor om klimatförändring,
miljöförstöring och överutnyttjande av naturresurser. Borås har länge legat i framkant t.ex. när det
gäller kretsloppstänkande, avveckling av fossila bränslen och naturvård samt arbetar aktivt för ett ännu
bredare miljöperspektiv i alla stadens verksamheter. Ett kvitto på att arbetet varit framgångsrikt är att
Borås Stad fick successivt bättre placeringar från 2012 till 2016 i några av "rankinglistorna" över
kommunernas miljöarbete. De senaste två åren har Borås sjunkit i miljörankingen och det kommer
krävas nya satsningar för att fortsätta ligga i framkant.
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 nya sätt att organisera verksamhet. 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.
Beslutsunderlag utvecklas och fler dimensioner ska konsekvensbedömas. Ett exempel är behovet av att
kunna bedöma infrastruktursatsningars konsekvenser för miljö, klimat och hälsa.
Digitalisering
Digitalisering är en genomgripande process där ny teknik stöper om samhället i grunden. Företagens
tjänster och affärsmodeller förändras, vår kommunikation förändras, vårt sätt att arbeta förändras och
allas vår vardag förändras.
Inom miljöbalksområdet, livsmedelskontrollen och övriga av nämndens ansvarsområden, pågår ett
omfattande digitaliseringsarbete från de centrala myndigheterna och EU. Det är helt uppenbart att det
krävs ett alltmer aktivt deltagande med hög kompetens från kommunernas sida för att säkerställa att de
centrala systemen även tar hänsyn till kommunernas lokala förutsättningar och behov.
Livsmedelskontroll
En utredning om hur livsmedelskontrollen kan stärkas i kommuner med otillräcklig kontroll har gjorts
av Statskontoret. Utredningens slutsats är att mindre kommuner måste samverka för att effektivisera
och likrikta kontrollen och myndigheten uppmanar kommunerna att senast 2021 visa hur ökad
samverkan kan genomföras för att säkra lika och rättvisa förutsättningar i hela landet. Inom
Sjuhäradsregionen har miljöpresidierna tillsammans initierat en första utredning vilka behov och
möjligheter som finns för ökad samverkan i regionen. Efter valet kommer frågan lyftas till
kommunstyrelsenivå.
Livsmedelsverket har gjort en omfattande översyn och ett förslag på utformning är på väg att
remitteras. Förslagen innebär flera stora förändringar gällande finansiering av och fokusering inom
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livsmedelskontrollen och kan de närmaste åren leda till ändrad fakturering, omklassning av alla
anläggningar och fokus på kontroll i de tidiga leden i livsmedelskedjan.
Miljö- och hälsoskyddstillsyn
En översyn av miljötillsynen och sanktionssystemet inom miljöbalken har gjorts och utmynnade i ett
betänkande SOU 2017:63. I denna föreslås bland annat att tillsynsorganisationen behålls, men med
ökad styrning från regeringen och ökad samverkan mellan myndigheter. Olika åtgärder som föreslås för
att göra tillsynen mer enhetlig och effektiv och öka legitimiteten är digitalisering av processer,
information och ärendehantering, kontinuerlig kompetensutveckling samt utveckling av utvärdering
och uppföljning inom miljöbalksområdet. Även på EU-nivå pågår arbete för att öka enhetlighet mellan
EU-länderna.
Planarbete och fysisk planering
I planarbetet får hållbarhetsfrågorna en allt större betydelse, inklusive de sociala aspekterna. Inom fysisk
planering handlar det om lokaliseringsprinciper för olika delar av mobiliteten och utformning av villkor
för olika transportslag. Det gäller bland annat utrymme, utformning och hastighet.
Trafikverket har i sitt planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan bedömt att utan riktade
åtgärder kommer vägtrafikens användning av fossila bränslen att öka under överskådlig tid framöver.
De två åtgärder som bidrar mest till god miljö är höjd bränsleskatt och en stadsplanering för minskat
bilresande. En fördubblad kollektivtrafik samt åtgärder som satsning på cykel, bilpoolsanvändning,
parkeringspolicys och styrande avgifter bidrar också till att målet kan nås.
Från 1 jan 2019 införs nya krav på att miljökvalitetsnormer för vatten som innebär att för att kunna
besluta om nya detaljplaner eller tillstånd för olika infrastrukturbyggnader ska staden kunna vis hur god
status ska uppnås i varje vattenförekomst.
Cirkulär ekonomi
En växande befolkning och ökad ekonomisk aktivitet förbrukar jordens resurser allt snabbare. Vi
behöver en cirkulär ekonomi så att vi uppnår resurseffektiva och giftfria kretslopp samtidigt som
affärsmöjligheter baserat på nya lösningar och idéer stimuleras. 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."(enligt riksdagens
definition) är en stor utmaning.
EU-kommissionen har beslutat om ett nytt lagstiftningspaket med målet att hjälpa företag och
konsumenter att klara övergången till en starkare och mer cirkulär ekonomi. Regeringen har också
tillsatt "Delegationen för cirkulär ekonomi" med syfte att stärka samhällets omställning till en
resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi både nationellt och regionalt.
Fokus inom nämndens rådgivning kommer under 2018–2019 framför allt att ligga på att förebygga
avfall. Återbruk och minskat matsvinn kommer att prioriteras. Nedskräpning, spridning av plaster och
mikroplaster är fortsatt en viktig fråga och aktiviteter som plogging och skräpplockardagar kommer att
genomföras.
Konsumentrådgivning
Utvecklingen av Konsumentverkets tjänst "Hallå Konsument" påverkar starkt den lokala
konsumentrådgivningen. Det krävs fortsatt insatser för att informera boråsarna om hur den lokala
rådgivningen kompletterar den statliga.
Strategi för hållbar konsumtion
Regeringen har antagit en strategi för hållbar konsumtion. Strategin tar sikte på vad staten kan göra
tillsammans med kommuner, näringsliv och det civila samhället för att underlätta för konsumenter att
göra hållbara val. Hur denna strategi och KF:s uppdrag att "konsumentvägledningen även ska arbeta
med rådgivning om hållbar konsumtion" påverkar vår verksamhet är i dagsläget svårt att förutse.
Budget- och skuldrådgivning
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Överskuldsättning ökar och komplexiteten i ärendena har också ökat. Konsumentverket har för att
medborgarna ska få lika service oavsett kommuntillhärlighet gett ut rekommendationer. För att klara
den servicenivå staten rekommenderar kommer Borås rådgivning att behöva förstärkas.
Samhällsekonomiskt är det tveklöst lönsamt att arbeta förebyggande och att, när det blir nödvändigt, ge
budget- och skuldrådgivning så snabbt som möjligt. Särskilt viktigt är det med snabb rådgivning då barn
och ungdomar påverkas.
Klimatpolitiskt ramverk - energi- och klimatrådgivning
Extra anslag till utökad energi- och klimatrådgivning 2018 och kommer att påverka verksamheten
positivt genom utökade medel. Det nya blocköverskridande klimatpolitiska ramverket som börjat gälla
bör få genomgripande konsekvenser för hur klimatpolitiken bedrivs i Sverige. Som ett led i att nå det
man förbundit sig till i Parisavtalet, kan vi anta att nya klimatmål, lagar, styrmedel, sektoriella ansvar
m.m. kommer att genomgå skärpning och förändring under de närmsta åren. Det är dock i dagsläget
svårt att säga hur detta kommer att påverka energi- och klimatrådgivningen som lokalt styrmedel.
Styrning
Borås Stads styrmodell kommer troligen att förändras tack vare stadens deltagande i ett SKL-projekt
”Tillitsbaserad styrning och ledning”. Inom flera av stadens stödfunktioner pågår ständig utveckling
och digitaliseringen ökar takten ytterligare. Hur detta kommer att påverka förvaltningens redan
underdimensionerade stödfunktioner utgör en osäkerhet i dagsläget.

3 Kommunfullmäktiges indikatorer och
nämndens 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.

Nämndens prioriteringar inom målområdet
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. Miljöförvaltningen stödjer nämnden i genomförandet av en
sådan dialog under 2019.

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.

Nämndens prioriteringar inom målområdet
Borås Stad tillämpar Barnkonventionen och arbetar aktivt för att barn och ungdomar ska ha ett reellt
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inflytande över sin vardag. För att fortsätta arbeta mot en bättre barn- och ungdomskommun har
Miljöförvaltningen valt att prioritera barn- och ungdomsperspektiv i sin verksamhetsplanering.
Planeringen omfattar både myndighetsutövning, ren information till barn och ungdomar, berörda
förvaltningar, tjänsteman och verksamhetsutövare. Sådan information sker ofta i förebyggande syfte
och kan handla om kontroll av produkter med azofärgämnen som riktar sig till barn och ungdomar,
kemikalier i vardagen (leksaker, smycken, redskap), informationsmöten om vardagsekonomin etc.
Miljöförvaltningen arbetar förebyggande med att stärka barnfamiljer och unga vuxna genom att föreläsa
om privatekonomi och konsumenträtt på bland annat familjecentraler, BREC (Boråsregionens
etableringscentrum), gymnasieskolor och i samband med olika evenemang i staden.
Miljöförvaltningen fortsätter att inspirera och påverka upphandling i Borås Stad så att fler ekologiska
livsmedel finns i skolor och förskolor samt starkt bidra till att kommunen köper mindre plastredskap till
bland annat de kommunala köken.

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.

Nämndens prioriteringar inom målområdet

Utfall
2016

Utfall
2016
samtliga
kommun
er

Utfall
2017

Utfall
2017
samtliga
kommun
er

Målvärd
e 2019

Målvärd
e 2025

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

62

70

72

71

71

75

NKI – Miljö- och hälsoskydd

71

70

-

69

71

75

NKI – Livsmedelskontroll

70

74

70

74

70

75

NKI – Serveringstillstånd

56

74

75

75

75

75

Kommunfullmäktiges
indikatorer

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 Stads
insiktsmätning Nöjd Kund Index (NKI) var mer än 50 %, d.v.s. nämndens andel av stadens resultat var
mer än hälften.

Så nås målet för indikatorn

Målvärdena för nämndens NKI-områden bygger på att nämndens äskanden inom dessa
myndighetsområden beviljas. Med de resurser nämnden förfogar över 2018 får inte alla
verksamhetsutövare den tillsyn och kontroll som kommunen är skyldig att genomföra vilket medför
lägre skydd för hälsa och miljö, lägre rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.
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Samtliga avdelningar på Miljöförvaltningen deltar aktivt i olika former av samverkan på lokal,
kommunal samt statlig nivå. Samverkan leder bland annat till utveckling av nya arbetssätt samt
information- och kommunikationsformer med syfte att gör det enklare för företagen i kontakt med
Miljöförvaltningen.
Förvaltningen planerar under 2019 att utveckla formerna för information och rådgivning till stadens
verksamhetsutövare för att öka kunskaperna om vilka krav miljö-, livsmedels-, alkohol- och
tobakslagstiftningarna ställer. Många verksamhetsutövare har bristande kunskap om vilka krav som
gäller och att syftet med kraven är att skydda människors hälsa, åstadkomma lika och rättvisa regler
samt förebygga organiserad brottslighet. Detta medför att många ärenden kräver mycket tid, men ändå
inte leder till att någon verksamhet etableras. För att underlätta för verksamhetsutövare att få korrekt
information i ett tidigt skede kommer vår hemsida att uppdateras med aktuell information och länkar
till statliga myndigheter som Livsmedelsverket, Naturvårdsverket m.fl.
Under 2019 planerar förvaltningen att tillsammans med Näringslivsförvaltningen delta i olika aktiviteter
som anordnas av Borås Stad. Aktiviteterna genomförs genom dialog mellan företag, tjänstemän och
politiker.

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.

Nämndens prioriteringar inom målområdet
Miljöförvaltningen deltar i tidiga skeenden i plan- och byggprocesserna i kommunen med strategisk
miljökompetens inom buller, luft, naturvård, vatten och förorenad mark för att planarbetet effektivt ska
leda till ett mer hållbart Borås. Genom att planera stadens byggande tillsammans över
förvaltningsgränserna idag får Boråsaren bättre hälsa i morgon. Detta gemensamma arbete har
utvecklats mycket de senaste åren men utan långsiktig finansiering kan inte miljöförvaltningen fortsätta
delta lika aktivt och med lika stora resurser trots att behovet av vår kompetens ökar.
Miljöförvaltningen synliggör den hållbara stadsbyggnadsprocessen med ett LONA-projekt (LONA den lokala naturvårdssatsningen, Naturvårdsverket) för grönstrukturer, ett arbete som tar vid där
grönområdesplanen slutade.
Miljöförvaltningen arbetar för att Borås ska delta i Citylabs forum för stadsutveckling (se
www.sgbc.se/hallbar-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. Det är av stor vikt att politiskt förankra deltagandet i Citylab för att säkerställa en
hållbar stadsutveckling.

3.5 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande
Målbild
Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd.

Nämndens prioriteringar inom målområdet
Miljöförvaltningen arbetar för en levande landsbygd med hållbara livsstilar, i det 3-åriga projekt som
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Boråsregionen beviljat. Sjuhäradskommunerna vill genom projektet skapa en bild av hur man kan leva,
verka, arbeta och utveckla näringar hållbart på landsbygden i Sjuhärad. En hållbar livsstil syftar till en
förändring mot hållbar samhällsutveckling, miljömässig, social och ekonomisk. Projektet förväntas
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.

Nämndens prioriteringar inom målområdet
Goda resvanor beaktas framförallt i förvaltningens arbete med stadens planering. Miljöförvaltningen
ska också medverka i Europeiska Trafikantveckan med aktiviteter och utmaningar om hållbart resande
för att bidra till målbilden.

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.

Nämndens prioriteringar inom målområdet
Miljö- och konsumentnämnden gav redan i budgeten för 2018 Miljöförvaltningen i uppdrag att initiera
arbetet med mål för Borås Stad inom miljö- och hälsoskyddsområdet efter 2020, där nationella miljöoch folkhälsomål samt Agenda 2030 ska vägas in. Arbetet kommer att anpassas till eventuell revidering
eller uppdatering av Borås Stads Vision 2025.
Miljöförvaltningen fortsätter under 2019 att fungera som ett stöd för övriga förvaltningar och bolag i
arbetet med olika åtgärder för att nå Borås Stads miljömål och arbetar kontinuerligt med
miljömålsuppföljning. Miljöförvaltningen representerar Borås Stad i processen kring ökad samverkan
om de regionala miljömålen, i vilken de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 ingår.
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.
Inom området energi och klimat ansvarar Miljöförvaltningen för uppföljning, och så småningom
revidering, av energi- och klimatstrategin samt samordning av stadens arbete med klimatkompensation.
Energi- och klimatrådgivning till privatpersoner och företag utökas under 2019 med bidrag från
Energimyndigheten.

3.8 Ekonomi och egen organisation
Kommunfullmäktiges
indikatorer

Utfall 2017

Miljö- och konsumentnämnden, Budget 2019

Målvärde
2018

Utfall T1
2018

Målvärde
2019

Målvärde
2025

9(23)

Kommunfullmäktiges
indikatorer

Utfall 2017

Målvärde
2018

Utfall T1
2018

Målvärde
2019

Målvärde
2025

Andel sjukfrånvaro av
ordinarie arbetstid, %.

5,3

4,5

5,6

4,5

4

Arbetad tid för timavlönade
omräknat till årsarbeten.

0,1

0

0,1

0

0

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

39,6

42

27,3

42

50

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. För att detta arbete ska
kunna genomföras effektivt har nämnden i flera år arbetat för stödfunktionerna HR, ekonomi och
administration ska dimensioneras korrekt i förhållande till förvaltningens storlek och alla olika
ansvarsområden samt för att samla hela förvaltningen i gemensamma lokaler (istället för som idag i tre
olika hus).
Det ställs allt mer tydliga och långtgående krav på arbetsgivaren när det gäller medarbetarnas sociala
arbetsmiljö, vilket innebär att det främjande och förebyggande hälsoarbetet måste utvecklas för att
snabbt fånga upp ohälsa. Detta görs bland annat genom regelbundna uppföljningssamtal, mätstickan,
fysisk och psykosocial arbetsmiljörond samt regelbundna hälsoundersökningar. Även kvaliteten på
detta arbete skulle förbättras av kontinuerlig tillgång till HR-kompetens.

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. Målvärdet för 2018 kvarstår. Förvaltningen bedriver ett medvetet arbete för en
god arbetsmiljö inkl. hälsofrämjande insatser. Viss sjukfrånvaro kommer alltid att finnas. Ambitionen är
att genom ett förebyggande hälsoarbete med friskvårdsinsatser uppnå en god arbetsmiljö med ökad
trivsel och därmed bidra till att öka frisknärvaron. Under 2018 har alla medarbetare som vill genomfört
hälsoundersökning och förhoppningen är att resultaten ska användas på ett sätt som bidrar till ökad
hälsa.
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4 Nämndens verksamhet
4.1 Ekonomiskt sammandrag
Tkr

Bokslut 2017

Budget 2018

Prognos 2018

Budget 2019

16 412

19 342

19 342

23 613

-39 887

-42 674

-42 674

-51 593

0

-228

-228

-230

Nettokostnader

-23 475

-23 560

-23 560

-28 210

Kommunbidrag

22 950

22 800

22 800

23 350

-525

-760

-760

-4 860

-1 348

-2 108

-2 108

Intäkter
Kostnader
Buffert

Resultat
Ackumulerat resultat

Nettoinvesteringar

1 000 - 2 000 tkr

Under 2018 har nämnden fått disponera 760 tkr (280 tkr klimatfond och 480 tkr byggbonus) av det
ackumulerade resultatet.
Budgeten 2018 innehåller en osäker intäkt på 1 400 tkr som ersättning för nedlagd tid i arbetet med
kommunens planer. Nämnden har inte fått några indikationer på att ersättningen kommer att erhållas. I
prognosen för 2018 har antagande gjorts att ersättningen kortsiktigt kommer att garanteras med hjälp
av medel ur stadens byggbonus. Med hjälp av medel från byggbonus finansieras även en övergripande
luftutredning över staden, en grön infrastrukturutredning och miljöhandläggare för att påbörja arbetet
med att inventera förorenade områden.
Nämnden begär ytterligare medel för att klara sitt grunduppdrag 2019 och kommande år, se vidare
under avsnitt 4.3.

4.2 Nämndens uppgift
Miljö- och konsumentnämnden har till huvuduppgift att ansvara för Borås Stads myndighetsansvar
inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Myndighetsutövning och tillsynsarbete syftar till att säkerställa
boråsarnas hälsa och säkerhet, en effektiv och hållbar samhällsplaneringsprocess, lika och rättvisa regler
för företag i Borås samt för att motverka brottslighet.
Nämnden ansvarar även för kommunens budget- och skuldrådgivning, konsumentrådgivning samt
energi- och klimatrådgivning.
Nämnden har också speciella arbetsuppgifter inom följande områden:






livsmedelslagstiftningen och foderlagstiftningen
lagen om animaliska biprodukter
alkohollagen, tobakslagen, lagen om 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
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delansvar för den kommunala renhållningsordningen

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 vad det gäller miljöoch hälsoskydd, utarbeta förslag, bereda ärenden samt medverka i planering där frågor inom nämndens
ansvarsområde berörs,
Nämnden ska genom kontakter och samarbete med organisationer, nämnder, skolor och genom allmän
information skapa ett ökat medvetande om och kunnande i vardagsekonomi och konsumentfrågor
inom kommunen.

4.3 Ekonomiska förutsättningar
Nämnden har de senaste åren haft en ansträngd ekonomi och hög personalomsättning, vilket gjort att
flera av förvaltningens avdelningar inte klarat av att genomföra all den verksamhet som de är ålagda.
Detta har lyfts vid flera tillfällen inom ramen för stadens budgetprocess 2017 och 2018. Nämnden har
även flera år i rad uppvisat ett negativt resultat, trots ansträngningar att hålla sin budget.
I budgetförslaget för 2019 har förvaltningen återigen analyserat sin verksamhet och kommit fram till
samma slutsats som tidigare - för att klara hela uppdraget behöver den tilldelade ramen öka markant.
Inte för att nämnden ska öka ambitionsnivå eller volym, utan bara för att klara av tilldelat
grunduppdrag och följa de lagar, förordningar och riktlinjer som verksamheterna lyder under.
Kostnaderna för miljöförvaltningens höga personalomsättning sedan 2015 (mellan 15-20 %), har av
stadsrevisionen beräknats till mellan 3-4 mkr årligen. Oavsett det exakta beloppet medför hög
personalomsättning både minskad och mindre effektiv verksamhet samt ökad stress och ökad risk för
sjukskrivning. Hög personalomsättning tillsammans med att staden växer och att nämnden fått utökade
uppdrag är viktiga bakgrundsfaktorer till de behov förvaltningen beskriver nedan.
Driftbudget
Den preliminärt tilldelade ramen för miljö- och konsumentnämnden uppgår till 23 350 tkr, vilket är en
nettoökning med 550 tkr som är en prisuppräkning av lön och övriga kostnader.
Förvaltningens budgetförslag grundar sig på instruktioner från ekonomistyrningsenheten om att räkna
upp lönekostnaderna med 2,6 procent samt övriga kostnader med 1,7 procent. Såväl kostnader som
intäkter har även justerats utifrån utfall och kända faktorer. Budgetförslaget bygger på att nämndens
taxor räknas upp med PKV (prisindex för kommunal verksamhet) och en ökad timdebitering inom
vissa områden. Kommande år behöver även taxornas konstruktioner ses över. När det gäller
tillståndsenhetens intäkter baseras dessa på alkoholtaxan för 2018 som kommunfullmäktige nyligen
fattat beslut om att revidera. Nämnden behöver således ta fram ett nytt förslag på taxekonstruktion för
2019 som genererar lika mycket intäkter som 2018 års taxa gjorde. Godkänner inte fullmäktige en sådan
taxa behöver Miljö- och konsumentnämnden erhålla kommunbidrag motsvarande storleken på
intäktsbortfallet.
Inför budget 2018 begärde nämnden kompensation med 225 tkr för ökade hyreskostnader för Nornan
som delar av förvaltningen kunde flytta in i under 2017. Det har dock visat sig att de uppgifter
förvaltningen då fick av Lokalförsörjningsförvaltningen var felaktiga, eftersom hyran är betydligt högre.
Därför vill nämnden på nytt lyfta behovet av medel för Nornan, med ytterligare 370 tkr.
Begäran om utökning av ram
I februari 2018 tillskrev presidiet, på uppdrag av Miljö- och konsumentnämnden, kommunstyrelsen
angående nämndens ekonomiska situation med önskan om att erhålla ersättning med totalt 2 800 tkr.
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2 000 tkr nedlagt arbete i den fysiska planeringen
500 tkr administrativt stöd för tillståndsenheten
300 tkr HR

För att säkerställa nämndens uppdrag, stabilisera förvaltningen och för att vara en attraktiv arbetsgivare
begär Miljö-och konsumentnämnden om en total utökning av budgetramen med 4 860 tkr för
verksamhetsåret 2019. Delar av denna begäran är således en upprepning från skrivningen i februari.
Om inte nämndens ram ökar får det konsekvenser inom alla verksamhetsområden, se vidare under
avsnitt 4.4









1 500 tkr ersättning för nedlagd tid i planarbetet (se avsnitt 4.4.2)
500 tkr marknadsanpassning av löner (se avsnitt 4.4.2)
300 tkr kompetensutveckling, grupputveckling mm (se avsnitt 4.4.2)
370 tkr ökade hyreskostnader för Nornan
1 000 tkr förstärkt verksamhetsstöd (se avsnitt 4.4.2)
225 tkr 1,0 livsmedelshandläggare (se avsnitt 4.4.3)
225 tkr 1,0 tobakshandläggare (se avsnitt 4.4.3)
730 tkr 1,0 miljöhandläggare (se avsnitt 4.4.4)

Inom ramen för stadens byggbonusmedel har nämnden bland annat för avsikt att påbörja arbetet med
att inventera förorenade områden, men eftersom inga beslut är fattade ännu för kommande års
tilldelning råder det osäkerhet om i vilken omfattning arbetet kan bedrivas. Nämnden önskar få
fortsatta medel beviljade för detta ändamål inom ramen för byggbonusen alternativt kommunbidrag
temporärt i några år för att kunna avsätta en miljöhandläggare för detta arbete (gäller de 730 tkr för
miljöhandläggare ovan).
Tre av de tjänster behovsutredningen inom miljötillsyn visar är nödvändiga kommer nämnden
finansiera helt med ökade timdebiteringar (se avsnitt 4.4.4).
Behovet av två tjänster - en livsmedelshandläggare och en tobakshandläggare - samt minimibemanning
på av verksamhetsstöd kan helt finansieras med kommunbidrag, helt genom att höja taxorna eller med
båda delar. Budgetförslaget bygger på att tjänsterna till merparten finansieras av taxan, vilket betyder att
tillsynsavgifterna för livsmedelskontroll, miljötillsyn och tillståndsenheten behöver öka, antingen genom
att fler timmar debiteras eller att själva avgiften höjs. Inför 2019 finns inga förslag framtagna på
förändringar av taxorna. Nämnden önskar en återkoppling på om det är politiskt önskvärt att finansiera
nämndens grundbehov med såväl taxehöjningar som kommunbidrag.
Ersättningen för nedlagd tid i planarbetet, hyreskostnaderna för Nornan, delar av
kompetensutvecklingen och delar av förstärkningen av verksamhetsstöd kan dock inte finansieras med
taxehöjningar, då det avser de delar av nämndens verksamhet som är kommunbidragsfinansierad.
Kommande år
Nämnden ser för åren 2020-2021 ytterligare behov:




550 tkr 2,0 miljöhandläggare (se avsnitt 4.4.4) år 2020 och 2021
730 tkr 1,0 miljöutredare (se avsnitt 4.4.5) år 2020
730 tkr 1,0 budget- och skuldrådgivare (se avsnitt 4.4.6) år 2020

Investeringsram
Nämnden har, i lokalresursplanen, lyft behov av en gemensam lokal för alla förvaltningens avdelningar
för att öka effektiviteten, utbytet och samhörigheten på förvaltningen. Om vi får lokalerna under 2019
behöver nämnden investeringsmedel för att iordningställa och verksamhetsanpassa lokalerna.
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En förstudie för ett nytt verksamhetssystem håller på att tas fram. Nuvarande diariesystem är föråldrat
och kräver mycket administration. Leverantören kommer heller inte längre att uppdatera nuvarande
system, vilket gör att inköp av ett nytt system måste ske under 2019. Nämnden äskar därför om
investeringsmedel för inköp samt driftsättning av ett nytt verksamhetssystem.
I dagsläget är det svårt att uppskatta ett exakt belopp. Mellan 1 000 tkr och 2 000 tkr är en grov
uppskattning av det totala investeringsbehovet.

4.3.1 Jämställdhetsperspektivet
Miljö- och konsumentnämndens verksamhet styrs av lagar och förordningar som i grunden är neutrala i
förhållande till kön, ålder och andra egenskaper hos invånarna och verksamhetsutövarna. Nämnden
fördelar budgetmedel till respektive avdelning utifrån verksamheternas behov.
Lika rättigheter för alla och HBTQIA följs upp och diskuteras på förvaltningsmöten och
avdelningarnas arbetsplatsträffar för att skapa en öppenhet och tolerans samt bidra till kunskap.
Ingendiskriminering eller kränkande särbehandling ska förekomma i mötet med Boråsarna och
verksamhetsutövare och heller inte i mötet mellan medarbetare och kollegor i Borås stad.
Miljöförvaltningen arbetar med kompetensbaserad rekrytering, vilket innebär att vi helt fokuserar på
kompetens hos de som söker arbete hos oss och säkerställer därför möjligheten till en ökad jämställdhet
bland förvaltningens medarbetare.
Systematiskt arbete för ökad jämställdhet skulle underlättas av och bli mer effektiv med kontinuerlig
och rätt dimensionerad tillgång till HR-kompetens.

4.4 Verksamhet 2019
Tkr

Bokslut 2017

Budget 2018

Prognos 2018

Budget 2019

0

0

0

0

Kostnad

-870

-1 092

-1 092

-1 180

Nettokostnad

-870

-1 092

-1 092

-1 180

0

1 400

1 400

0

Kostnad

-2 317

-1 592

-1 942

-2 570

Nettokostnad

-2 317

-192

-542

-2 570

106

100

100

100

Kostnad

-5 011

-5 028

-5 028

-6 835

Nettokostnad

-4 905

-4 928

-4 928

-6 735

7 009

773

7 773

9 160

Kostnad

-8 084

-9 057

-9 057

-10 635

Nettokostnad

-1 075

-8 284

-1 284

-1 475

Miljö- och
konsumentnämnden
Intäkt

Förvaltningsledning
Intäkt

Verksamhetsstöd
Intäkt

Livsmedelskontroll inkl
tillståndsenheten
Intäkt

Miljötillsyn
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Tkr

Bokslut 2017

Budget 2018

Prognos 2018

Budget 2019

6 167

6 100

6 100

9 815

Kostnad

-8 765

-10 755

-10 755

-13 835

Nettokostnad

-2 598

-4 655

-4 655

-4 020

1 812

2 595

2 595

3 045

Kostnad

-9 013

-9 860

-9 310

-11 460

Nettokostnad

-7 201

-7 265

-6 715

-8 415

1 317

1 376

1 376

1 500

Kostnad

-4 506

-4 531

-4 680

-5 085

Nettokostnad

-3 189

-3 155

-3 304

-3 585

Kostnad

0

-228

-228

-230

Nettokostnad

0

-228

-228

-230

Intäkt

Miljöstrategiska inkl.
energi- och
konsumentrådigvning
Intäkt

Miljöstrategiska,
Orangeriet (exkl. KLIV)
Intäkt
Kostnad

-1 321

Nettokostnad

-1 321

Budget- och
skuldrådgivning
Intäkt

Buffert
Intäkt

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
Kostnad
Nettokostnad

Intäkt
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Tkr

Bokslut 2017

Budget 2018

Prognos 2018

Budget 2019

16 411

12 344

19 344

23 620

Kostnad

-39 887

-42 143

-42 092

-51 830

Nettokostnad

-23 476

-29 799

-22 748

-28 210

Kostnad
Nettokostnad
Totalt
Intäkt

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter

4.4.1 Miljö- och konsumentnämnden
Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
Nämndens mötesverksamhet 2019 kommer i huvudsak att bedrivas i samma omfattning som 2018. I
och med valet 2018 behöver den tillträdande nämnden olika utbildningsinsatser och kanske studiebesök
för att säkra god kompetens i nämnden inom alla olika ansvarsområden.

4.4.2 Miljöförvaltningen gemensamt (Ledning och
verksamhetsstöd)
Förvaltningsledning
Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
Den sedan flera år höga personalomsättningen (mellan 15-20 %) medför stora behov av rekrytering,
introduktion, upplärning, erfarenhetsutbyte m.m. Hög personalomsättning är tillsammans med att
staden växer och att nämnden fått utökade uppdrag de huvudsakliga orsakerna till nämndens behov av
utökad finansiering. Allt fler aktörer konkurrerar om de personalkategorier nämnden behöver anställa
och antalet som utbildas täcker inte behoven som finns i landets alla kommuner. Därför är det helt
nödvändigt att fortsätta marknadsanpassningen av lönerna, som nämnden inledde 2017.
Samhällsförändringar pågår i hög takt och nämndens alla ansvarsområden är under stark utveckling och
konkurrensutsättning, vilket medför krav på kontinuerlig kompetensutveckling av medarbetare och
chefer för att kunna bedriva verksamheten professionellt och effektivt. De resurser som nämnden
avsatt för kompetensutveckling har under många år legat nästan still och måste succesivt öka - delvis i
form av ekonomiska resurser, men även i form av tid. Den höga personalomsättningen medför extra
stora behov av tid för att lära av mer erfarna kollegor, både i den egna organisationen och i externa
sammanhang.
Miljöförvaltningen har arbetat aktivt för att bidra till den allt mer välutvecklade
samhällsbyggnadsprocessen i staden. Den genomlysning av nämndens ekonomi som förvaltningen gör
årligen efter nämndens stora underskott 2015 (drygt 2,2 mkr i negativt resultat, av en omslutning på
drygt 35 mkr, inkl. Orangeriet) visar att förvaltningen sedan länge lägger ner betydligt mer resurser än
de tilldelade kommunbidraget på deltagande i fysisk planering. De områden där förvaltningens
kompetens efterfrågas, såsom miljöfarliga ämnen, buller, luftkvalitet, biologisk mångfald, vattenkvalitet
m.fl., är sådana som det för varje år ställs tydligare och mer komplexa krav kring, både från statlig nivå
och EU-nivå.
Under 2018 och delar av 2019 kommer förvaltningen att klara att bibehålla sitt deltagande tack vare
byggbonuspengar, men därefter krävs ökat kommunbidrag, alternativt möjlighet till finansiering via
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Plan- och bygglagens taxor (bygglovs- och planavgifter), motsvarande 2-3 handläggare. Miljö- och
konsumentnämnden har inga möjligheter att finansiera sitt deltagande i fysisk planering via de taxor
nämnden ansvarar för.
Verksamhetsstöd
Avdelningen ska stödja, komplettera och förstärka kärnverksamheterna inom Miljöförvaltningen.
Verksamhetsstöd ska utifrån förvaltningens behov tillhandahålla administration, HR, ekonomi,
juridikkompetens, IT och kvalitet.
Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
Förvaltningens uppdrag och ansvarsområden har utökats i takt med att samhällets och stadens krav
blivit fler och mer komplexa. Antal medarbetare på förvaltningen har också växt i antal, år 2001 var det
19 handläggare på 3,75 administratörer som 2018 ökat till 50 handläggare på 4,0 administratörer. Totalt
antal anställda på förvaltningen börjar närma sig 70 personer, vilket medför att behovet av
administrativa stödresurser ökar, framför allt till avdelningarna för Miljötillsyn och Livsmedelskontroll
(Tillståndsenheten). Förvaltningen har behov av en heltids HR-specialist samt en controller/ekonom,
funktioner som är nödvändiga för att kunna följa upp, utvärdera och utveckla förvaltningens
verksamhet. Motsvarande tjänster finns idag på alla förvaltningar i staden utom på Miljöförvaltningen.
Att försöka köpa deltidslösningar av andra förvaltningar har provats, men har medfört en stor ryckighet
i stödet till cheferna och sämre långsiktigt systematiskt arbete än vad som krävs för att kunna bedriva
effektiv verksamhet och vara en attraktiv arbetsgivare.
För att kunna följa med stadens utveckling med digitalisering (e-tjänster, e-arkiv etc.) måste
förvaltningens 25 år gamla diarie- och verksamhetssystem uppgraderas till ett nytt. Detta medför
omfattande genomlysning och kvalitetssäkring av data som idag finns i det gamla systemet samt
upphandling, vilket kräver både personella resurser samt en investering i ett nytt system under 2019.
Nämndens budgetförslag innehåller därför äskande om ytterligare:





0,5 tjänst HR-specialist
1,0 tjänst controller/ekonom
1,0 tjänst administrativt stöd till Tillståndsenheten samt övrigt administrativt arbete
Investeringsmedel till nytt diariesystem

Avdelningen för Miljötillsyn växer och kommer, för att komma i balans med behovet av
myndighetsverksamhet i ett växande Borås, fortsätta växa de närmsta åren, och behovet av utökat
administrativt stöd är redan i dagsläget stort. Handläggarna måste idag lägga mycket tid på
administrativt arbete med förvaltningens gamla verksamhetssystem, vilket negativt påverkar mängden
operativt tillsynsarbete och utvecklingsarbete.
Konsekvenserna av bristen på administratörsresurser är redan nu förseningar med diarieföring,
arkivering och posthantering. Detta innebär förlängda handläggningstider och sämre tillgänglighet för
alla Boråsare. Rättssäkerheten påverkas då handlingar inte skickas i tid och handläggarna får göra
mycket administrativt arbete själva. Låg servicenivå och tillgänglighet hos en myndighet påverkar
stadens NKI-resultat negativt.
Ärendena idag är också mer komplexa jämfört med tidigare, vilket ställer högre krav på den
administrativa personalen vad gäller kompetensutveckling och omvärldsbevakning, två viktiga områden
som vi tyvärr måste prioritera bort nästan helt på grund av resursbristen.

4.4.3 Livsmedelskontroll
Miljö- och hälsoskyddsområdet - där avdelningen för livsmedelskontroll ingår - är ett av de
obligatoriska lagområden som finns i varje kommun. Avdelningen för livsmedelskontroll består av tre
enheter och arbetar utifrån livsmedelslagen och EU-förordningar, alkohollagen, tobakslagen samt
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handlägger ärenden om vissa receptfria läkemedel.
Avdelningen för livsmedelskontroll arbetar för säkra livsmedel, effektiv och rättssäker kontroll inom
livsmedel, alkohol och tobaksområdet. Väl fungerande myndighetsutövning medför skydd av alla
Boråsares hälsa, främjar hållbar utveckling i staden och bidrar till lika och rättvisa regler för
verksamhetsutövare samt motverkar organiserad brottslighet. Nämnden arbetar aktivt med att minska
tillgången till bland annat tobak för barn och ungdomar under 18 år.
Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
Den 1 januari 2017 flyttade ansvaret för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak (inkl. e-cigaretter och
påfyllningsbehållare) och receptfria läkemedel till Miljö- och konsumentnämnden. Ansvarsområdet
ingår som en del i Miljöförvaltningens avdelning för livsmedelskontroll. Tillståndsenheten har varit
underfinansierad under flera år och problemet med finansiering kvarstår till stora delar. Ambitionen
med den nya taxekonstruktionen 2018 var att komma närmare en hållbar finansiering, men
kommunfullmäktiges beslut i juni 2018 att upphäva 2018 års taxa och återgå till 2017 års
taxekonstruktion medför att de finansiella osäkerheterna inför 2019 för närvarande (aug 2018) är stora.
Av både säkerhets- och rättssäkerhetsskäl går numera två inspektörer istället för en inspektör vid
betydligt fler inspektioner än tidigare år. Klimatet har blivit mycket hårdare i ett flertal bostadsområden
i kommunen, något som har uppmärksammats av bland annat CKS-gruppen och politiken i staden.
Ärendena är allt oftare komplexa och mer tidskrävande ärenden och antalet överklagningsärenden från
verksamheter ökar, vilket inte har beaktats i budgetarbetet tidigare år.
Kraven utifrån lagstiftningen och omvärlden inom livsmedelsområdet ökar och blir mer komplexa för
varje år. På livsmedelsidan kommer det att krävas cirka 1 000 inspektioner för att klara av målen för
livsmedelskontroll under 2019, vilket avdelningen inte klarar av utan förstärkning. Nämnden kan bli
återbetalningsskyldig när personalstyrkan inte räcker för planerade kontroller, eftersom nämnden
vanligtvis tar betalt för i förskott. Många verksamheter har svårt att klara av språket och förstå de krav
som lagstiftningen ställer på dem och ett flertal ärenden kräver numera en tolk. Detta är utgifter som
inte finns med i avdelningens budget.
Livsmedelskontroll och serveringstillstånd för alkohol bidrar med cirka 40-50 % av stadens data till
Nöjd Kund Index (NKI). Det finns stor risk att hela uppdraget inte klaras och att kritiken från
näringslivet blir mer påtaglig, även under 2019.
För att säkerställa handläggningen inom framförallt livsmedelskontroll och tobakstillsyn begär nämnden
extra medel för två tjänster; en Livsmedelsinspektör och en Livsmedel/tobakshandläggare.
Under 2019 kommer det att avsättas handläggarresurser på kvalitetssäkring av data i vårt
ärendehanteringssystem innan övergång till ett nytt system. Resurser för detta saknas idag och har
äskats via förvaltningens verksamhetsstöd (se 4.4.2). Tillståndsenheten och tobakstillsynen saknar helt
administrativ hjälp och stöd, även livsmedelskontroll har otillräckligt administrativt stöd. Dessa resurser
har äskats via förvaltningens verksamhetsstöd (se 4.4.2).

4.4.4 Miljötillsyn
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 miljölagstiftningens
syften uppfylls och omfattar miljöfarliga verksamheter, förorenade områden, kemiska produkter, avfall,
hälsoskydd, vattenskyddsområden, strålskydd, smittskydd, klagomål och tobakstillsyn i offentliga
miljöer.
Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
I behovsutredningen för Miljöbalkstillsyn har det samlade behovet av samtliga kända uppdrag inom
miljöbalkens myndighetsområde dokumenterats. Behovet av resurser täcks i nuläget endast till drygt
hälften. Behovsutredningen visar också att miljötillsynsavdelningen behöver mer tid för
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omvärldsbevakning för att ligga i fas med lagändringar, vilket krävs för att kunna säkerställa att ärenden
handläggs på korrekt och rättssäkert sätt. Personalen behöver även mer utbildning för att kunna göra de
uppföljningar som är en väsentlig del av miljötillsynen samt fortsatt omfattande kompetensutveckling
inom hela miljöbalkens ansvarsområden.
Stor personalomsättning på avdelningen gör också att mycket tid måste avsättas för handledning,
upplärning och kompetensöverföring för att snabbt sätta in all ny personal i verksamheten.
Verksamheten har stort behov att utveckla den nuvarande arbetsmiljön för att hitta fungerande
arbetsformer och metoder.
Utifrån tillgängliga resurser har högsta prioritet legat på tillsyn av de verksamheter som betalar årlig
tillsynsavgift, inkommande ärenden, klagomål och nätverkande. Fortsatt resursbrist innebär att
tillsynsskulden för verksamheter, där nämnden äger tillsynsansvaret och som inte betalar årlig
tillsynsavgift, fortsätter att öka. Tillsynsskulden ökar också succesivt beroende på lagändringar och
nytillkomna lagområden som exempelvis sprängämnesprekursorer, migrations- och tobaksfrågor.
För att greppa och analysera alla tillsynsområdena behövs djupgående inventeringar, omfattande
planeringsarbete, genomförande och uppföljning av tillsyn för att inte riskera allt sämre närmiljö i
staden och hälsa hos boråsarna. Genom att satsa på tre tillsynsinriktade tjänster med
timavgiftsfinansiering inom både miljö- och hälsoskydd kommer tillsyn kunna påbörjas och genomföras
till exempel på verksamheter med utsläpp som ligger inom Öresjös avrinningsområde som förser
boråsarna med dricksvatten samt på verksamheter som ägnar sig åt skönhets- och strålningsbranschen.
Behovsutredningen visar att ytterligare handläggare krävs för att klara grunduppdraget och inför 2020
och 2021 bedömer nämnden att det behövs minst en ny handläggare per år som bara delvis kan
finansieras via taxan.
Inom ramen för byggbonus kommer det vara möjligt att påbörja inventeringar av förorenad mark som
finns i kommunen och på lång sikt kunna åstadkomma efterbehandling av mark. Arbetet med
förorenade områden syftar öka stadens kunskap om risken för skada på människors hälsa och miljö
samt förebygga kemisk påverkan på både mark och vatten från förorenade områden. Sådan kunskap
krävs för att få använda tidigare förorenad mark för bostäder eller annan infrastruktur.
En väsentlig del av miljötillsynen är även att analysera vilka effekter tillsynsarbetet har. Vi behöver öka
kunskapen om hur tillsynen bidrar och kan bidra till hållbar utveckling och fortsätta arbetet med att
förenkla för verksamhetsutövare och boråsare. Dessa områden är stora och omfattande, så analysen
måste konkretiseras och brytas ner så att effekten av tillsynsprojekt och andra aktiviteter kan mätas. För
sådana analyser fordras hjälp av controller eller motsvarande tid från personalens tillsynstid.
Under året planerar förvaltningen en övergång till nytt diariesystem, vilket fordrar handläggarresurser
på bland annat kvalitetssäkring av omfattande mängd med data som ska föras över.

4.4.5 Miljöstrategiska
Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
Borås Stad är en ledande miljökommun och har ambitionen att fortsätta vara det och Borås Stad har
också en tydlig viljeinriktning och hög ambitionsnivå när det gäller bostadsbyggandet i staden. För att
främja processens effektivitet och kvaliteten i samhällsbyggnaden är det viktigt att de miljöstrategiska
aspekterna beaktas redan i de tidiga skeendena. Avdelningen medverkar i det fysiska planeringsarbetet
idag så långt resurserna räcker.
För den växande staden är det en utmaning att tillgodose behov av bostäder och teknisk infrastruktur,
och samtidigt behålla de viktigaste funktionerna hos våra ekosystem och de tjänster vi får från dem.
Borås har en rik och varierad naturmiljö som är av stor betydelse för invånarnas långsiktiga livskvalitet.
Goda kunskaper om grönstrukturens ekologiska funktioner, innehåll, struktur och utveckling är därför
av vikt både för stadsplaneringen och skötseln av stadens mark och vatten. En regelbunden och
välplanerad övervakning av Borås naturmiljö behövs för att kunna följa förändringar i tillståndet över
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tiden och sätta in rätt åtgärder, vid lämpliga tidpunkter och på rätta platser. Ytterligare satsningar inom
miljöövervakning kommer att krävas för att Borås ska vara en ledande miljökommun.
Som ledande miljökommun förutsätts också att staden medverkar i t.ex. luftvårdsförbund, klimat- och
miljönätverk m.m. Avdelningen representerar Borås Stad i dessa sammanhang och besvarar/samordnar
därutöver enkäter och utredningar åt staden inom det miljöstrategiska området.
Med förstärkning av en miljöutredartjänst, så bedöms avdelningen klara dels det miljöstrategiska arbetet
och dels medverka i den fysiska planeringens tidiga skeenden. Utan förstärkning får förvaltningar, bolag
och kommunstyrelse ta större egna ansvar för genomförande och samordning av Borås Stads
miljöarbete. Man kan också befara flaskhalsar i samhällsbyggnadsprocessen och sena ingripanden i
planprocessen med förbud och resurskrävande sena omtag. Vidare kan utebliven resursförstärkning
även komma att innebära ytterligare minskningar i det utåtriktade informationsarbetet och arbetet med
beteendepåverkan för stadens invånare.

4.4.6 Budget- och skuldrådgivning
Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
De senaste åren har komplexiteten i ärendena ökat och det tar ofta längre tid att utreda den totala
ekonomiska situationen samtidigt som det motiverande och stöttande arbetet under förändringsresan
till att bli skuldfri ibland tar lång tid. Vi ser att våra klienter med mental ohälsa har ökat, vilket ställer
ökade krav på handläggarnas stöd och stöttning samt i flera fall samverkan med andra aktörer.
Överskuldsättningen är en enormt stor påfrestning för den enskilde och anhöriga, men det är även en
stor utmaning för samhällsekonomin när människor inte kan delta fullt ut i samhället. Det är därför
viktigt att avdelningen även arbetar utåtriktade och förebyggande. På så vis får fler kunskap och
verktyg, så att de kan undvika att hamna i ekonomiska problem i framtiden samtidigt som de får
kännedom om vart de kan vända sig för att få hjälp.
Konsumentverket har gett ut rekommendationer för kommunernas budget- och skuldrådgivning och
de påtalar bland annat att verksamheten ska innehålla fem olika delar: budgetrådgivning, skuldrådgivning, stöd
inför och under skuldsanering, samverkan samt utåtriktat arbete. Vidare säger rekommendationerna att stöd ska
ges utan oskäligt dröjsmål, vilket betyder att den som behöver råd och stöd ska erbjudas ett besök inom
fyra veckor samt att verksamheten ska kunna erbjuda tider för akuta ärenden med kort varsel.
Ökningen av antalet ärenden i kombination med att de som söker hjälp behöver en högre grad av
stöttning i arbetet mot att bli skuldfri, gör att avdelningen behöver ytterligare resurser kommande år för
att klara av att bedriva en kvalitativ verksamhet som lever upp till Konsumentverkets
rekommendationer. Utan förstärkning så kommer inte verksamheten att kunna erbjuda nya klienter ett
besök inom fyra veckor. De ärenden som kommer in via den öppna mottagningen eller via vår blankett
får läggas i kö. Det kan även komma att innebära att det förebyggande arbetet måste minska i
omfattning. Stödet till klienter med pågående skuldsanering ges i dagsläget bara i akuta ärenden och
skulle enligt rekommendationerna behöva utökas till att vara mer uppsökande och erbjudande vilket,
med nuvarande bemanning inte går att genomföra.
Bedömningen är att med förstärkning av en handläggartjänst, så klarar avdelningen att leva upp till
rekommendationerna i en högre omfattning än idag.
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5 Verksamhetsmått
5.1 Miljöförvaltningen gemensamt
5.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått

Årsutfall 2017

Antal ärenden

Budget 2018

Budget 2019

3 315

Antal händelser (Ecos)

15 332

Antal delegationsbeslut.

907

För dessa verksamhetsmått redovisas enbart utfall.

5.2 Livsmedelskontroll
5.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått

Årsutfall 2017

Budget 2018

Budget 2019

Antal
livsmedelsverksamheter

790

770

790

Antal inspektioner

930

800

800

72

100

100

337

200

200

Klagomål

63

50

60

Registrering

97

100

100

Antal revisioner
Antal delegationsbeslut

Avdelningen för livsmedelskontroll inklusive Tillståndsenheten och tobakstillsyn m.fl. kommer att
justera sina verksamhetsmått och ta fram nya verksamhetsmått för Tillståndsenheten och tobakstillsyn
m.fl. inför 2019. Målet är att synliggöra samtliga arbetsmoment och delar i myndighetsutövningen som
inte redovisas annars.

5.3 Miljötillsyn
5.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått

Årsutfall 2017

Budget 2018

Budget 2019

527

700

700

Antal delegationsbeslut
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Verksamhetsmått

Årsutfall 2017

Budget 2018

Budget 2019

Antal inspektioner och
personliga möten
miljötillsyn

131

250

200

Antal inspektioner och
personliga möten
enskilda avlopp

184

200

200

Antal inspektioner och
personliga möten
hälsoskydd

186

50

200

Antal kundkontakter
miljötillsyn

4 417

5 000

5 000

Antal kundkontakter
enskilda avlopp

2 055

2 500

2 500

Antal kundkontakter
hälsoskydd

1 797

1 500

2 000

Kundkontakt är ett mått på antal telefonsamtal, möten och e-post som avdelningen tar emot från medborgare och verksamheter i kommunen.
Måttet är inte förknippat med pågående ärenden eller ansökningar, utan visar på generella förfrågningar.

Under kommande period kommer avdelningen att arbeta med översyn av adekvata verksamhetsmått
som ger bättre bild av tillsynen.

5.4 Miljöstrategiska
5.4.1 Konsumenträttslig rådgivning
5.4.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått

Årsutfall 2017

Budget 2018

3 135

3 000

65

100

Konsumentkontakter
Informationsaktiviteter.
Rådgivningsärenden

Budget 2019

1 200

Föreläsningar och
informationstillfällen

50

Nämnden önskar att måtten konsumentkontakter samt informationsaktiviteter tas bort.

5.4.2 Energi- och klimatrådgivning
5.4.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått

Årsutfall 2017

Budget 2018

Budget 2019

77

300

300

Rådgivningsärenden
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Verksamhetsmått

Årsutfall 2017

Budget 2018

Evenemang

Budget 2019
10

5.4.3 Miljöstrategisk verksamhet
5.4.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått

Årsutfall 2017

Budget 2018

Naturvårds- och
hållbarhetsprojekt

Budget 2019
5

Antal deltagande timmar
i stadens planering

6 000

Strandskyddsärenden

40

Deltagare i
miljöutbildning

600

Förslag på nya verksamhetsmått för uppföljning av det miljöstrategiska arbetet.

5.4.3.2 Mått som följs upp av Nämnden
Verksamhetsmått

Årsutfall 2017

Budget 2018

Budget 2019

Beviljade ärenden
Naturvårdsfonden

10

Aktiviteter i media

30

Förslag på nya verksamhetsmått för uppföljning av det miljöstrategiska området.

5.5 Budget- och skuldrådgivning
5.5.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått

Årsutfall 2017

Budget 2018

2 143

3 000

Förhandlingsärenden

463

490

500

Informationsaktiviteter

49

50

50

Klientkontakter

Budget 2019

Nämnden önskar att måttet klientkontakter tas bort.
Översyn av övriga verksamhetsmåtten pågår. I samband med budget 2019:2 lämnas förslag på nya mått.
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Dnr: 2017-3302
Rubrik: Ansökan om strandskyddsdispens
Förslag till beslut: Bifall med villkor
Sekretess: Nej
Notering till nämnden: Sökande har inkommit med synpunkter på tjänsteskrivelsen 2018-05-29. Här
är korta svar på sökandes synpunkter:
1. Jag ställde frågan till Länsstyrelsen om avstyckningen innebar att hela ön var att betrakta som ianspråktagen tomt.
2. Det stämmer att han uppgett att det var ett utedass/förråd, felformulerat av mig, men det ändrar
inte min uppfattning. En komplementbyggnad utanför tomtplatsen, oavsett om det är ett utedass,
förråd eller vedbod, har i sig ingen egen hemfridszon utan upptar enbart den yta den står på. (Jag har
ändrat benämningen i tjänsteskrivelsen)
3. Enligt kartan (från 1936) som han skickat in syns två inritade byggnader. Hurvida utedasset/förrådet kontinuerlig funnits på platsen har inte redogjorts för.
OBS! Notera att om nämnden ändå beviljar en dispens ska de även beslut om en tomtplatsavgränsning!!
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Anna Karlsson, 033-35 30 24
anna.ka.karlsson@boras.se

Miljö- och konsumentnämnden

Ansökan om strandskyddsdispens för komplementbyggnad
och brygga
Sökande:
Fastighet:

Viared 16:51

Sammanfattning
har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra
en komplementbyggnad och flytbrygga på fastigheten Viared 16:51.
Miljöförvaltningen bedömer att särskilt skäl för brygga föreligger, men att en
komplementbyggnad skulle utöka tomtplatsen, vilket strider mot strandskyddets syfte.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för
flytbrygga, med måtten 1,5 x 4 meter, på fastigheten Viared 16:51, Borås kommun.
Endast den yta som bryggan upptar får tas i anspråk för ändamålet.
Villkor
• Flytbryggan får inte vara konstruerad av cellplast (t.ex. frigolit), gamla
kemtunnor eller annat material som kan påverka miljön eller vattenkvaliteten
negativt.
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från
strandskyddsbestämmelserna för en komplementbyggnad på fastigheten Viared 16:51,
Borås kommun.
Lagstöd

Beslutet har fattats med följande lagstöd:
- Miljöbalken 7 kap. 18b §
- Miljöbalken 7 kap. 15 §
Redogörelse för ärendet
har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra
en komplementbyggnad och flytbrygga på fastigheten Viared 16:51.
Komplementbyggnaden på ca 15 m2 kommer inrymma bastu, relaxavdelning och
förråd. I direkt anslutning till byggnaden planeras en brygga för att möjliggöra en

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Sturegatan 42

boras.se

miljo@boras.se

033-35 30 00

033-35 30 25
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smidig och säker landstigning från mindre båt då det idag inte finns någon brygga på
fastigheten. Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 21
december 2017. Ritning och karta har också skickats in.
Företrädare från Miljöförvaltningen har den 3 maj 2018 besökt platsen. Samma dag
har
kompletterat ansökan med två alternativa placeringar av
komplementbyggnaden.
har den 18 juli 2018 inkommit med komplettering och klargörande
gällande tjänsteskrivelsen 2018-05-29.
anför följande. I ett första
utlåtande från lantmäterimyndigheten gjordes en uppskattning på ca 250 m2 som
ianspråktagen tomtmark, vilket bestreds och hela ön, på 2791 m2, godkändes sedan
för avstyckning. Vidare utgörs befintlig komplementbyggnaden inte av ett vedförråd
utan av ett dass och verktygsförråd. Byggnaden är även utmarkerad på inskickad karta
från 1936 och har funnits på ön sedan dess.
Miljöförvaltningens synpunkter
Bestämmelser

Platsen för de planerade åtgärderna ligger inom Bosjöns strandskyddsområde som är
200 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte nya byggnader
uppföras. Vidare får inte anläggningar eller anordningar uppföras, 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 särskilda skäl och dispensen
inte strider mot strandskyddets syften (7 kap 18b och 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 de 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
- Anläggningen för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte
tillgodoses utanför området
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.
Fastigheten Viared 16:51 utgörs av en ö, belägen i nordöstra delen av Bosjön. Det
finns i dagsläget ingen brygga på ön som möjliggör förtöjning av båt.
Miljöförvaltningen konstaterar att
är beroende av båt för att ta sig
till sin fastighet. Brygga kommer uppföras på nordvästra sidan av ön och kommer
vara 1,5 x 4 meter. I strandlinjen finns en mindre klippavsatts, vilket skapar ett större
vattendjup än på andra platser runt ön där stranden är grundare.
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Cellplast är ett vanligt material i flytbryggor. När detta vittras sönder avges små
plastpartiklar. För att förhindra utsläpp av plastpartiklar finner Miljöförvaltningen det
skäligt att förena dispensen med villkor om att cellplast inte får användas i öppen
konstruktion. Vidare får inte plastbehållare som tidigare innehållit kemiska ämnen
eller andra material som negativt kan påverka vattenkvaliteten användas.
Under förutsättning att ovanstående villkor följs bedömer Miljöförvaltningen att
särskilt skäl för dispens förligger. Livsvillkoren för växt- och djurlivet bedöms inte
påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras inte av bryggan.
Dispens är förenligt med strandskyddets syfte.
Miljöförvaltningen bedömer att bryggan 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
Komplementbyggnad
Fastigheten Viared 16:51 styckades av 2011. Av avstyckningshandlingarna framgår att
det finns ett enklare fritidshus på ön. Fritidshuset har uppvärmningsmöjlighet i form
av eldstad men saknar vatten, avlopp och elektricitet. Bygglov har meddelats för
stugan 1936. Kring stugan bedöms ca 250 m2 mark vara ianspråktaget som tomtmark.
Stugan är ca 20 m2 stor och belägen på öns södra sida. Sydväst om stugan finns en
gammal stenläggning. På norra sidan av ön finns ett utedass/förråd. I övrigt består ön
av naturmark med främst tall och gran med underliggande ris- och ljungvegetation.
Den yta som är att betrakta som ianspråktagen tomtplats är ytterst begränsad och
utgör enligt Miljöförvaltningens bedömning främst av mark sydväst om stugan, runt
de gamla stenläggningarna. Gällande utedasset/förrådet konstaterar
Miljöförvaltningen att en komplementbyggnad utanför tomtplatsen inte har någon
hemfridszon i sig, utan upptar enbart den yta den står på.
Miljöförvaltningen konstaterar att den planerade komplementbyggnaden skulle bli i
samma storleksordning som befintlig stuga. Tre alternativa placeringar har skickats in.
Samtliga föreslagna placeringar ligger norr om den befintliga stugan.
Miljöförvaltningen bedömer att samtliga föreslagna placeringar skulle utöka
tomtplatsen, vilket strider mot strandskyddets syfte.
Miljöförvaltningen anser inte att någon av de omständigheter som får beaktas i
prövningen kan utgöra särskilt skäl för dispens. Dispens kan därför inte medges för
byggnaden.
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 (7 kap 25 § miljöbalken).
Miljöförvaltningen bedömer att byggnaden inte är förenlig med kraven på en från
allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3
och 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
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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.
Andra personer har också möjlighet att överklaga beslutet inom de tre veckorna.
Vänta tills dispensen börjar gälla innan åtgärden påbörjas.
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.
Arbeten i vatten och/eller anläggning i vatten är vattenverksamhet enligt 11 kap
Miljöbalken (MB). Arbeten i vatten är anmälnings- eller tillståndspliktiga om inte
andra bestämmelser undantar verksamheten från en sådan plikt. I det fall åtgärderna
innebär vattenverksamhet ska samråd/anmälan utföras med Länsstyrelsen.
Avgift
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 696 kronor enligt kommunens taxa för
2018. 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
Miljöchef

Anna Karlsson
Kommunbiolog

Bilaga
1. Översiktskarta
2. Detaljkarta
3. Hur man överklagar
Beslut skickas till
Länsstyrelsen, vastragotaland@lansstyrelsen.se
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen

Bilaga 1. Översiktskarta

Viared 16:51
Dnr 2017-3302

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000

0

100

200

300m

Bilaga 2. Detaljkarta

Brygga 1,5 x 4 m

Viared 16:51
Dnr 2017-3302

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:1000

0

10

20

30m

Bilaga 2
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Anna Karlsson, 033-35 30 24
anna.ka.karlsson@boras.se

Miljö- och konsumentnämnden

Ansökan om strandskyddsdispens för bostadshus,
ladugård, brygghus och brygga
Sökande:
Fastighet:

Tå 1:12

Sammanfattning
har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att ersätta
befintligt bostadshus med ett nytt, uppföra två komplementbyggnader, en ladugård
och ett brygghus, samt brygga på fastigheten Tå 1:12. Under förutsättning att
tomtplatsen markeras enligt bilaga 2 bedömer Miljöförvaltningen att särskilt skäl för
dispens föreligger.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för
bostadshus med måtten 8,8 x 13,3 meter, ladugård med måtten 8 x 21,5 meter,
brygghus med måtten 4,1 x 5,7 meter och brygga med måtten 1,5 x 10 meter, på
fastigheten Tå 1:12, Borås kommun.
Endast det område som markerats på bifogad karta får tas i anspråk som tomtplats.
Villkor
1. Tomtplatsen ska söder om bostadshuset och väster om brygghuset, enligt gul
markering i bilaga 2, markeras med staket, häck, mur eller motsvarande.
Lagstöd

Beslutet har fattats med följande lagstöd:
- Miljöbalken 7 kap. 18b §
Redogörelse för ärendet
har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att ersätta
befintligt bostadshus med ett nytt, uppföra två komplementbyggnader, en ladugård
och ett brygghus, samt brygga på fastigheten Tå 1:12. Ansökan om dispens från
strandskyddsbestämmelserna inkom den 14 juni 2018. Ritning och situationsplan har
bifogats ansökan.

Miljöförvaltningen
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Företrädare för Miljöförvaltningen har den 11 juni 2018 besökt platsen tillsammans
med
har den 16 juli 2018 skickat in en komplettering gällande ladugårdens
och brygghusets placering och utformning samt mått på bryggan.
Miljöförvaltningens synpunkter
Bestämmelser

Platsen för de planerade åtgärderna ligger inom Pålsbotjärns strandskyddsområde som
är 100 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får bland annat inte nya
byggnader uppföras. Vidare får inte anläggningar eller 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 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 djuroch 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.
Bostadshus, ladugård och brygghus
Den aktuella platsen ligger i norra delen av Pålsbotjärn, utmed den östra stranden. På
platsen finns ett torp, som enligt inskickade bilder funnits på platsen sedan innan
1975, och en villa i mexitegel som uppförts 1974. Området mellan de två husen är
ianspråktaget som tomt, här finns även en igenlagd pool. Sydväst om torpet finns tre
komplementbyggnader, ett stall och två förråd, som uppförts i början på 70-talet och
då ersatte tidigare ladugård.
Det planerade bostadshuset kommer att ersätta befintligt torp och placeras på samma
plats. Stallet och de två komplementbyggnaderna/förråden kommer att rivas och
ersättas med en sammanhängande ladugård. Miljöförvaltningen konstaterar därmed
att bostadshuset och ladugården kommer uppföras på en plats som redan är
ianspråktagen. För att förtydliga för allmänheten var tomtplatsen går och minska
risken att en större huvudbyggnad utökar den upplevda tomtplatsen finner
Miljöförvaltningen det skäligt att förena dispensen med villkor om
tomtplatsavgränsning söder om bostadshuset, enligt bilaga 2.
Miljöförvaltningen bedömer vidare att brygghuset kommer uppföras inom
ianspråktagen tomtplats. Under förutsättning att tomtplatsen markeras väster om
brygghuset, enligt bilaga 2, bedöms byggnaden inte utöka den upplevda tomtplatsen.
Under förutsättning att ovanstående villkor följs bedömer Miljöförvaltningen att
särskilt skäl för dispens föreligger. Livsvillkoren för växt- och djurlivet bedöms inte
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påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras inte av åtgärderna.
Dispens är förenligt med strandskyddets syfte.
Miljöförvaltningen bedömer att åtgärderna 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.
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.
En brygga som möjliggör förtöjning av båt krävs enligt
för att kunna
göra underhåll av dammluckor och för rensning av vass med trimmer, då det är svårt
att komma åt från land. Då nivån i dammen varierar kraftigt behöver bryggan vara ca
10 meter lång.
Enligt flygfoton från 1963-1964 har det funnits en brygga på platsen tidigare. Den har
dock inte kontinuerligt funnits på platsen. Ansökt brygga kommer utgöras av en pålad
brygga och vara enkelt utformad. Miljöförvaltningen bedömer att bryggan inte
väsentligt kommer att påverka varken växt- och djurlivet eller allmänhetens tillgång till
strandområdet. Dispens är därmed förenligt med strandskyddets syfte.
Miljöförvaltningen bedömer att bryggan 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.
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.
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Som regel krävs bygglov från kommunen för att uppföra ny byggnad. Även ändring
av byggnad eller uppförande av andra anläggningar kan kräva bygglov.
Arbeten i vatten och/eller anläggning i vatten är vattenverksamhet enligt 11 kap
Miljöbalken (MB). Arbeten i vatten är anmälnings- eller tillståndspliktiga om inte
andra bestämmelser undantar verksamheten från en sådan plikt. I det fall åtgärderna
innebär vattenverksamhet ska samråd/anmälan utföras med Länsstyrelsen.
Avgift
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 696 kronor enligt kommunens taxa för
2018. 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
Miljöchef

Anna Karlsson
Kommunbiolog

Bilaga
1. Översiktskarta
2. Situationsplan och tomtplatsavgränsning
3. Hur man överklagar
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen, vastragotaland@lansstyrelsen.se
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen

Bilaga 1. Översiktskarta

Tå 1:12
Dnr 2018-1952

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:20000

0

200

400

600m

Bilaga 2. Tomtplatsavgränsning

Brygga

Brygghus

Bostadshus
Ladugård

Tå 1:12
Dnr 2018-1952

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:1000

0

10

20

30m

Dnr: 2015-515 Yttrande till Mark- och miljödomstolen
Notering till nämnden: nämnden var enig om att avslå ansökan om dispens, se protokoll från 24 oktober 2017. I aktuellt yttrandet tillför vi inget nytt utan vidhåller enbart tidigare ställningstagande.
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Anna Karlsson, 033-35 30 24
anna.ka.karlsson@boras.se

Miljö- och konsumentnämnden

Yttrande till Mark- och miljödomstolen, M 2096-18
Sammanfattning
Mark- och miljödomstolen har den 4 juni 2018 förelagt Miljö- och
konsumentnämnden att yttra sig över inkommet yrkande (bilaga 1) i överklagande av
Länsstyrelsens beslut 2018-05-07, dnr 505-39044-2017 om nekad strandskyddsdispens
för trädgårdsmöbel på fastigheten Torpa-Sjöbo 2:48. Miljö- och konsumentnämnden
står fast vid sin bedömning och anser att platsen för trädgårdsmöbeln inte är inom
tomtplatsen.
Förslag till yttrande
Miljö- och konsumentnämnden står fast vid sin tidigare bedömning och anser att
platsen för trädgårdsmöbeln inte är inom tomtplatsen. Inskickat överklagande till
Mark- och miljödomstolen med tillhörande yrkande föranleder inte annan
bedömning.
Bakgrund
Det finns ingen fastställd tomtplatsbestämning för tomten. Befintligt bostadshus
beviljades bygglov 2005. I beslutet framgår inte hur stor yta som får tas i anspråk som
tomt. Frågan om en rimlig tomtplats/hemfridszon kring bostadshuset har därefter
berörts i samband med ansökan om nybyggnad 2011 av ytterligare ett bostadshus på
fastigheten. Det tillkommande bostadhuset skulle ligga i den långsmala fastighetens
norra del, och fastigheten skulle styckas av till två tomter. Kommunen avslog
strandskyddsdispens för nybyggnationen den 12 december 2011. Beslutet
överklagades till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen gjorde bedömningen att tomtplatsen
kring befintligt bostadshus utgjordes av den redan bebyggda, södra delen av
fastigheten. Länsstyrelsens beslut överklagades. Mark- och miljödomstolen avslog
överklagandet i en dom den 13 mars 2014 och fastställde därmed Länsstyreslens
beslut. Även Mark och miljödomstolens dom överklagades, men Mark- och
miljööverdomstolen beviljade inte prövningstillstånd. Det är därmed Mark- och
miljödomstolens dom från 2014 som gäller för ärendet. I domen står det:
”Hemfridszonen kring befintlig bebyggelse på fastigheten sträcker sig enligt domstolens bedömning
inte till platsen för sökt dispens och en beviljad dispens skulle komma att utvidga hemfridszonen i
strid med strandskyddets syften. Vidare är marken där betonganordningen är uppförd inte att anse
som ianspråktagen eftersom strandskyddsdispens inte meddelats för anordningen.”
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I ansökan om bygglov 2011 för ytterligare bostadshus på fastigheten finns en
situationsplan (bilaga 2) som visar var sökanden, via sitt ombud, ville placera
bostadshus nummer två. Skissen ger en uppfattning om vad som i bygglovsansökan
ansågs vara rimliga tomtplatser för de bägge bostadshusen. Platsen där
trädgårdsmöbeln är uppställd ligger i höjd med entrén i sökt bygglov och utanför den
i ansökan föreslagna tomtplatsavgränsningen.
Den 23 februari 2015 har
sökt dispens från
strandskyddsbestämmelserna för uppställande av trädgårdsmöbel och
tomtplatsavgränsning på fastigheten Torpa-Sjöbo 2:48 vid Öresjö, Borås kommun.
Miljö- och konsumentnämnden beslutade den 24 oktober 2017 att avslå ansökan om
strandskyddsdispens för trädgårdsmöbel och tomtplatsavgränsning. Detta då
trädgårdsmöbelns placering bedömdes ligga utanför tomtplatsen. Att sökande har
klippt gräset och placerat en tyngre trädgårdsmöbel utanför tomtplatsen är inte att
anse som ett lagligt ianspråktagande. Sammanfattningsvis saknades särskilt skäl för
dispens från strandskyddsbestämmelserna. Någon tomtplatsbestämning ska då heller
inte göras.
Sökande har den 15 november 2017 överklagat Miljö- och konsumentnämndens
beslut till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslutade den 7 maj 2018 att avslå
överklagandet. Länsstyrelsen skriver följande ”Länsstyrelsen delar nämndens bedömning att
platsen för trädgårdsmöbeln, ca 20 meter norr om befintlig bebyggelse, inte kan anses ligga inom
bostadshusets hemfridszon. Länsstyrelsen bedömer att trädgårdsmöbeln medför att bostadshusets
hemfridszon utvidgas mer än obetydlig på bekostnad av det område som annars är tillgängligt enligt
allemansrätten. Eftersom trädgårdsmöbeln medför en ökad privatisering och därmed minskning av
det allemansrättsligt tillgängliga området, kan området per definition inte anses ha varit
ianspråktaget innan åtgärden vidtogs (se MÖD 2015:7).”

Anna Karlsson
Kommunbiolog

Bilagor
1. Inkommet yrkande
2. Situationsplan från 2011 gällande bygglov

Yttrande skickas till
mmd.vanersborg@dom.se

VÄNERSBORGS
TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen

FÖRELÄGGANDE
2018-06-04

Aktbilaga 4
Mål nr
M 2096-18 R5
Anges vid kontakt med
domstolen

Miljö- och konsumentnämnden i
Borås stad
501 80 Borås

./. Miljö- och konsumentnämnden i Borås stad
angående överklagande av Länsstyrelsens beslut 2018-05-07, dnr: 505-39044-2017 om
nekad strandskyddsdispens för trädgårdsmöbel på fastigheten Torpa-Sjöbo 2:48 i
Borås kommun
___________________________________________________________________
Ni föreläggs att yttra Er över innehållet i bifogad handling, aktbilaga 1,
senast den 25 juni 2018.
Av yttrandet ska framgå om Ni medger eller motsätter Er det som yrkas i målet. Om Ni
motsätter Er yrkandet bör Ni ange skälen för detta. Ni bör också ange om Ni har några
bevis som Ni vill hänvisa till.

Ert yttrande ska vara skriftligt och sändas till mark- och miljödomstolen med post eller via
e-post. I yttrandet ska Ni ange domstolens målnummer M 2096-18.
Om Ni inte yttrar Er kan målet ändå komma att avgöras.
Om Ni har frågor om målet kan Ni få upplysningar av undertecknad.

Annica Waldebro
Telefon 0521-270 386

Dok.Id 400934
Postadress
Box 1070
462 28 Vänersborg

Besöksadress
Hamngatan 6

Telefon
Telefax
0521-27 02 00
0521-27 02 80
E-post: mmd.vanersborg@dom.se
www.vanersborgstingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag–fredag
08:00–16:00

LÄNSSTYRELSEN I
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN
VÄNERSBORGS TINGSRÄTT

ÖVERKLAGANDET HAR
INKOMMIT I RÄTT TID
DATUM: 2018-05-29
NAMN: Linda Darestam

INKOM: 2018-05-29
MÅLNR: M 2096-18
AKTBIL: 1

Bilaga 2. Situationsplan från 2011 i samband med ansökan om bygglov
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2018-1060

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

Gravryd 7
504 96 Bredared

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond
Sökande:
Fastighet:

Bredareds-Gravryd 2:12

Sammanfattning
har beviljats bidrag på 10 000 kronor ur naturvårdsfonden för uppstart
av biodling på fastigheten Bredareds- Gravryd 2:12. Åtgärderna är nu
genomförda och projektet avslutat.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet
avslutas och innestående bidrag på 5 000 kronor betalas ut på angivet konto.
Ärendet
har beviljats bidrag på 10 000 kronor ur naturvårdsfonden för biodling
på fastigheten Bredareds- Gravryd 2:12. Åtgärderna är nu genomförda och
projektet avslutat. Slutbesiktning av åtgärderna genomfördes av Matilda Chocron
den 28 juni 2108.
Miljöförvaltningens synpunkter
har uppfyllt de åtgärder som ansökan om bidrag avsåg. Sökanden har
sökt bidrag för att inhandla två bisamhällen, tvåbikupor och utrustning för biodling så
som skyddskläder..

Agneta Sander
Miljöchef

Matilda Chocron
Kommunbiolog
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Bilaga
1. Fotodokumentation från slutbesiktningen
Beslut skickas till
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen
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Datum

Dnr

2018-06-28

2018-001060

Handläggare

Matilda Chocron

Ärende

Naturvård, ansökan om bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond

Händelse

Besök- Slutbesiktning

1(1)

Platsbesök på Bredares Gravryd 2:12
Bikuporna var på plats. Skylt överlämnad och information om att det finns fler bidrag
att söka gavs.
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Matilda Choocron, 033-35 30 13
Matilda.chocron@boras.se
Miljö- och konsumentnämnden

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond
Sökande:
Fastighet:

Räveskalla 1:256

Sammanfattning
har lämnat in en ansökan om bidrag på ur naturvårdsfonden för uppstart
biodling på fastigheten Räveskalla 1:256. Hans ansöker om ett bidrag på 20 000
kronor. Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och
konsumentnämnden att bevilja del av ansökan.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden beviljar
inköp av bisamhällen, bikupor och material.

ansökan med 10 000 kronor för

Projektet ska utföras i enlighet med ansökan. Åtgärderna ska påbörjas inom två år och
avslutas inom fem år. Bisamhällena ska finnas kvar och skötas i minst fem år efter
avslutat projekt. Återbetalningsskyldighet föreligger om åtgärderna inte utförs enligt
detta beslut.
Av bidraget betalas 5 000 kronor ut på angivet konto efter meddelande om
projektetstart och 5 000 kronor efter slutbesiktning av projektet.
Anmäl projektstart och projektslut till miljöförvaltningen.
Ärendet
har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för uppstart
biodling på fastigheten Räveskalla 1:256.
söker bidrag på 20 000 kronor.
Miljöförvaltningens synpunkter
Projektet uppfyller syftet och kraven för användning av medel ur naturvårdsfonden.
Bidraget går till enskild och omfattar naturvårdsåtgärder.
Projektet bidrar till att uppfylla det nationella miljömålet En rik växt- och djurliv och
det lokala miljömålet Hållbar natur.
Bidrag för biodling är att ses som startbidrag för att komma igång med verksamheten.
Liknande tidigare ansökningar har beviljats bidrag i denna storleksordning. Det är
därför rimligt att även i denna ansökan bevilja ett bidrag om 10 000 kronor.
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Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden
att bevilja ansökan med 10 000 kronor för uppstart biodling.
Upplysning
Biodling skall anmälas till Länsstyrelsen

Agneta Sander
Miljöchef

Bilaga
1. Karta
Beslut skickas till

Matilda Chocron
Kommunbiolog

Bilaga 1 Karta

2018-1934
Naturvårdsfonden, biodling

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000
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Matilda Chocron, 033-35 30 13
matilda.chocron@boras.se

Miljö- och konsumentnämnden

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond
Sökande:
Fastighet:

Ljushults-Backa 1:8

Sammanfattning
har beviljats bidrag på 10 000 kronor ur naturvårdsfonden för
uppstart biodling på fastigheten Ljushults-Backa 1:8. Åtgärderna är nu
genomförda och projektet avslutat.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet
avslutas och innestående bidrag på 5 000 kronor betalas ut på angivet konto.
Ärendet
har beviljats bidrag på 10 000 kronor ur naturvårdsfonden för
uppstart biodling på fastigheten Ljushults-Backa. Åtgärderna är nu genomförda
och projektet avslutat. Slutbesiktning av åtgärderna genomfördes av Matilda
Chocron den 2 juli 2017.
Miljöförvaltningens synpunkter
har uppfyllt de åtgärder som ansökan om bidrag avsåg. På
fastigheten fanns 4 bikupor placerade.

Agneta Sander
Miljöchef

Matilda Chocron
Kommunbiolog
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1. Fotodokumentation från slutbesiktningen
Beslut skickas till
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen
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2018-000638

Handläggare

Matilda Chocron

Ärende

Naturvård, ansökan om bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond

Händelse

Besök hos

1(1)

på fastigheten Ljushults-Backa 1:8

har flera bikupor igång.
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Matilda Chocron, 033-35 30 13
matilda.chocron@boras.se

Miljö- och konsumentnämnden

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond
Sökande:
Fastighet:

Klinten 1:1

Sammanfattning
Marie Claesson har beviljats bidrag på 10 000 kronor ur naturvårdsfonden för
uppstart biodling på fastigheten Klinten 1:1. Åtgärderna är nu genomförda och
projektet avslutat.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet
avslutas och innestående bidrag på 5 000 kronor betalas ut på angivet konto.
Ärendet
har beviljats bidrag på 10 000 kronor ur naturvårdsfonden för
uppstart biodling på fastigheten klinten 1:1. Åtgärderna är nu genomförda och
projektet avslutat. Slutbesiktning av åtgärderna genomfördes av Matilda Chocron
den 2 juli 2018.
Miljöförvaltningens synpunkter
har uppfyllt de åtgärder som ansökan om bidrag avsåg. Tre bikupor
var igång, utrustning för skötsel och honungsberedning var inköpt.

Agneta Sander
Miljöchef

Matilda Chocron
Kommunbiolog

Bilaga
1. Fotodokumentation från slutbesiktningen
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Beslut skickas till
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen
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Datum
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2018-07-03

2018-000381

Handläggare

Matilda Chocron

Ärende

Naturvård, ansökan om bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond

Händelse

Besök hos

1(2)

på Klinten 1:1

hade 3 bikupor igång. Och ett inrett rum i en lada där hon förvarade
all utrustning och kunde slunga honung.
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2017-001678

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

Miljö- och konsumentnämnden

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond
Sökande:
Fastighet:

Stuvhult 1:2

Sammanfattning
har beviljats bidrag på 10 000 kronor ur naturvårdsfonden för
uppstart biodling på fastigheten Stuvhult 1:2. Åtgärderna är nu genomförda och
projektet avslutat.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet
avslutas och innestående bidrag på 5000 kronor betalas ut på angivet konto.
Ärendet
har beviljats bidrag på 10 000 kronor ur naturvårdsfonden för
uppstart biodling på fastigheten Stuvhult 1:2. Åtgärderna är nu genomförda och
projektet avslutat. Slutbesiktning av åtgärderna genomfördes av Matilda Chocron
den 2 juli 2018.
Miljöförvaltningens synpunkter
Bernt Pettersson har uppfyllt de åtgärder som ansökan om bidrag avsåg. Två bikupor
var igång, två omgångar honung var slungad.

Agneta Sander
Miljöchef

Matilda Chocron
Kommunbiolog

Bilaga
1. Fotodokumentation från slutbesiktningen
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Beslut skickas till
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2018-07-03

2017-001678

Handläggare

Matilda Chocron

Ärende

Naturvård, ansökan om bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond

Händelse

Besök, 2018-07-02
Besök hos

1(2)

i Stuvhult 1:2

Två bikupor var igång och två omgångar honung var slungade.
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Datum

Dnr

2018-07-03

2017-2345

Matilda Chocron, 033-35 30 13
Matilda.chocron@boras.se
Miljö- och konsumentnämnden

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond
Sökande:
Fastighet:

Dannike- Rydet 1:8

Sammanfattning
har beviljats bidrag på 10 000 kronor ur naturvårdsfonden för
uppstart biodling på fastigheten Dannik-Rydet 1:8. Åtgärderna är nu
genomförda och projektet avslutat.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet
avslutas och innestående bidrag på 5000 kronor betalas ut på angivet konto.
Ärendet
har beviljats bidrag på 10 000 kronor ur naturvårdsfonden för
uppstart av biodling på fastigheten Dannike-Rydet 1:8. Åtgärderna är nu
genomförda och projektet avslutat. Slutbesiktning av åtgärderna genomfördes av
Matilda Chocron den 2 juli 2018.
Miljöförvaltningens synpunkter
har uppfyllt de åtgärder som ansökan om bidrag avsåg. På fastigheten
var två bikupor igång.

Agneta Sander
Miljöchef

Matilda Chocron
Kommunbiolog

Bilaga
1. Fotodokumentation från slutbesiktningen

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Sturegatan 42

boras.se

miljo@boras.se

033-35 30 00

033-35 30 25

Sida

2(2)

Beslut skickas till
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Datum
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2018-07-03

2017-002345

Handläggare

Matilda Chocron

Ärende

Naturvård, ansökan om bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond

Händelse

Besök

1(1)

har två bikupor igång på fastigheten.
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2017-001074

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

Miljö- och konsumentnämnden

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond
Sökande:
Fastighet:

Stuvhult 2:2

Sammanfattning
har beviljats bidrag på 8000 kronor ur naturvårdsfonden för uppstart
biodling på fastigheten Stuvhult 2:2. Åtgärderna är nu genomförda och projektet
avslutat.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet
avslutas.
har redan fått hela bidraget utbetalat vid första utbetalningen,
och har därför redan fått hela bidraget för åtgärden
Ärendet
har beviljats bidrag på 8000 kronor ur naturvårdsfonden för uppstart
biodling på fastigheten Stuvhult 2:2. Åtgärderna är nu genomförda och projektet
avslutat. Slutbesiktning av åtgärderna genomfördes av Matilda Chocron den 2 juli
2018.
Miljöförvaltningens synpunkter
Gunilla Bun har uppfyllt de åtgärder som ansökan om bidrag avsåg. Tre bikupor var
igång på fastigheten.

Agneta Sander
Miljöchef

Matilda Chocron
Kommunbiolog
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. Biodlingen har kommit igång på riktigt under 2018.
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Matilda Chocron, 033-35 30 13
Matilda.chocron@boras.se
Miljö- och konsumentnämnden

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond
Sökande:
Fastighet:

Skänstad 1:132

Sammanfattning
har beviljats bidrag på 8000 kronor ur naturvårdsfonden för biodling
på fastigheten Skänstad 1:132. Åtgärderna är nu genomförda och projektet avslutat.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet
avslutas och innestående bidrag på 4000 kronor betalas ut på angivet konto.
Ärendet
har beviljats bidrag på 8000 kronor ur naturvårdsfonden för biodling
på fastigheten Skänstad 1:132. Åtgärderna är nu genomförda och projektet avslutat.
Slutbesiktning av åtgärderna genomfördes av Matilda Chocron den 4 juli 2018.
Miljöförvaltningens synpunkter
har uppfyllt de åtgärder som ansökan om bidrag avsåg.
har bikupor
både hemma på torpet och på Dalsjöfors folketspark. I Dalsjöfors har honbisafari
som sommarlovsaktivitet, visar hur det ser ut i en bikupa, berättar om binas liv och
visar på olika sorters honung med provsmakning.

Agneta Sander
Miljöchef
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på fastigheten Skänstad 1:132

har haft lite problem i uppstarten med sin biodling. Bland annat har en
drottning dött. Nu har hon samhällen både hemma i trädgården på sin fastighet samt
även en på Folkets park i Dalsjöfors. Förra året blev det över 50 kilo honung. I år är
första honungen ännu inte tagen, men planerad till i början av augusti.
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På folkparken i Dalsjöfors har
Bisafari som sommarlovsaktivitet. Hon berättar
om bin för barn och vuxna och man får provsmaka flera olika typer av honung.
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Anna Karlsson, 033-35 30 24
anna.ka.karlsson@boras.se
Miljö- och konsumentnämnden

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond
Sökande:
Fastighet:

Äspered 3:3

Sammanfattning
har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för
restaureringshamling av fyra askar på fastigheten Äspered 3:3.
ansöker om ett bidrag på 15 429 kronor.
Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden
att bevilja ansökan med reducerat belopp om 11 572 kr.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden beviljar
ansökan med 11 572 kronor
för restaureringshamling av fyra askar på fastigheten Äspered 3:3.
Villkor
• Beskärning ska utföras av en certifierad arborist.
Projektet ska utföras i enlighet med ansökan. Åtgärderna ska påbörjas inom två år och
avslutas inom fem år. Återbetalningsskyldighet föreligger om åtgärderna inte utförs
enligt detta beslut.
Av bidraget betalas 6 572 kronor ut på angivet konto efter meddelande om
projektetstart och 5 000 kronor efter slutbesiktning av projektet. Anmäl projektstart
och projektslut till Miljöförvaltningen!
Ärendet
har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för
restaureringshamling av fyra askar på fastigheten Äspered 3:3. Askarna är delvis
angripna av askskottssjukan.
har inhämtat kunskap gällande
restaureringshamling från Länsstyrelsen. De rekommenderar att beskärning görs vid
flera tillfällen för att minska risken att angreppet förvärras.
kommer
därför beskära två askar aug/sept 2018 och resterande två i aug/sept 2019. Då
beskäring kommer ske vid två olika tillfällen innebär det ökade kostnader, varpå
ansöker om ett bidrag på 15 429 kronor.

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Sturegatan 42

boras.se

miljo@boras.se

033-35 30 00

033-35 30 25

Sida

2(2)
Datum

Dnr

2018-07-20

2018-2028

Miljöförvaltningens synpunkter
Tre av de fyra askarna på fastigheten Äspered 3:3 är inventerade 2013 med en
omkrets på 240 cm, 227 cm respektive 286 cm. Även den fjärde asken bedöms vara i
samma storleksordning. Alla askarna har tidigare varit hamlade och bedöms ha höga
naturvärden. Då det var länge sedan de hamlades syftar ansökan till att
restaureringshamla träden. På så vis minskar risken att träden fläks sönder och trädens
livslängd ökar.
Arbetsgruppen för naturvårdsfonden bedömer att projektet uppfyller syftet och
kraven för användning av medel ur naturvårdsfonden. Bidraget går till enskild och
omfattar naturvårdsåtgärder. Projektet bidrar även till att uppfylla det nationella
miljömålet Ett rikt växt- och djurliv. Arbetsgruppen för naturvårdsfonden
rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden att bevilja ansökan med 11 572
kronor, vilket motsvarar 75 % av kostnaden. Som egen insats står
för
resterande 25 %.

Agneta Sander
Miljöchef
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Äspered 3:3
Dnr 2018-2028

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
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Aktuella träd markerade med röda cirklar
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Datum

Beslutstyp

Ärende

51-2016-00545

2018-06-12 10:50 Ändrat tillstånd, bifall

Ändrat tillstånd

53-2018-00344

2018-06-12 13:28 Tillfälligt tillstånd slutet sällskap, bifall

Tillfälligt tillstånd slutet sällskap

52-2018-00371

2018-06-13 10:08 Tillfälligt tillstånd allmänheten, bifall

Tillfälligt tillstånd allmänheten

51-2018-00405

2018-06-14 12:21 Tillfälligt tillstånd allmänheten, bifall

Ändrat tillstånd

50-2018-00328

2018-06-19 14:55 Stadigvarande tillst allmänheten, bifall m villkor

Nytt tillstånd

50-2018-00365

2018-06-21 13:17 Stadigvarande tillst allmänheten, bifall m villkor

Nytt tillstånd

51-2018-00360

2018-06-21 15:18 Ändrat tillstånd, bifall med villkor

Ändrat tillstånd

51-2018-00398

2018-06-26 16:40 Ändrat tillstånd, bifall med villkor

Ändrat tillstånd

15-2018-00441

2018-07-02 15:25 Återkallelse 9 kap. 18 § p. 1

Återkallelse av serveringstillstånd

70-2018-00446

2018-07-06 00:00 Remissvar

Remiss från Lotteriinspektionen

51-2018-00406

2018-07-18 10:19 Avskrivning

Ändrat tillstånd

Objekt

Handläggare

”Save the date”

Höstkonferens i Jönköping

Boka in redan nu!

Sveriges miljökommuner (fd FAH)
Höstkonferensen 2018
3-4 oktober i Jönköping
Tema: Förorenade områden, omvandlingsområden och förtätning samt vad som är på
gång inom området.
Sveriges miljökommuner vill med detta höstmöte 2018 stimulera till strategiska
diskussioner och erfarenhetsutbyte.
Målgruppen är förtroendevalda och tjänstemän som arbetar med miljöfrågor i
kommunerna.
Inbjudan med detaljprogram och anmälningslänk kommer att skickas till samtliga
kommuner inom kort

Varmt välkomna till höstmötet
Lars Thunberg
Ordförande
Sveriges miljökommuner

