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Tid tisdagen den 21 mars 2017, kl. 17.00 
 
Plats Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås 
 
Kallas Karl-Eric Nilsson (C) 
 Lasse Jutemar (MP) 
 Per Månsson (M) 
 Inga-Britt Olsson (M) 
 Marcus Nilsen (L) 
 Jan-Åke Carlsson (S) 
 Cristina Nichta (S) 
 Peter Olsén (SD)   
  
 Magnus Persson (S) 
 Cecilia Kochan (S) 
 Joel Carlberg-Torsell (V) 
 Sümeyya Gencoglu (MP) 
 Katrine Andersson (M) 
 Sofia Sandänger (M) 
 Alexander Andersson (C)   
 Olle Engström (KD) 
 Susanne Karlsson (SD)  
  
 Miljöchef Agneta Sander 
 Avdelningschef Anna Säfsten 
 Avdelningschef Zygmunt Cieslak 
 Avdelningschef Niclas Björkström 
 Avdelningschef Mirjam Keskifrantti 
 Avdelningschef Annelie Johansson 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Anita Persson (V) Marlene Andersson 
 Ordförande  Sekreterare 
 

Eventuella förhinder att närvara anmäls till Marlene Andersson på 
marlene.a.andersson@boras.se 
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   Föredragningslista  Beslutsförslag

 
1. Sammanträdets öppnande   - 
 
2. Närvaro - 
 
3. Val av protokollsjusterare   1. Peter Ohlsén 
 samt tid för protokollets justering  2. Inga-Britt Olsson 
   3. Jan-Åke Carlsson 
   2017-03-24 
 
4. Initiativärenden  
 
5. Fastställande av föredragningslista  
  
6 Information 
 
 
6.1 Beviljad projektansökan 2017-2019: Information 
 Hållbar landsbygd Anna Säfsten   
 
6.2 Kommande översiktsplan för Borås Stad   Information 
  Sebastian Andersson   
 
6.3 Tillstånd till avloppsanordning med vattentoalett   Information 
 Lerbäcks samfällighet Mirjam Keskifrantti 
 
   
7 Administration 
 
7.1 Budgetuppföljning februari 2017 Godkänna 
 Ecos 2017-865 
 
7.2 Uppföljning av intern kontroll 2016 Godkänna 
  Nicklas Björkström  
 
7.3 Intern kontrollplan 2017 samt Riskanalys 2017 Godkänna 
  Nicklas Björkström  
 
7.4  Uppdrag som inte ingår i budget 2016 Godkänna 
  Nicklas Björkström 
 
8 Livsmedelskontroll 
 

-    
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9 Alkohol & Tobak  
 
9.1  * Åtgärd enligt tobakslagen     Godkänna 
  Tillståndsenheten 
 
9.2  * Åtgärd enligt tobakslagen       Godkänna 
  Tillståndsenheten 
 
 
10 Miljöstrategiska    

10.1 Miljörapport för Borås Stad       Godkänna 
 Ecos: 2015-33 Johanna Johansson 
 
10.2 Remiss: Förslag till kultur och biblioteksprogram Avstår från yttrande   
 2017-2018 Johanna Johansson 
 Ecos 2017-688 
 
10.3 Remiss – planprogram för Torpa-Hestra 4:1 m.fl.    Tillstyrka 

Ecos 2017-198         Pia Aspegren  
   

10.4 Remiss: Strategi för ökat träbyggnation i Borås  Tillstyrka   
 Ecos 2017-30 Susanne Möller Arneborg 
  
10.5 Remiss: Detaljplan för Byttorp, Byttorpshörn 1 m.fl. Tillstyrka 
  Ecos 2017-795 Johanna Johansson 
   
 
   
11 Miljötillsyn 
 
11.1 Tillstånd till avloppsanordning med vattentoalett Tillstyrka   
 Ecos 2017-170 Josefin Wilén 
  
   
 
12 Kurser och konferenser 
 
12.1 Myndigheter åker på turné för en giftfri vardag  Information 
 
12.2  Bus-dagarna     2 personer  
 
12.3  FAH- årskonferens     2 personer  
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13 Anmälningsärenden 
 
13.1 Delegationsbeslut 1-28 februari 2017 Till handlingarna  
 
13.2 Inkomna skrivelser   
 - 
 
14 Information från förvaltningen 
 
 14.1  Personalärenden   Information 
 
 14.2  Övrig information från förvaltningen Information 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ANSÖKAN OM PROJEKTSTÖD 
     
                                                                                  
1. Inriktning 
Stöd söks från prioriterat område inom Boråsregionens genomförandeplan. Endast ett område av 1 - 4 kan väljas 
och inom det valda området kan flera målfrågor väljas.  

För mer information om prioriterat område och typ av innehåll i respektive målfråga (kryssruta), se Boråsregionens 
genomförandeplan samt strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland (VG2020).  

För prioriterad målfråga ”Främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla” är Kulturplan för Boråsregionen 2016-
2019 vägledande.  

Samtliga hänvisade dokument finns att ladda ned på www.borasregionen.se/soka-projektmedel.  

1. En ledande kunskapsregion  
Skapa möjligheter till företagande och 
företagsutveckling inom Sjuhärad 

 
 Stimulera ökat entreprenörskap och intraprenörskap  

 
 Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag 

  

2. En region för alla  
a) Säkerställ nödvändig kunskap och 
kompetens inom Sjuhärad 
 
b) Säkerställa möjligheterna till 
samverkan för invånarna i Sjuhärad 

 
 Utveckla samordningen inom utbildningssystemet för att möta framtidens 

kompetensbehov  
    

 Bidra till en IT-infrastruktur med hög kvalitet för alla och som främjar hållbarhet  
 

 Utveckla en regional framtidsbild som stödjer hållbar utveckling i Västra Götaland  
 

3. En region där vi tar globalt ansvar 
Miljöinsatserna inom Sjuhärad ska 
skapa en hållbar framtid  

 
 Göra Västra Götaland till en modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel 

stad/land  
 

 Utveckla miljölösningar med ambition att påverka globalt via affärsdriven 
miljöutveckling  
 

4. En region som syns och engagerar 
Sjuhärad ska synas och sticka ut för 
att skapa intresse och framtids-
möjligheter 

 
 Främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i hela Västra Götaland  

 
 Satsa på internationell mötesindustri, evenemang och på att stärka besöksnäringen  

 
 
2. Allmänna uppgifter 
Projektets namn: 
Hållbar Landsbygd Sjuhärad 
 
 
Projektperiod: 2017 - 2019  
Ange projektets start- och slutdatum. Kostnader som uppkommer före eller efter denna period är inte stödberättigade. 
Delrekvisition ska ske minst en gång i halvåret. Slutredovisning av projektet ska ske inom två månader från projektets 
slutdatum.  
 
Sökt belopp från Boråsregionen:  

2470000 kronor 

 

 

Projektets totalkostnad: 

2659000 kronor 
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3. Uppgifter om sökanden   
Utbetalning av medel kan endast ske till sökande (den juridiska personen) och denne ska stå som ansvarig för det 
plus- eller bankgironummer eller bankkonto som anges.  
Sökande: Borås Stad 

Org. nummer: 212000-1561  

Juridisk form:    Kommun  

Postadress:       Telefon: 033-353000 

Postnummer: 501 10  Fax:       

Postort: Borås Webbadress: www.boras.se 

Plusgiro/ 
Bankgiro: 

 sökandens pg nr:         

 sökandens bg nr: 991-1025  

Är sökande 
momspliktig?   Ja   Nej 

Om sökanden är momspliktig och har rätt att dra av (lyfta) moms innebär detta att kostnaderna ska tas upp exklusive 
moms i projektbudgeten (och vid redovisning). Observera att även om sökandens övriga verksamhet är momspliktig 
behöver inte projektet vara det. Vid tveksamheter om projektet är skattepliktigt eller inte, kontakta Skatteverket. Om 
sökanden inte är momspliktig för projektverksamheten (dvs. momsen är en slutlig kostnad för projektet) får 
kostnaderna i budgeten tas upp inklusive moms. I dessa fall ska den faktiska kostnaden för momsen särredovisas 
vid rekvisition. 

 
4. Kontaktpersoner  
Om namn på projektledaren inte är klart vid ansökningstillfället ska detta kompletteras senast första dagen i 
projektperioden.  

Kontaktperson hos sökande: Mia Magnusson Telefon: 033-353564 

Mobil: 0734-153183 E-post: mia.magnusson@boras.se 

Projektledare: Mia Magnusson Kontaktperson ekonomi: Andreas Exner 

Telefon: 033-353564 Mobil: 0734-153183 Telefon: 033-358495 Mobil:       
E-post: mia.magnusson@boras.se E-post: andreas.exner@boras.se 

 
5. Sammanfattande projektbeskrivning  
Beskriv kortfattat projektet. I sammanfattningen ska det bland annat framgå på ett tydligt sätt hur projektet kopplar 
an till Boråsregionens tillväxt- och utvecklingsstrategi 2014-2020 samt till Kulturplan för Boråsregionen 2016-2019 
samt till den/de prioriterade målfrågor som är mest relevanta för projektet och som angetts under punkt 1.   
 
I miljönätverket i Sjuhärad har det väckts frågor kring Hållbar Landsbygd och en önskan att 
utveckla ett samarbetsprojekt för detta i Sjuhärad. I ett SP-projekt ”Hållbara livsstilar” har man 
tagit fram ett ”Livsstilshjul” med verktyg och metoder för ett hållbarare liv, men många är 
anpassade och utvecklade för stadsmiljö. Går dessa verktyg att anpassa till lokala 
förutsättningar på Sjuhärads landsbygd? Vilka aktiviteter inom hållbarhet pågår redan på 
landsbygden i Sjuhärad? Går dessa att anpassa till Livsstilshjulet? För att svara på detta och 
utveckla nya verktyg har fem kommuner i Sjuhärad gått samman i detta projekt. Genom 
projektet vill vi skapa en bild av hur man kan leva, mötas, verka, arbeta och utveckla näringar 
hållbart på landsbygden. Målgrupp för projektet är människor, näringsidkare, föreningar, 
organisationer som bor och verkar på landsbygden. Processen ska vara levande och anpassas 
efter lokala behov och förutsättningar i deltagande kommuner.   
Projektperioden är på tre år och ska mynna ut i verktyg, arenor, ambassadörer, 
kommunikationskanaler och nya såväl lokala som internationella projekt för en mer hållbar 
landsbygd. Sjuhärad kan bli en föregångare och ett positivt exempel för hållbar landsbygd.  
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6. Bakgrund  
Ange skäl till projektet och historik. Ange till exempel vilka problem som projektet avser att lösa eller vilka nya 
möjligheter/metoder som ska utvecklas. Beskriv på vilket sätt projektet tillför något nytt. Finns andra liknande 
verksamheter idag? I så fall, på vilket sätt kompletterar projektet befintliga insatser eller nuvarande 
arbetssätt/metoder? 
 
Det finns många projekt som arbetar med hållbar stadsutveckling. Kan man vända på 
begreppet och utveckla ett samarbete kring hållbar landsbygd istället? Dessa frågor har 
väckts i miljönätverket i Sjuhärad. Arbetsgruppen ville utveckla ett samarbete kring begreppet 
hållbar landsbygd. Människor, organisationer och näringsidkare som bor, lever och verkar på 
landsbygden är ofta beroende av bil för transporter av olika slag. Återvinningsstationerna 
ligger glest och kollektivtrafiken är inte tillfredsställande. Hur kan vi tillsammans i Sjuhärad 
stimulera en hållbar utveckling på landsbygden? Det finns även samband mellan hållbar 
landsbygdsutveckling och biologisk mångfald. En levande landsbygd där människor brukar 
landskapet för att hävda åkrar och betesmarker så att de inte växer igen gynnar ett rikt växt- 
och djurliv.  
Projektet frågar sig vilka hållbara initiativ som redan sker på Sjuhärads landsbygd – går dessa 
att applicera i stadsmiljö och/eller på andra orter i Sjuhärad? Går befintliga verktyg för 
stadsmiljö (till exempel Hållbara Livsstilar) applicera på landsbygden? Om inte, varför? Går 
befintliga verktyg att utveckla/anpassa till förutsättningar och behov på Sjuhärads landsbygd? 
Vilka behov och lokala förutsättningar finns i respektive kommun?  
 
För att komma fram till vad som är relevant för detta projekt och vilka intressenter som ville 
vara partners hade vi den 17 november 2016 ett möte. Representanter från Borås 
(sammankallande), Tranemo, Svenljunga, Borås Energi och Miljö, Ulricehamn och Leader var 
på plats. Det var näringslivsutvecklare, landsbygdsutvecklare, affärsutvecklare, miljöstrateger, 
energisamordnare och verksamhetschef som möttes. På mötet diskuterades bakgrund till 
projektet, vad som är viktigt för en hållbar landsbygd i Sjuhärad och lämplig projektstruktur. 
 

 
7. Syfte  
Ange kortfattat vad projektet syftar till. 
 
Projektet syftar till hitta arenor för erfarenhetsutbyte samt verktyg och metoder för att utveckla 
en mer hållbar landsbygd.  
Genom projektet vill vi skapa en bild av hur man kan leva, verka, arbeta och utveckla näringar 
hållbart på landsbygden. Vi vill få fram lokala, nationella och internationella förebilder. Syftet 
är även att sprida positiva exempel från Sjuhärad och göra Sjuhärad till en förebild inom 
hållbar landsbygd. 
 

 
8. Mål   
Ange projektets mål. Målen ska vara mätbara och möjliga att följa upp.  
 
Mål för alla tre år:  

1. Inventering av och sammanställning av befintliga goda exempel som passar i projektet, 
både på Sjuhärds och på annan landsbygd samt från verktyget Hållbara Livsstilar. 
Mätbara mål = 5 stycken verktyg från Hållbara livsstilar, 5 stycken annan landsbygd, 10 
stycken befintliga goda exempel från Sjuhärads landsbygd.  

2. Identifiering av lokala behov och förutsättningar. Projektmöten i respektive kommun. 
Mätbart mål = 5 projektmöten. 

3. Test av verktyg och metoder i minst fem delprojekt. Mätbara mål = 5 delprojekt, 10 
verktyg & metoder 

4. Sammanställning av fungerande verktyg och metoder (utifrån delprojekten). Mätbart 
mål = 10 verktyg & metoder 

5. Deltagare i aktiviteter, 50 stycken per delprojekt. Mätbart mål = 250 st. 
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8. Mål   
Ange projektets mål. Målen ska vara mätbara och möjliga att följa upp.  

6. Identifiera lokala ambassadörer för en hållbar landsbygd. Minst en per deltagande 
kommun. Mätbart mål = 5 ambassadörer 

7. Kommunikation och spridningseffekter: skapa minst tre digitala kanaler utifrån 
projektets behov (till exempel v-logg, blogg, hemsida, Instagram, Facebook, Snapchat, 
vimeo). Mätbart mål: 3 digitala kanaler 

8. Nya projekt, lokala och internationella. Ett mål är att detta övergripande projekt ska 
resultera i andra projektansökningar utifrån de behov som identifieras. Mätbart mål: 1 
lokal projektansökan, 1 internationell projektansökan 

 
 
9. Målgrupp  
Ange vilken/vilka målgrupp/er projektet vänder sig till. Ange även på vilket sätt målgruppen kommer att få nytta av  
projektets resultat och hur målgruppen kommer att engageras i projektet.  

 
Människor som bor och verkar på landsbygd. Näringsidkare, föreningar och organisationer på 
landsbygden. Dessa intressenter kan och ska variera efter plats, för att projektet ska vara 
levande och anpassas efter lokala behov och förutsättningar.  
Kommuner, både mellan kommuner i Sjuhärad och inom kommuner. Landsbygdsutvecklare, 
näringslivsutvecklare, naturvårdare och miljöstrateger kan arbeta tillsammans inom projektet. 
Även kommuner utanför Sjuhärad. Resultaten och verktygen kan användas såväl regionalt, 
som nationellt som internationellt.  
 

 
10. Projektorganisation 
Redogör för projektets organisation, ev. styrgrupper, referensgrupper och deras sammansättning. Ange antal anställda 
i projektet, dess befattningar samt sysselsättningsgrad. Ange hur projektets ekonomiadministration kommer att 
hanteras. Observera att jämn könsfördelning och integrationsaspekter ska beaktas vid fastställande av 
projektorganisation.    
 
Projektledare Borås Stad som arbetar heltid i projektet.  
Arbetsgrupp bestående av de organisationer som deltar i projektansökan, 5 kommuner och 
Leader Sjuhärad. 
Projektet vill skapa en levande referensgrupp och bjuder löpande in dem det berör och som kan 
bidra i projektet.  
I uppstartsfasen kommer arbetsbelastningen vara mindre och mer resurser behövs på slutet 
beroende på vilka behov som utvecklas i projektet. Då kan arbetsbelastningen vara mer än heltid 
och fördelas på flera personer.  
Borås Stad gör ett projektkonto som administreras av Miljöförvaltningens ekonomiansvarige.   
 
 

 
11. Projektinnehåll  
Ange vilka aktiviteter som planeras i projektet för att uppnå syfte och mål. En viktig del i arbetet är att ta fram 
kommunikationsplan för att sprida projektets resultat och effekt.  
Projektet är uppdelat i olika faser. Början av projektet handlar om att samla in erfarenheter från andra 
projekt och nätverk där man har arbetet med hållbar utveckling på landsbygden, såväl i Sjuhärad som 
nationellt och internationellt. Dessa erfarenheter kommer sedan att jämföras och sorteras efter det 
livsstilshjul (Hållbara Livsstilar) som SP har tagit fram för att se hur exempel i livstilshjulet kan appliceras på 
landsbygd. Därefter börjar arbetet med att utveckla nya exempel på hur hållbarhetsarbete kan drivas på 
landsbygden tillsammans med intressenter. Exemplen kommer att testas i de deltagande kommunerna. 
Parallellt utvecklas metoder och verktyg för att kommunicera hållbarhetsfrågor och goda exempel med de 
som lever och verkar på Sjuhärads landsbygd.  
Borås Stad deltar även i ett nationellt projekt om hållbara livsstilar i stadsmiljö och kommer att applicera 
erfarenheter från det projektet i Hållbar Landsbygd Sjuhärad.  
 

• Uppstartsmöte, arbetsgruppsmöten, möten lokal i alla deltagande kommuner 
• Kartlägga goda exempel (både lokalt, i Sverige och internationellt) som finns och 

kategorisera enligt samma struktur som ”Hållbara livsstils-hjulet”  
• Idégenerering. Finns det nya metoder att testa utifrån de behov som finns? 
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11. Projektinnehåll  
Ange vilka aktiviteter som planeras i projektet för att uppnå syfte och mål. En viktig del i arbetet är att ta fram 
kommunikationsplan för att sprida projektets resultat och effekt.  

• Undersöka om befintliga verktyg i ”Hållbara livsstils-hjulet” går att applicera på 
landsbygden. Definition hållbar livsstil – passar den även på landsbygden? 

• Anpassa SPs livsstilshjul till lokala förhållanden i Sjuhäradsbygden.  
• Testa verktygen i det lokala livsstilshjulet i praktiken. 
• Spridning. Kommunikationsverktyg för att nå alla målgrupper.  
• Utvärdering 

 
Under projektets gång kommer vi att arbeta med punkterna parallellt. På så sätt finns större 
möjlighet att få igång ett samarbete med intressenter, invånare och näringsidkare utifrån deras 
behov och förutsättningar.  
 
 
Aktiviteter 2017 Startdatum Slutdatum 

Kartlägga goda exempel landsbygd Feb 2017 Sep 2017 
Identifiera passande verktyg utifrån livsstilshjulet, Hållbara 
Livsstilar Feb 2017 April 2017 

Uppstartsmöte arbetsgrupp Feb 2017 Mars 2017 

Möten med arbetsgruppen, 4 st per år Feb 2017 Dec 2017 

Möten i alla deltagande kommuner Mars 2017 Maj 2017 

Idégenerering Mars 2017 Sep 2017 
Kategorisera verktyg och idéer enligt samma struktur som 
Livsstilshjulet Sep 2017 Nov 2017 
Undersöka möjligheten för ett #Greenhack konto för Sjuhärad som 
kommunikationskanal för såväl projektet som hållbarhetsfrågor i 
Sjuhärad.  Maj 2017 Dec 2017 

Upplägg och aktiviteter för projektansökan 2018 Aug 2017 Dec 2017 

   

   

   

   

 
            

                  
 
Generella urvalskriterier (12-15) 
 
12. Kommunal samverkan 
Ett urvalskriterium är att projektet ska aktivt samverka med minst två kommuner och/eller kommunala bolag. 
Samverkan ska vara förankrad redan vid ansökningstillfället. Ange vilka kommuner och/eller kommunala bolag som är 
samverkansparter samt hur samverkan ska ske. Ange även om samverkan sker med andra aktörer inom exempelvis 
näringsliv, akademi och förening. Utgångspunkten är att aktörerna i Sjuhärad genom samarbete åstadkommer större 
tillväxteffekter än vad var och en kan åstadkomma var för sig.   

  Bollebygd    Borås     Herrljunga    Mark  
  Svenljunga   Tranemo   Ulricehamn   Vårgårda 

 
Övriga partners i arbetsgrupp: 
Ulricehamns energi  
Leader Sjuhärad 
Dialogpartner: 
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12. Kommunal samverkan 
Ett urvalskriterium är att projektet ska aktivt samverka med minst två kommuner och/eller kommunala bolag. 
Samverkan ska vara förankrad redan vid ansökningstillfället. Ange vilka kommuner och/eller kommunala bolag som är 
samverkansparter samt hur samverkan ska ske. Ange även om samverkan sker med andra aktörer inom exempelvis 
näringsliv, akademi och förening. Utgångspunkten är att aktörerna i Sjuhärad genom samarbete åstadkommer större 
tillväxteffekter än vad var och en kan åstadkomma var för sig.   

  Bollebygd    Borås     Herrljunga    Mark  
  Svenljunga   Tranemo   Ulricehamn   Vårgårda 

Borås Energi och Miljö 
Navet Science Center 
Ulricehamns Energi  
Fler aktörer och kommuner kan komma in under projektets gång, t.ex. lokala bostadsbolag. 

 
13. Sjuhäradsperspektiv  
Ett urvalskriterium är att projektet ska ha ett långsiktigt och tydligt Sjuhäradsperspektiv. Utgångspunkten för medlens 
användning är Sjuhärad där helheten är överordnad lokala perspektiv. Ange hur projektet har gemensam nytta för 
kommunerna i Sjuhärad. Ge konkreta exempel på vilka kommuner som samverkar i projektet och/eller vilka företag 
som deltar och från namngiven kommun. 

Sjuhärad kan genom projektet bli en spjutspets, föregångare och positivt exempel för andra hur man verkar 
för att få både en mer levande och hållbar landsbygd. Projektet kan skapa nätverk mellan landsbygd, 
näringsliv och miljö – både inom och utanför kommunala organisationer. Kommunerna Svenljunga, 
Tranemo, Borås, Ulricehamn och Vårgårda är med i projektet. Även Leader Sjuhärad. Utöver detta 
medverkar Navet Science Center, Borås Energi och Miljö och Ulricehamns Energi som dialogpartner. Alla 
respektive partners har ett brett nätverk och skapar en bra grund för projektet. Genom att ha ett levande 
projekt som möter medborgare, organisationer, föreningar, näringsidkare med flera på plats och utgår från 
lokala resurser och behov kan många aktörer i Sjuhärad bli delaktiga. Vid projektansökan är framför allt 
miljöstrateger, näringslivutvecklare, och landsbygdsutvecklare inkopplade. Under projektets gång kommer 
andra berörda tjänstemän, organisationer, näringsidkare, föreningar etc kopplas in.   
 
Med projektet finns en möjlighet att knyta samman och marknadsföra vad som redan sker. Till exempel alla 
småskaliga näringsidkare som redan finns i Sjuhärad. Att skapa en överblick och inte uppfinna hjulet på 
flera ställen samtidigt. Att anpassa de verktyg som redan finns till ett Sjuhäradsperspektiv.  
 

 
14. Verksamhet efter projekttiden 
Ett urvalskriterium är att projektet från start ska ha en tydlig finansiell långsiktig plan för hur projektet (om så planeras) 
ska finansieras efter projektperiodens slut. Ange hur verksamheten planeras att bedrivas, vem dess huvudman 
planeras vara samt hur planerad finansiering ser ut efter projektperioden.  
Om däremot projektet är en engångsföreteelse och det unika ligger i projektets slutliga resultat eller metod ska det 
finnas en plan för hur resultatet ska tillvaratas och spridas (se punkt 16). 
 
Projektet genererar nya projekt och samarbeten mellan kommunerna i Sjuhärad. Projektet 
kommer även vara en katalysator för lokala projekt som kan söka Leader medel. Projektet vill 
även att verktyg och metoder permanentas till löpande verksamhet. Exempelvis försäljning av 
lokalproducerade produkter, verktygsbibliotek och nya resvanor. 
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15. Horisontella kriterier – miljö/jämställdhet/integration/tillgänglighet  
Som en viktig del i tillväxtarbetet ska de projekt som Boråsregionen finansierar arbeta utifrån fastställda horisontella 
kriterier. Projekten ska aktivt arbeta för att minimera den egna miljöpåverkan, främja såväl jämställdhet som 
integration samt att dess verksamhet ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. Vid förfrågan 
ska projekt kunna redogöra för hur de planerar att arbeta utifrån dessa horisontella kriterier och även i ett senare 
skede hur arbetet har fortlöpt. 

 
Projektet har en tydlig lokal anknytning som Sjuhäradsbor, näringsidkare och andra organisationer kan 
identifiera sig med. Att identifiera sig med andra med samma förutsättningar är inkluderande, skapar en 
känsla av sammanhang och tröskeln till en mer hållbar beteendeförändring blir lägre.  
Eftersom projektet även vill identifiera vilka hållbara insatser som görs på Sjuhärads landsbygd finns en 
möjlighet att känna stolthet.  
En idé som spänner över alla horisontella kriterier är om VR, Virtual Reality, och andra digitala sätt att 
mötas kan användas för att minska resandet i såväl projektet som på landsbygden? Att mötas via VR kan 
ge stora möjligheter till inkludering och likvärdighet. Man kan dela upplevelser och erfarenheter utan att åka 
till varandra och kan skapa interaktiva möten mellan olika platser. VR minskar barriärer, minskar 
miljöpåverkan, är inkluderande och kan göras tillgängligt för alla.     
 
 

 
16. Uppföljning, utvärdering och resultatspridning 
Beskriv hur projektet ska följas upp och utvärderas för att resultat ska kunna tas om hand och spridas till målgrupp och 
andra. Beskriv hur projektet planerar att kommunicera att Boråsregionen är en medfinansiär. 
 
Beskriv även hur mål ska följas upp och mätas. Uppgifter om namn på personer eller företag som ingår i utfallet av 
indikatorerna ska vid begäran kunna redovisas av stödmottagaren. 
 
Projektet kommer att följas upp en gång i halvåret i arbetsgruppen. Uppföljning sker dels utifrån 
de mätbara målen och dels utifrån mjuka värden som kan mätas. Vi vill veta vad som har 
fungerat och inte, varför något eventuellt fungerat och vad som är bra och vad som skulle kunna 
göras bättre? För att få den levande process vi eftersträvar i projektet är det viktigt med en 
konstant dialog mellan projektledaren och partners.  
 
Innan sommaren skrivs en lägesrapportering och varje år avslutas med en årsrapportering.  
 
I allt material som produceras, såväl digitalt som tryckt, kommer Boråsregionens logotyp synas.  
 
 

 
17. Långsiktiga effekter 
Ange förväntade långsiktiga effekter och förklara hur projektet bidrar till dessa. Till skillnad från mål kan långsiktiga 
effekter uppnås efter projektperioden.  
 
Genom ett samverkansprojekt i Sjuhärad om både miljö och landsbygdsutveckling så skapas 
mötesplatser mellan kommunerna, inom kommunerna och mellan olika aktörer. Denna 
samverkan är grundbulten för att kunna driva arbetet vidare. Projektet kommer sannolikt att leda 
till fler gemensamma projekt, förhoppningsvis även med internationella parter och finansiering. 
Projektet kommer även identifiera vilka svårigheter som finns för att skapa en hållbar landsbygd. 
Ett måste för att kunna gå vidare och utveckla lösningar. Långsiktiga mål med projektet är att 
arbetet kommer att bli en naturlig del i de befintliga strukturer som redan finns, eller att utveckla 
nya långsiktiga strukturer.  
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  Kostnadsslag 
 

År 2017   
 

År 2018   
 

År 2019   Totalt 
Lönekostnader 
Lönekostnader för personer som är anställda av 
projektägaren och direkt deltar i projektarbetet.  
Lönen ska motsvara den anställdes ordinarie lön  
inklusive sociala avgifter. Observera att 
overheadkostnader inte ska ingå i denna post. I 
förekommande fall specificeras dessa under ”Övrigt”.  600 000 620 000 700 000 1 920 000 
 Externa tjänster (direktfinansierade offentliga)   
Här anges beräknad nedlagd tid och lönekostnader för 
personer som arbetar inom projektet men som inte är 
anställda av projektägaren utan av annan offentlig 
organisation. Det är alltså en resurs som tillförs projektet 
men där kostnaderna inte betalas/inte finns redovisade i 
projektägarens egen bokföring. Lönen ska motsvara den 
ordinarie lönen inklusive sociala avgifter. 60 000 63 000 66 000 189 000 
Externa tjänster (direktfinansierade privata)                   0 
Privat direktfinansiering (tex ideell tid max 220kr/h)     
Externa tjänster (köpta tjänster) 
T ex konsulter och föreläsare, dvs. kompetens som köps 
in utifrån.  30 000 30 000 30 000 90 000 
Resor 30 000 30 000 30 000 90 000 
Övrig kommunikation  
T ex telefon, porto, datakommunikation osv. 20 000 20 000 20 000 60 000 
Marknadsföring  
T ex trycksaker osv. 30 000 60 000 100 000 190 000 
Lokaler 
T ex hyra för kontor eller annan lokal i samband med 
seminarier och även andra lokaler som projektet 
disponerar. 20 000 20 000 20 000 60 000 
Övrigt 
Observera att kostnadsslaget övriga kostnader 
(overheadkostnader) får utgöra max 10 % av den totala 
projektkostnaden. Kostnader för intern representation är 
inte stödbar. Vidare godkänns inte kostnader för alkohol.  20 000 20 000 20 000 60 000 

 Summa totala kostnader 810 000 863 000 986 000 2 659 000 
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Finansiärer – typ av finansiering 
 

År 2017   
 

År 2018   
 

År 2019   Totalt 
Offentlig kontantfinansiering     

 Boråsregionen                                     750 000 800 000 920 000 2 470 000 
                          0 
                          0 
                          0 
                          0 
                          0 
Offentlig direktfinansiering 
 t ex arbetsinsats och lokaler 
 (Exempelvis för projekt inom målfråga ”En aktiv och 
nyskapande kulturregion för alla”)     

  Borås kommun 10 000 10 500 11 000 31 500 
  Tranemo kommun 10 000 10 500 11 000 31 500 
  Svenljunga kommun 10 000 10 500 11 000 31 500 
  Vårgårda kommun 10 000 10 500 11 000 31 500 
  Ulricehamns kommun 10 000 10 500 11 000 31 500 
  Leader 10 000 10 500 11 000 31 500 
 Total offentlig finansiering    60000 63000 66 000 189 000 
 Privat kontantfinansiering     
                          0 
                          0 
                          0 
                          0 
                          0 
 Total privat finansiering 0 0 0 0 
 Privat direktfinansiering (tex ideell tid max 220kr/h)     
                        0 
                        0 
                        0 
                        0 
Total privat direktfinansiering 0 0 0 0 

 Summa total finansiering 810 000 863 000 986 000 2 659 000 
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20. Underskrift 

Undertecknad försäkrar att de uppgifter som lämnas i ansökan är riktiga. Vidare intygas att inga andra offentliga stöd, utöver de i denna 
ansökan redovisade, finansierar detta projekts kostnader. Samtidigt medges att projektansökan får tas upp och diskuteras med berörda parter 
till Boråsregionen samt att sökandens kreditgivare och revisorer får lämna information som är nödvändig för bedömning av ansökan och den 
fortsatta hanteringen av projektstödet.  
 
Vidare medger undertecknad enligt 10 § personuppgiftslagen, SFS 1998:204, att de personuppgifter om undertecknad, som har lämnats i 
ansökan, får behandlas på sådant sätt och i sådan omfattning som är nödvändig för Boråsregionens hantering av ärendet (registrering i 
diarium och liknande) och att de publiceras på Internet i information om projektet. * 

             

Datum Underskrift av behörig firmatecknare Namnförtydligande 

 
Projektledare  
Om namn inte är klart vid ansökningstillfället ska detta kompletteras senast första dagen i projektperioden. 
Undertecknad medger enligt 10 § personuppgiftslagen, SFS 1998:204, att de personuppgifter om undertecknad, som har lämnats i ansökan, 
får behandlas på sådant sätt och i sådan omfattning som är nödvändig för Boråsregionens hantering av ärendet (registrering i diarium och 
liknande) och att de publiceras på Internet i information om projektet.* 

             

Datum Underskrift av projektledaren Namnförtydligande 

 
* Personuppgifterna för firmatecknare och projektledare behandlas för de ändamål som framgår i texten, t ex för att 
sprida information om projektet. Om personuppgifterna inte ska behandlas på detta sätt ska detta särskilt meddelas.  
 
  
 



 
 

 

 

Månadsuppföljning, februari 2017 

Miljö- och konsumentnämnden 
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1 Miljö- och konsumentnämnden 

1.1 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall Avvikelse/ 
utfall 

Prognos- 
avvikelse för 

helåret 

Politisk 
verksamhet 

1 018 170 120 50  

Versamhetsstö
d 

6 625 1 104 1 373 -269  

Livsmedelskont
roll 

1 198 200 -1 912 2 112  

Miljötillsyn 2 667 445 920 -475  

Miljöstrategiska 5 824 971 983 -12  

Orangeriet 4 519 753 177 576  

Buget- och 
skuldrådgivning 

3 299 550 600 -50  

Totalt 25 150 4 193 2 261 1 932  

Nämnden redovisar en positiv avvikelse på 1 932 tkr efter februari månad. 

Flertalet vakanta tjänster och viss personalfrånvaro gör att nämnden redovisar en positiv avvikelse inom 
personalkostnader med totalt 1 174 tkr. Materialkostnaderna följer periodiserad budget. 
Tjänstekostnaderna redovisar en positiv avvikelse på 572 tkr mot periodiserad budget. 

1.1.1 Politisk verksamhet 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Nämndbudget 
Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
Avvikelse/ 

utfall 

Prognos- 
avvikelse för 

helåret 

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -1 018 -170 -120 50 100 

Resultat -1 018 -170 -120 50 100 

Kostnaderna för nämnden uppvisar en positiv avvikelse på 50 tkr efter februari månad. 
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1.1.2 Verksamhetsstöd 

Verksamhetens nettokostnader 

Tkr Nämndbudget 
Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
Avvikelse/ 

utfall 

Prognos- 
avvikelse för 

helåret 

Intäkter 235 39 17 -22 0 

Kostnader -6 860 -1 143 -1 390 -247  

Resultat -6 625 -1 104 -1 373 -269 0 

Verksamhetsstöd uppvisar en negativ avvikelse mot periodiserad budget med 269 tkr efter februari 
månad. 

Avdelningen redovisar en positiv avvikelse på 225 tkr efter februari månad inom personalkostnader. 
Tjänstekostnaderna redovisar en negativ avvikelse på 445 tkr på grund av felaktigt underlag av 
lokalhyror som leder till att omfördelning inom förvaltningen ej kunnat ske ännu. Detta beräknas ske 
under mars månad. 

1.1.3 Livsmedelskontroll 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Nämndbudg

et 
Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
Avvikelse/ 

utfall 

Prognos- 
avvikelse för 

helåret 

Intäkter 6 895 1 149 3 184 2 035  

Kostnader -8 093 -1 349 -1 272 77  

Resultat -1 198 -200 1 912 2 112  

Livsmedelskontroll uppvisar en positiv avvikelse på 2 112 tkr mot periodiserad budget. 

Avdelningens årsintäkter inkom under februari och har inte periodiserats. 

Samtliga kostnadsslag följer periodiserad budget med mindre positiva avvikelser. 

  

1.1.4 Miljötillsyn 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Nämndbudget 
Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
Avvikelse/ 

utfall 

Prognos- 
avvikelse för 

helåret 

Intäkter 7 400 1 233 65 -1 168  

Kostnader -10 067 -1 678 -985 693  

Resultat -2 667 -445 -920 -475  
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Miljötillsyn uppvisar en negativ avvikelse mot periodiserad budget på 475 tkr efter februari månad. 

Avdelningen redovisar en negativ avvikelse på 1 168 tkr inom intäkter, varvid årsintäkter beräknas 
inkomma under mars och april månad. 

Avdelningen redovisar en positiv avvikelse inom personalkostnader på 460 tkr samt tjänstekostnader på 
226 tkr mot periodiserad budget. Avvikelserna beror på personalfrånvaro samt lokalkostnader som inte 
ännu omfördelats. 

1.1.5 Miljöstrategiska 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Nämndbudget 
Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
Avvikelse/ 

utfall 

Prognos- 
avvikelse för 

helåret 

Intäkter 2 988 498 66 -432  

Kostnader -8 812 -1 469 -1 049 420  

Resultat -5 824 -971 -983 -12  

Miljöstrategiska avdelningen redovisar en negativ avvikelse på 12 tkr efter februari månad. 

Avdelningen har ännu inte fått statsbidrag och övriga ersättningar för sin verksamhet, utan dessa 
beräknas inkomma senare under året. 

Avdelningen redovisar en positiv avvikelse inom personalkostnader på 266 tkr samt tjänstekostnader på 
150 tkr mot periodiserad budget. Detta beror på vakanta tjänster samt avsaknad omfördelning av 
lokalhyror, vilket beräknas ske under mars månad. 

1.1.6 Orangeriet 

Verksamhetens nettokostnader 

Tkr Nämndbudget 
Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
Avvikelse/ 

utfall 

Prognos- 
avvikelse för 

helåret 

Intäkter 0 0 0 0  

Kostnader -4 519 -753 -177 576  

Resultat -4 519 -753 -177 576  

Verksamheten i Orangeriet redovisar en positiv avvikelse på 576 tkr efter februari månad. 

Avdelningen har inga budgeterade intäkter och avsaknad verksamhet i lokalen skapar en positiv 
avvikelse inom kostnader. 
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1.1.7 Budget- och skuldrådgivning 

Tkr Nämndbudget 
Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
Avvikelse/ 

utfall 

Prognos- 
avvikelse för 

helåret 

Intäkter 1 336 223 1 -222  

Kostnader -4 635 -773 -601 172  

Resultat -3 299 -550 -600 -50  

Budget- och skuldrådgivningen redovisar en negativ avvikelse på 50 tkr efter februari månad. 

Avdelningen redovisar en negativ avvikelse på 222 tkr inom intäkter mot periodiserad budget och beror 
på att avgifterna för kranskommuner inte debiterats ännu. 

Avdelningen redovisar en mindre positiv avvikelse inom personalkostnader på grund av frånvaro, samt 
en positiv avvikelse inom tjänstekostnader då lokalkostnader inte omfördelats ännu. 
Materialkostnaderna följer budget. 
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Ekonomisk redovisning 

 2016 2017     

 
Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Avvikelse Prognos
avvikelse 

Miljö- och konsumentnämnden 132 1 018 170 120 50  

Verksamhetsstöd 1 210 6 373 1 104 1 373 -269  

Livsmedelskontroll 692 1 198 200 -1 912 2 112  

Miljötillsyn 850 2 667 445 920 -475  

Miljökommunikation inkl. energi- och 
konsumentrådgivning 

763 5 824 971 983 -12  

Orangeriet  4 519 753 177 576  

Budget- och skuldrådgivning 496 3 299 550 600 -50  

Buffert  252     

Verksamhetens nettokostnader 4 143 25 150 4 193 2 261 1 932  

Kommunbidrag  25 150     

Resultat jfr med kommunbidrag -4 143 0 -4 193 -2 261   

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat       

Resultat jfr med tillgängliga medel  0     

Verksamhetsmått 

Miljöförvaltningen gemensamt 

Verksamhetsmått Utfall Feb 2016 Budget 2017 Utfall Jan 2017 Utfall Feb 2017 

Antal ärenden 561    

Antal händelser (Ecos) 2 087    

Antal delegationsbeslut. 204    

Livsmedelskontroll 

Verksamhetsmått Utfall Feb 2016 Budget 2017 Utfall Jan 2017 Utfall Feb 2017 

Antal livsmedelsverksamheter 800 770   

Antal inspektioner 197 800   

Antal revisioner 5 100   

Antal delegationsbeslut 104 200   

Klagomål 8 50   

Registrering 27 100   

Miljötillsyn 

Verksamhetsmått Utfall Feb 2016 Budget 2017 Utfall Jan 2017 Utfall Feb 2017 

Antal delegationsbeslut 100 600   

Antal inspektioner och personliga möten miljötillsyn 20 300   

Antal inspektioner och personliga möten enskilda avlopp 3 150   

Antal inspektioner och personliga möten hälsoskydd 8 50   

Antal kundkontakter miljötillsyn 555 5 000   

Antal kundkontakter enskilda avlopp 285 2 000   

Antal kundkontakter hälsoskydd 214 1 500   

Miljöstrategiska 

Verksamhetsmått Utfall Feb 2016 Budget 2017 Utfall Jan 2017 Utfall Feb 2017 

Konsumentkontakter 288 3 000   

Informationsaktiviteter. 5 100   

Rådgivningskontakter 14 300   
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Budget- och skuldrådgivning 

Verksamhetsmått Utfall Feb 2016 Budget 2017 Utfall Jan 2017 Utfall Feb 2017 

Klientkontakter 204 3 000 96 315 

Förhandlingsärenden 86 490 34 73 

Informationsaktiviteter 4 50 2 5 

Kommentarer 

Prognos för helåret  

Förvaltningen har idag flertalet vakanta tjänster som är svåra att tillsätta. Detta kan påverka förvaltningens intäkter samt 
personalkostnader på helår. 

Orangeriets kostnader är lägre än budget på grund av saknad verksamhet i lokalen. Mer information inväntas inkomma 
gällande Orangeriet 2.0. 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Intern kontrollplan 2016 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden fastställer det av förvaltningen upprättade förslaget 
till intern kontrollplan 2016. 
 

Ärendet 
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde. Varje nämnd har att se till att en organisation upprättas för den 
interna kontrollen och att regler och anvisningar antas för denna. 
 
Kommunrevisionen har i en PM upprättad den 9 oktober 2000 gett anvisningar om 
hur interna kontrollplaner upprättas. Med utgångspunkt från denna och ett nytt 
kommungemensamt underlag har förvaltningen tagit fram ett förslag till intern 
kontrollplan 2016. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
I den interna kontrollplanen bestäms vilka rutiner och system som ska granskas. Från 
år till år görs några förändringar. I förhållande till 2015 har en ny rutin/system lagts 
till som avser kontroll av ekonomiskt utfall gentemot budget och en rutin om kontroll 
att upprättad dokumenthanteringsplan är aktuell och följs. Vidare har naturligtvis 
kontrollansvarig bytts ut för respektive rutin/system. 
 
 
 
 
Agneta Sander  Niclas Björkström 
Miljöchef  Avdelningschef 
 

Bilaga 
Intern kontrollplan 2016 
Riskanalys 2016 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Stadsrevisionen 



 

 
 

Uppföljning Intern kontroll 2016 
Miljö- och konsumentnämnden 
 

 

 

 
 

  



Miljö- och konsumentnämnden, Uppföljning Intern kontroll 2016 2(5) 

1 Inledning 

2 Styrning och ledning 
Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Slutsats 

Delegation Kontroll att delegationsordningen efterlevs. 
Stickprov 25 ärenden. 

Analys 
Av 25 ärenden var det 4 där lagstödet som angivits ej varit delegerat till delegaten. Utöver 
detta hittades några ärenden där vissa lagstöd kändes onödiga eller helt fel. 
 
Åtgärd 
Förtydliga vad var och en har delegation att göra och inte göra. 
 

Inventarier Att inventarier registrerats i Borås Stads 
inventariesystem, att stöldskyddsmärkning sker. 
Inventering 1 gång/år. 

Analys 
Inventering genomförd mars 2017 och Regitwise är uppdaterat. 
 
Åtgärd 
Ingen åtgärd. 

3 Personal 
Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Slutsats 

Personal- och 
lönekontroller 

Kontroll att lönerapportering sker enligt 
föreskrifter avseende såsom 
övertid/mertidsersättning, användning av bil i 
tjänsten samt utlägg i tjänsten Intern kontroll-
förfrågan skickas till Löneservice 
Fyll i blankett som finns bifogad, finns också att hämta 
på intranätet. 

Analys 
Intern kontroll av löner utförda av Löneservice. Kontrollerade personer: 9.  En anställd hade 
inte inlöst övertid inlagt i Heroma trots att det stod det på anställningsunderlaget. Löneservice 
har ändrat så nu är det korrekt enligt underlaget från oss. I övrigt inga avvikelser. 
 
Åtgärd 
Inga åtgärder. 
 

4 Ekonomi 
Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Slutsats 

Leverantörsfakturor Korrekt leverantörsfaktura, utgiften tillhör 
verksamheten, YY-kod korrekt finns på fakturan, 
F-skatt, ej egen attest. Stickprov 50 fakturor 

Analys 
50 leverantörsfakturor kontrollerades. På 5 fakturor finns ingen uppgift om att leverantören har 
F-skatt och tre fakturor saknade eller hade felaktig YY-kod. I övrigt ok. 
 
Åtgärd 
Kontakta företagen som vi har avtal med och påtala att det bör stå på fakturan att de har F-
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Slutsats 

skatt. Information till alla anställda om att YY-koden är viktig. 
 

Representation-utbildning Att deltagarförteckning, att syfte framgår , samt 
att  program bifogas, för kostnader avseende 
representation, utbildningar m.m. Att kostnader 
för representation följer skattelagstiftning samt 
Borås Stads riktlinjer. Stickprov av konto 471x , 
4772, (614x, 616x) 

Analys 
Underlag saknas vid ett par tillfällen, i övrigt ok. 
 
Åtgärd 
Fortsätta påminna alla anställda att lämna in underlag (kursinbjudan, deltagarförteckning) till 
ekonomifunktionen, som i sin tur kommer att kontrollera att underlagen finns. 
 

Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

Kontroll av rätt fakturering, korrekta 
inkomstuppgifter 
(äldreomsorg/funktionshinderverksamhet). 
Stickprov 150 fakturor 

Analys 
Av 150 kontrollerade fakturor hittades inga avvikelser. 
 
Åtgärd 
Ingen åtgärd. 
 

Upphandling Att Borås Stads direktupphandlingsregler 
efterlevs. Stickprov på leverantörers sammanlagda 
belopp över gällande direktupphandlingens 
prisbasbeloppsgränser. 

Analys 
Det förekom ingen avvikelse vad gäller beloppsgränser. 
 
Åtgärd 
Ingen åtgärd. 
 

Att inköp följer ramavtal. Stickprov av vissa konton 
enligt upplagd Agresso Exceleratorfrågor. 

Analys 
Tio leverantörer valdes slumpmässigt av de som, enligt utskrift från Agresso, inte ingår i något 
ramavtal. Inga alternativ till inköpen finns inom ramavtalen. 
 
Åtgärd 
Vi ska så långt det går följa upphandlingsavtal. 
 

Uppföljning budget 
månadsvis 

Uppföljning av ekonomiskt utfall gentemot budget 
ska ske månadsvis och lämpliga åtgärder ska 
vidtagas om så behövs. Genomgång av 10-dagars- 
och tertialrapporter i Stratsys. 

Analys 
Uppföljning av ekonomin gentemot budget genomförs på avdelnings- och förvaltningsnivå 
varje månad. 
 
Åtgärd 
Inga åtgärder. 
 

5 Egen verksamhet 
Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Slutsats 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Slutsats 

Posthantering/Diarieförin
g 

Rätt datum, inlagt i register, avslutade ärenden, 
arkiverat. Stickprov 50 ärenden. 

Analys 
Av 50 kontrollerade ärenden konstaterades följande: 
- oklart om datum i Ecos överensstämmer med skrivelsen eftersom skrivelsen ej 
datumstämplats (8 st) 
- bekräftelse har ej skickats, troligtvis rör det sig om snabba ärenden där bekräftelse ej 
behöver skickas (16 st) 
- vissa ärenden är ej avslutade (15 st) 
- förvaring är ej ifyllt (6 st) 
- ingen intressent kopplad till ärendet (9 st) 
- ingen intressent på objektet som är kopplat till ärendet (2 st) 
 
Åtgärd 
Tydligare rutiner när nya ärenden läggs in i Ecos: 
- måste skrivelser stämplas innan inscanning ska detta göras 
- i vilka ärenden måste bekräftelse skickas ut? 
- fyll i förvaring när ärendet arkiveras 
- var tydlig med att intressentuppgifter ska finnas på både ärendet och kopplat objekt 
- handläggare får starta nya ärenden själva, vilket innebär att det är viktigt att det finns tydliga 
rutiner hur man ska göra och att detta ingår i introduktionen för nyanställda. 

Delegationsbeslut, 
skrivelser 

Kontroll att rätta lagar, förordningar m.m. har 
angetts. Stickprov 50 ärenden 

Analys 
Av 50 granskade ärenden hittades inga avvikelser. 
 
Åtgärd 
Ett förslag är att man istället för att granska delegationsbeslut granskar mallarna i Ecos så att 
de är korrekta. 

Utskick av svarskort Utskick av svarskort i ansöknings- och 
anmälningsärenden inom 5 arbetsdagar. Stickprov 
50 ärenden. 

Analys 
Svarskort/bekräftelse saknas på 1 av 50 ansökningar/anmälningar. 
 
Åtgärd 
Påminnelse om rutinen för utskick av bekräftelser till alla berörda handläggare. 
 

Inspektionsresultat Resultatet av en inspektion ska meddelas inom 20 
arbetsdagar. Stickprov 25 ärenden. 

Analys 
Av 25 st kontrollerade inspektioner har resultat meddelats inom 20 dagar. 
 
Åtgärd 
Ingen åtgärd. 

Delegationsbeslut Delegationsbeslut i tillstånds- och 
anmälningsärenden inom 20 dagar efter kompletta 
handlingar. Stickprov 25 ärenden. 

Analys 
Av 25 st slumpmässigt utvalda anmälningar/ansökningar på Miljötillsyn (19 st) och 
Livsmedelskontroll (6 st), var 4 ärenden över gränsen på 20 dagar. 
 
Åtgärd 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Slutsats 

Fortsatt bättre kontroll på ärenden vid frånvaro. 
 

Besked om åtgärd Verksamhetsutövare som lämnar miljörapporter 
ska senast den 30 juni få besked om rapporten 
kommer att medföra någon åtgärd från nämndens 
sida. Komplett genomgång. 

Analys 
Av 34 st verksamhetsutövare som lämnat miljörapport 2015, har 10 st fått svar före den 30/6, 6 
st efter den 30/6 och 18 st har inte fått svar alls. 
 
Åtgärd 
Tidigare förslag på åtgärd om en projektvecka i mitten på maj varje år där uppgifterna delas ut 
till berörda handläggare har inte varit möjlig på grund av resursbrist. Ett tillfälligt förslag på 
åtgärd är att flytta fram datumet tills vi har full bemanning på plats. 

Pågående ärenden i 
ECOS 

Kontroll att ärenden avslutas korrekt i ECOS 
Stickprov 50 ärenden 

Analys 
Ett stickprov på 50 stycken pågående ärenden har gjorts. 26 stycken bör vara avslutade. 6 
stycken ärenden hade som handläggare personer som antingen slutat sin anställning på 
Miljöförvaltningen eller gått på föräldraledighet eller längre sjukskrivning. 
 
Åtgärd 
- Alla kollar ”sina” pågående ärenden och ser om de bör avslutas. Görs regelbundet, minst en 
gång i kvartalet. 
- Avdelningschefer ser till att ärenden fördelas när personal slutar eller blir långtidssjukskrivna. 
- Ecos-ansvarig ser till att alla anställda kan söka fram sina pågående ärenden. 

Dokumenthanteringsplan Kontroll att upprättad dokumenthanteringsplan är 
aktuell och följs. Genomgång av aktuell 
dokumenthanteringsplan. 

Analys 
Miljöförvaltningen följer den förvaltningsgemensamma dokumenthanteringsplanen som 
upprättades 2013. En äldre anpassad dokumenthanteringsplan för Miljö- och 
konsumennämnden finns men behöver uppdateras. 
 
Åtgärd 
Uppdatera Miljö- och konsumentnämndens dokumenthanteringsplan utifrån den 
förvaltningsspecifika dokumenthanteringsplanen. 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Intern kontrollplan 2017 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden fastställer det av förvaltningen upprättade förslaget 
till intern kontrollplan 2017. 
 

Ärendet 
I tillämpningsanvisningarna som är knutna till Borås Stads regler för intern kontroll 
(KF 2014-03-20) anges att nämnderna och bolagen har det yttersta ansvaret för den 
interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Vidare skall varje nämnd och 
bolag upprätta en organisation för sin interna kontroll, och anta regler och 
anvisningar för denna. 
 
Miljö- och konsumentnämnden ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet, 
och varje år anta en plan för denna uppföljning. Utifrån en väsentlighets- och 
riskanalys ska nämnden välja ut processer, områden och/eller rutiner att särskilt 
granska under verksamhetsåret.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
I den interna kontrollplanen redovisas vilka rutiner och system som ska granskas. 
Från år till år görs några förändringar i kontrollplanen. Årets kontrollplan är 
framtagen med hänsyn tagen till nämndens respektive förvaltningens riskanalys och 
innehåller 6 stycken nya kontrollmoment. Två av de nya kontrollmomenten, Kontroll 
av leverans enligt verksamhetsplan respektive Kompetens- och resursbrist, bedöms som mycket 
kritiska för verksamheten och direkta åtgärder krävs. Vidare har ett kontrollmoment 
tagits bort, Uppföljning budget månadsvis, då detta kontrollmoment anses inrymmas i de 
nya moment som lagts till. Varje år byts även kontrollansvarig ut för respektive 
rutin/system. 

Agneta Sander Niclas Björkström 
Miljöchef Avdelningschef 
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1 Inledning 

2 Styrning och ledning 
Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

Delegation Risk att 
delegationsordning
en ej följs 

Risk att fel person fattar myndighetsbeslut 
gällande ärenden där denne ej har behörig 
delegation. 

Kontroll att delegationsordningen efterlevs. Stickprov 25 ärenden. Varje år 

Inventarier Risk för att brand 
och stöld uppstår. 

Risk för att förmögenhetsskyddande kontroller 
ej genomförs enligt Borås Stads riktlinjer. 

Att inventarier registrerats i Borås Stads 
inventariesystem, att stöldskyddsmärkning 
sker. 

Inventering 1 gång/år. Varje år 

Kontroll av 
styrdokument 

Kontroll av 
styrdokument 

Kontroll att stadens styrdokument är kända 
och följs. 

Kontroll att stadens styrdokument är kända 
och följs. 

Genomgång av alla 
styrdokument på APT 
under året. 

Varje år 

3 Personal 
Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

Personal- och 
lönekontroller 

Risk för att 
felaktiga löner 
betalas ut. 

Risk att felaktiga löner utbetalas till personer 
som ej är anställda av Borås Stad, felaktiga 
belopp går ut till personal eller att staden 
bryter mot ATL (Arbetstidslagstiftningen) eller 
andra avtal/lagar inom det personalrättsliga 
området. 

Kontroll att lönerapportering sker enligt 
föreskrifter avseende såsom 
övertid/mertidsersättning, användning av bil i 
tjänsten samt utlägg i tjänsten 

Intern kontroll-förfrågan 
skickas till Löneservice 
Fyll i blankett som finns 
bifogad, finns också att 
hämta på intranätet. 

Varje år 

Kompetens- 
och resursbrist 

Kompetens- och 
resursbrist 

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

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

Kontinuerligt strategiskt 
ledningsarbete. 

Varje år 

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

Kontroll att SAM utförs och följs upp 
månadsvis i årsplaneringen. 

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

Varje år 



Miljö- och konsumentnämnden, Intern kontrollplan 2017 3(5) 

4 Ekonomi 
Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

Leverantörsfakt
uror 

Risk för felaktiga 
utbetalningar till 
oegentliga 
leverantörer 

Risken är att Borås Stad betalar felaktiga 
belopp till tvivelaktiga leverantörer samt risk för 
förskingring när inte attestreglementet följs. 

Korrekt leverantörsfaktura, utgiften tillhör 
verksamheten, YY-kod korrekt finns på 
fakturan, F-skatt, ej egen attest. 

Stickprov 50 fakturor Varje år 

Representation
-utbildning 

Risk att riktlinjer ej 
följs 

Risken är att representationsreglerna för Borås 
Stad och Skatteverkets regler ej följs, samt att 
representation/utbildning ej är godkänd. 
Representation medges endast inom eller i 
direkt anslutning till Borås Stads ordinarie 
verksamhet. 

Att deltagarförteckning, att syfte framgår , samt 
att  program bifogas, för kostnader avseende 
representation, utbildningar m.m. Att kostnader 
för representation följer skattelagstiftning samt 
Borås Stads riktlinjer. 

Stickprov av konto 471x , 
4772, (614x, 616x) 

Varje år 

Kundfakturor-
avgiftsdebiterin
g 

Risk för att 
felaktiga 
kundfakturor 
skickas ut 

Risken att Borås Stad debiterar felaktiga 
belopp och/eller till fel person. 

Kontroll av rätt fakturering, korrekta 
inkomstuppgifter 
(äldreomsorg/funktionshinderverksamhet). 

Stickprov 150 fakturor Varje år 

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

Risk att Borås Stad bryter mot LOU och mot 
Borås Stads upphandlingsregler och policy. 

Att Borås Stads direktupphandlingsregler 
efterlevs. 

Stickprov på leverantörers 
sammanlagda belopp över 
gällande 
direktupphandlingens 
prisbasbeloppsgränser. 

Varje år 

Risk att ramavtal 
inte följs 

Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att 
leverantör som ej är upphandlad korrekt 
används för inköp i verksamheten. Borås Stad 
kan riskera att stämmas för avtalsbrott om 
ramavtalets delar ej uppfylls korrekt. 

Att inköp följer ramavtal. Stickprov av vissa konton 
enligt upplagd Agresso 
Exceleratorfrågor. 

Varje år 

Kontroll av 
avtal och taxor 

Kontroll av avtal 
och taxor 

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

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

Kontinuerlig uppföljning 
under året. 

Varje år 

5 Egen verksamhet 
Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

Posthantering/
Diarieföring 

Risk för att 
verksamhet ej 
sköts på ett 
effektivt och 

Risk att gällande regelverk ej följs. Svårigheter 
att söka dokument. 

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

Stickprov 50 ärenden. Varje år 
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Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

ändamålsenligt 
sätt. 

Delegationsbes
lut, skrivelser 

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

Risk att beslut inte gäller vid överprövning. Kontroll att rätta lagar, förordningar m.m. har 
angetts. 

Stickprov 50 ärenden Varje år 

Utskick av 
svarskort 

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

Risk att handläggningen av ärenden försenas 
och orsakar sökande eller verksamhetsutövare 
negativa konsekvenser. 

Utskick av svarskort i ansöknings- och 
anmälningsärenden inom 5 arbetsdagar. 

Stickprov 50 ärenden. Varje år 

Inspektionsres
ultat 

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

Risk att handläggningen av ärenden försenas 
och orsakar sökande eller verksamhetsutövare 
negativa konsekvenser. 

Resultatet av en inspektion ska meddelas 
inom 20 arbetsdagar. 

Stickprov 25 ärenden. Varje år 

Delegationsbes
lut 

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

Risk att handläggningen av ärenden försenas 
och orsakar sökande eller verksamhetsutövare 
negativa konsekvenser. 

Delegationsbeslut i tillstånds- och 
anmälningsärenden inom 20 dagar efter 
kompletta handlingar. 

Stickprov 25 ärenden. Varje år 

Besked om 
åtgärd 

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

Risk att handläggningen av ärenden försenas 
och orsakar sökande eller verksamhetsutövare 
negativa konsekvenser. 

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

Komplett genomgång. Varje år 

Pågående 
ärenden i 
ECOS 

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

Risk att handläggningen av ärenden försenas 
och orsakar sökande eller verksamhetsutövare 
negativa konsekvenser. 

Kontroll att ärenden avslutas korrekt i ECOS Stickprov 50 ärenden Varje år 
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Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

Dokumenthant
eringsplan 

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

Kontroll att upprättad dokumenthanteringsplan 
är aktuell och följs. 

Kontroll att upprättad dokumenthanteringsplan 
är aktuell och följs. 

Genomgång av aktuell 
dokumenthanteringsplan. 

Varje år 

Kontroll av 
leverans enligt 
verksamhetspl
an 

Kontroll av 
leverans enligt 
verksamhetsplan 

Kontroll att verksamhetsplaner följs samt att de 
innehåller uppdrag från KF, reglemente och 
lag. 

Kontroll att verksamhetsplaner följs samt att de 
innehåller uppdrag från KF, reglemente och 
lag. 

Verksamhetsplaner följs 
upp tertial- och årsvis. 

Varje år 

Kontroll att 
lokaler är 
ändamålsenlig
a 

Kontroll att lokaler 
är ändamålsenliga 

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

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

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

Varje år 

 



 

 
 

Riskanalys 2017 
Miljö- och konsumentnämnden 
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1 Inledning 

2 Styrning och ledning 
Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbed

ömning Till plan Kommentar 

Delegation Risk att 
delegationsordningen ej följs 

Risk att fel person fattar 
myndighetsbeslut gällande 
ärenden där denne ej har behörig 
delegation. 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

4 Ja Vi har fått nya lagrum och 
kommer att revidera 
delegationsordningen. 

Inventarier Risk för att brand och stöld 
uppstår. 

Risk för att 
förmögenhetsskyddande 
kontroller ej genomförs enligt 
Borås Stads riktlinjer. 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

4 Ja  

Kontroll av 
styrdokument 

Kontroll av styrdokument Kontroll att stadens styrdokument 
är kända och följs. 

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja  

3 Personal 
Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbed

ömning Till plan Kommentar 

Personal- och 
lönekontroller 

Risk för att felaktiga löner 
betalas ut. 

Risk att felaktiga löner utbetalas 
till personer som ej är anställda av 
Borås Stad, felaktiga belopp går 
ut till personal eller att staden 
bryter mot ATL 
(Arbetstidslagstiftningen) eller 
andra avtal/lagar inom det 
personalrättsliga området. 

2.Lindrig 1.Osannolik 2 Ja  

Kompetens- och 
resursbrist 

Kompetens- och resursbrist Risk att förvaltningen inte klarar 
sitt uppdrag med avseende på 
svårigheter att rekrytera på grund 
av låg lön, få utbildade med 
relevant utbildning, dåliga lokaler 
etc. 

4.Allvarlig 4.Sannolik 16 Ja  

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

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Ja  
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4 Ekonomi 
Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbed

ömning Till plan Kommentar 

Leverantörsfaktur
or 

Risk för felaktiga 
utbetalningar till oegentliga 
leverantörer 

Risken är att Borås Stad betalar 
felaktiga belopp till tvivelaktiga 
leverantörer samt risk för 
förskingring när inte 
attestreglementet följs. 

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Ja  

Representation-
utbildning 

Risk att riktlinjer ej följs Risken är att 
representationsreglerna för Borås 
Stad och Skatteverkets regler ej 
följs, samt att 
representation/utbildning ej är 
godkänd. Representation medges 
endast inom eller i direkt 
anslutning till Borås Stads 
ordinarie verksamhet. 

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Ja  

Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

Risk för att felaktiga 
kundfakturor skickas ut 

Risken att Borås Stad debiterar 
felaktiga belopp och/eller till fel 
person. 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

4 Ja  

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

Risk att Borås Stad bryter mot 
LOU och mot Borås Stads 
upphandlingsregler och policy. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

6 Ja  

Risk att ramavtal inte följs Risk att ramavtal tillämpas 
felaktigt och att leverantör som ej 
är upphandlad korrekt används 
för inköp i verksamheten. Borås 
Stad kan riskera att stämmas för 
avtalsbrott om ramavtalets delar 
ej uppfylls korrekt. 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

4 Ja  

Kontanthantering Risk för felaktig hantering av 
kontanta medel 

Kontanta medel som inte 
redovisas i sin helhet och ej 
synliggörs i stadens 
redovisningssystem innebär en 
risk för oegentligheter. God 
ordning och säkra rutiner skall 
upprätthållas för att minimera 
risken. 

   Nej  

Uppföljning Risk för att verksamhet ej 
sköts på ett effektivt och 

Risk att det ekonomiska utfallet ej 
följer budget utan att åtgärder 

   Nej  
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Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbed

ömning Till plan Kommentar 

budget månadsvis ändamålsenligt sätt. vidtas. 

Kontroll av avtal 
och taxor 

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

4.Allvarlig 3.Möjlig 12 Ja  

5 Egen verksamhet 
Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbed

ömning Till plan Kommentar 

Verksamhetskontr
oller 

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

Exempel: systematiskt 
arbetsmiljöarbete, brandskydd, 
rektors/lärares arbetsuppgifter, 
elevärenden, barnavårds- och 
särskoleutredningar, 
personalutbildningar, 
lagar/riktlinjer efterlevs 

   Nej  

Posthantering/Dia
rieföring 

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

Risk att gällande regelverk ej följs. 
Svårigheter att söka dokument. 

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja  

Delegationsbeslut, 
skrivelser 

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

Risk att beslut inte gäller vid 
överprövning. 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

4 Ja  

Utskick av 
svarskort 

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

Risk att handläggningen av 
ärenden försenas och orsakar 
sökande eller 
verksamhetsutövare negativa 
konsekvenser. 

1.Försumbar 3.Möjlig 3 Ja  

Inspektionsresulta
t 

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

Risk att handläggningen av 
ärenden försenas och orsakar 
sökande eller 
verksamhetsutövare negativa 
konsekvenser. 

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Ja  

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

Risk att handläggningen av 
ärenden försenas och orsakar 
sökande eller 
verksamhetsutövare negativa 
konsekvenser. 

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Ja  
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Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbed

ömning Till plan Kommentar 

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

Risk att handläggningen av 
ärenden försenas och orsakar 
sökande eller 
verksamhetsutövare negativa 
konsekvenser. 

2.Lindrig 4.Sannolik 8 Ja  

Pågående 
ärenden i ECOS 

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

Risk att handläggningen av 
ärenden försenas och orsakar 
sökande eller 
verksamhetsutövare negativa 
konsekvenser. 

1.Försumbar 3.Möjlig 3 Ja  

Dokumenthanterin
gsplan 

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

Kontroll att upprättad 
dokumenthanteringsplan är 
aktuell och följs. 

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Ja  

Kontroll av 
leverans enligt 
verksamhetsplan 

Kontroll av leverans enligt 
verksamhetsplan 

Kontroll att verksamhetsplaner 
följs samt att de innehåller 
uppdrag från KF, reglemente och 
lag. 

4.Allvarlig 4.Sannolik 16 Ja  

Kontroll att lokaler 
är ändamålsenliga 

Kontroll att lokaler är 
ändamålsenliga 

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

4.Allvarlig 3.Möjlig 12 Ja  

6 Riskmatris 

 

4 

4 
 

8 
 

12 

 

16 

 

 

3 

3 
 

6 

 

9 

 

12 
 

Direkt åtgärd krävs (13-16) 
Åtgärd krävs (9-12) 

Håll under uppsikt (4-8) 
Risken accepteras (1-3) 

 

 
 Konsekvens Sannolikhet 

4 Allvarlig (är så stor att fel helt 
enkelt inte får inträffa) 

Sannolik (det är mycket 
troligt att fel ska uppstå) 

3 Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och kommunen) 

Möjlig (det finns en möjlig 
risk för att fel ska uppstå) 

2 Lindrig (uppfattas som liten Mindre sannolik (risken är 

18 22 17 19 

4 9 20 
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av såväl intressenter och 
kommunen) 

mycket liten för att fel ska 
uppstå) 

1 Försumbar (är obetydlig för 
de olika intressenterna och 
kommunen) 

Osannolik (risken är praktiskt 
taget obefintlig för att fel ska 
uppstå) 

 

 

Direkt åtgärd krävs (13-16) Åtgärd krävs (9-12) Håll under uppsikt (4-8)
Risken accepteras (1-3) Totalt: 22 

 

Verksamhet / 
Process 

Risknu
mmer Riskbild Konsekvens Sannolikhet  Riskbed

ömning Till plan Kommentar 

Leverantörsfaktur
or 

1 Risk för felaktiga utbetalningar till 
oegentliga leverantörer 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Ja  

Representation-
utbildning 

2 Risk att riktlinjer ej följs 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Ja  

Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

3 Risk för att felaktiga kundfakturor 
skickas ut 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Ja  

Upphandling 4 Risk att Lagen om offentlig upphandling 
(LOU) inte följs 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Ja  

5 Risk att ramavtal inte följs 2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Ja  

Kontanthantering  Risk för felaktig hantering av kontanta 
medel 

    Nej  

6 3 5 7 

8 10 

1 2 12 

13 16 21 

14 

11 15 

2 4 13 3 
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Verksamhet / 
Process 

Risknu
mmer Riskbild Konsekvens Sannolikhet  Riskbed

ömning Till plan Kommentar 

Personal- och 
lönekontroller 

6 Risk för att felaktiga löner betalas ut. 2.Lindrig 1.Osannolik  2 Ja  

Delegation 7 Risk att delegationsordningen ej följs 2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Ja Vi har fått nya lagrum och kommer 
att revidera delegationsordningen. 

Inventarier 8 Risk för att brand och stöld uppstår. 2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Ja  

Verksamhetskontr
oller 

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

    Nej  

Posthantering/Dia
rieföring 

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

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Delegationsbeslut, 
skrivelser 

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

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Ja  

Utskick av 
svarskort 

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

1.Försumbar 3.Möjlig  3 Ja  

Inspektionsresulta
t 

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

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Ja  

Delegationsbeslut 13 Risk för att verksamhet ej sköts på ett 
effektivt och ändamålsenligt sätt. 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Ja  

Besked om åtgärd 14 Risk för att verksamhet ej sköts på ett 
effektivt och ändamålsenligt sätt. 

2.Lindrig 4.Sannolik  8 Ja  

Pågående 
ärenden i ECOS 

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

1.Försumbar 3.Möjlig  3 Ja  

Uppföljning 
budget månadsvis 

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

    Nej  

Dokumenthanterin
gsplan 

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

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Ja  

Kontroll av 
leverans enligt 
verksamhetsplan 

17 Kontroll av leverans enligt 
verksamhetsplan 

4.Allvarlig 4.Sannolik  16 Ja  

Kontroll att lokaler 
är ändamålsenliga 

18 Kontroll att lokaler är ändamålsenliga 4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

Kompetens- och 
resursbrist 

19 Kompetens- och resursbrist 4.Allvarlig 4.Sannolik  16 Ja  
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Verksamhet / 
Process 

Risknu
mmer Riskbild Konsekvens Sannolikhet  Riskbed

ömning Till plan Kommentar 

Kontroll av 
styrdokument 

20 Kontroll av styrdokument 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Kontroll SAM 21 Kontroll SAM 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Ja  

Kontroll av avtal 
och taxor 

22 Kontroll av avtal och taxor 4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Uppdrag som inte ingår i budget - År 2016 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner förvaltningens redovisning av uppdrag 
som inte ingår i budget 2016. 
 

Ärendet 
En rutin skapades för Kommunstyrelsens uppsiktsplikt under 2015 där samtliga 
nämnder och bolag skulle rapportera in en uppföljning av uppdrag som inte ingår i 
budget som Kommunfullmäktige fattat. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
I bilaga redovisas Miljö- och konsumentnämndens uppdrag som inte ingår i budget 
2016. Uppdragen som redovisas är förvaltningens arbete med resultatet från 
medarbetarenkäten, kompetensförsörjningsplan samt mångfaldsarbete. 

Agneta Sander Niclas Björkström 
Miljöchef Avdelningschef 
 

Bilaga 
Uppdrag som inte ingår i budget 2016.docx 
 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
 
 



Uppdrag som inte ingår i budget - År 2016 (Miljö- och 
konsumentnämnden) 
1  2  0  0  av 3 Uppdrag 

 

Uppdrag Ärende Status, 
Antal 

Kommentar   Rapportör 

  Arbeta aktivt med 
resultatet från 
medarbetarenkäten. 
Resultatet ger en tydlig 
riktning på fokusområden för 
en långtidsfrisk organisation. 

§ 148 
2016/KS0266 020 
Personalekonomis
k redovisning för 
2015 

 
Delvis 
genomför
t 

Miljöförvaltningen arbetar 
aktivt med resultatet från 
medarbetarenkäten i syfte att 
förebygga sjukfrånvaro, 
sänka personalomsättningen 
och öka attraktiviteten som 
arbetsgivare. Förvaltningen 
arbetar aktivt med ledarskap, 
medarbetarskap och 
grupputveckling samt 
utveckling av det 
systematiska 
arbetsmiljöarbetet med hjälp 
bland annat av inhyrd HR-
kompetens och 
Medarbetarcentrum. Utöver 
detta arbetar förvaltningen 
även aktivt med de sex 
bedömningskriterierna som 
ingår i NKI (information, 
tillgänglighet, kompetens, 
bemötande, rättssäkerhet 
samt effektivitet). 

 Niclas 
Björkströ
m 

  Arbeta aktivt med 
kompetensförsörjningsplanen 
för att säkra rekryterings- och 
kompetensutvecklingsbehove
t på kort och lång sikt. 

§ 148 
2016/KS0266 020 
Personalekonomis
k redovisning för 
2015 

 Ej 
genomför
t 

Förvaltningen avser att under 
2017 ta fram en 
kompetensförsörjningsplan 
utifrån Borås Stads 
gemensamma mall för att 
säkra rekryterings- och 
kompetensutvecklingsbehove
t på kort och lång sikt. 

 Niclas 
Björkströ
m 

  Arbeta aktivt med att 
utveckla mångfaldsarbetet 
med inriktning på breddad 
rekryteringsbas 

§ 148 
2016/KS0266 020 
Personalekonomis
k redovisning för 
2015 

 
Delvis 
genomför
t 

Ett lyckat mångfaldsarbete 
stärker organisationer och 
skapar kreativitet, nya idéer 
och tillväxt. Arbete för att nå 
mångfald är en process där 
alla måste medverka och ta 
ansvar. Med utgångspunkt 
från nuläge, mål och syfte 
med vår verksamhet i 
kombination med 
omvärldsbevakning, ser 
miljöförvaltningen 
kontinuerligt över behov och 
inriktning vad gäller 
mångfaldsarbetet. 

 Niclas 
Björkströ
m 

 



Borås Stads 

Rutin 
för Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över 
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Dokumentet gäller för alla nämnder och bolag.
Dokumentet gäller tills vidare.
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Återrapportering av beslut
Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som leder till att en annan nämnd får ett
uppdrag. Dessa uppdrag skapas till exempel i motioner. Beslut om uppdrag leder till att
en expediering av Kommunfullmäktiges protokollsutdrag skapas för att en nämnd ska få
uppdraget. Nämnden registrerar det inkomna protokollsutdraget i sitt diarium som ett
nytt ärende och börjar handlägga ärendet. Detsamma gäller när Kommunfullmäktige ger
Kommunstyrelsen ett uppdrag.

För att kunna följa uppdragets gång ska beredningsläget för det nya uppdraget 
rapporteras till Kommunstyrelsen 2 ggr per år. Ärende om beredningsläget förs upp 
till Kommunfullmäktige som får en rapportering och statusrapport av uppdraget.
Alla beslut som inte verkställs ska också rapporteras tills dess de är verkställda eller att
Kommunfullmäktige tar tillbaka uppdraget. Nämnden ska rapportera till
Kommunstyrelsen.

Således genererar ett uppdrag till nämnd i Kommunfullmäktige följande modell:

Beslut i 
kommunfullmäktige 

Expediering av 
protokollsutdrag till 

nämnd 

Handläggare 
Stadskansliet

Avsluta ärende i KS 
Diarium

Nytt ärende skapas 
hos nämnd

Rappotering till 
Kommunfullmäktige 

2 ggr/år

Återrapportering

Tider
Berörda nämnder ska lämna en rapport i Stratsys över de uppdrag som
Kommunfullmäktige givit till Kommunstyrelsen senast 15 april samt 1 oktober varje år.
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Tjänsteutlåtande 
Utfärdat: 2017-03-08 
 
Dnr.  
08-2016-00060

 
Tillståndsenheten 
Handläggare:  

 
 
 
 

 
 

Åtgärd enligt tobakslagen  
 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att ni  , med den enskilda 
firman , måste rätta till brister i tobakshanteringen på               genom 
att göra följande.  
 
• Omedelbart upphöra med att tillhandahålla omärkta och oriktigt märkta 

tobaksvaror för försäljning till konsumenter samt omedelbart sluta förvara 
dessa tobaksvaror i butikens lokaler. 

• Ni ska ha ett fungerande egenkontrollprogram som säkerställer att de 
tobaksvaror ni säljer har rätt märkning.  
 

Beslutet förenas med ett löpande vite på femtio tusen (50 000) kronor för varje 
gång miljöförvaltningen konstaterar att beslutet inte följs.  
 
Beslutet gäller omedelbart 
 
Lagrum: 20 § tobakslagen (1993:581)  
 
Sammanfattning 
Den 12 oktober 2016 genomförde Tillståndsenheten tillsammans med Polisen en 
samordnad tillsyn enligt tobakslagen i  .Vid tillsynen uppmärksammades 
att tobaksvaror med oriktig märkning bjöds ut till försäljning i butiken. Bristerna 
bestod i hälsovarningar på främmande språk, felaktig hälsovarning i förhållande till 
produktens användningsområde samt felaktig storlek på hälsovarningarna och 
varningstexterna. På en av produkterna saknades hälsovarning. Det påträffades ett 
öppnat paket cigaretter i en låda intill kassan som kan presumeras att det användes 
för styckvis försäljning. Sammanlagt påträffades 780 cigaretter, 4 påsar 
vattenpipstobak och 5500 gram löstobak. Det saknades åldersdekaler som upplyser 
konsumenter om 18-årsgräns vid köp av tobaksprodukter. 
 
Av 9 § tobakslagen (1993:581) framgår att förpackningar till tobaksvaror och 
örtprodukter för rökning som är avsedda att tillhandahållas konsumenter på 
marknaden ska förses med texter och illustrationer som upplyser om de hälsorisker 



2(7) 

som är förenade med bruk av tobak och örtprodukter för rökning samt om 
rökavvänjning (hälsovarningar). Vidare framgår av 11 § tobakslagen att om en 
förpackning till en tobaksvara eller en örtprodukt för rökning saknar hälsovarning 
eller denna är uppenbart oriktig, får varan eller produkten inte tillhandahållas 
konsumenter på marknaden. 

           , har brutit mot 11 § tobakslagen genom att i näringsverksamhet 
tillhandahållit omärkta och oriktigt märkta tobaksvaror till konsumenter inom 
landet. Enligt 11 § tobakslagen får en vara inte i näringsverksamhet tillhandahållas 
konsumenter inom landet, om den saknar texter och illustrationer som upplyser om 
de hälsorisker som är förenade med bruk av tobak och örtprodukter för rökning 
samt om rökavvänjning.   

       saknade åldersdekaler, har därigenom också brutit mot 12 
§ tobakslagen som säger, att det på varje försäljningsställe för tobaksvaror skall 
finnas en tydlig och klart synbar skylt med information om förbudet mot att sälja 
eller lämna ut tobaksvaror till den som inte har fyllt 18 år.

Näringsidkaren har brutit mot 12 b § tobakslagen genom att tillhandahålla cigaretter 
styckvis. Enligt 12 b § tobakslagen ska en styckförpackning med cigaretter innehålla 
minst 20 stycken cigaretter. En styckförpackning med rulltobak ska innehålla minst 
30 gram. Cigaretter och rulltobak får inte tillhandahållas konsumenter på 
marknaden i mindre mängd än vad som framgår av första och andra styckena.  

Enligt 20 § andra stycket tobakslagen får en tillsynsmyndighet som anges i 19 a § i 
sin tillsynsverksamhet meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att 
lagen eller en föreskrift som har meddelats med stöd av lagen ska följas. Av tredje 
stycket framgår vidare att i beslut om föreläggande eller förbud får 
tillsynsmyndigheten sätta ut vite, vilket inte får förvandlas till fängelse. 

Enligt 3 § viteslagen (1985:206) framgår följande. När vite föreläggs, ska det 
fastställas till ett belopp som med hänsyn till vad som är känt om adressatens 
ekonomiska förhållanden och till omständigheterna i övrigt kan antas förmå honom 
att följa det föreläggande som är förenat med vitet. Vitet ska fastställas till ett 
bestämt belopp, om annat inte följer av 4 §. Följande framgår av 4 § viteslagen. Vite 
får föreläggas som löpande vite om det är lämpligt med hänsyn till 
omständigheterna. Vitet bestäms då till ett visst belopp för varje tidsperiod av viss 
längd under vilken föreläggandet inte har följts eller, om föreläggandet avser en 
återkommande förpliktelse, för varje gång adressaten underlåter att fullgöra denna. 
Om vitesföreläggandet innefattar ett förbud eller någon liknande föreskrift eller det 
annars är lämpligt, kan i stället bestämmas att vitet ska betalas för varje gång 
föreskriften överträds.   

Med hänsyn till vad som framkommit vid utredningen anses det styrkt att han brutit 
mot 11 § tobakslagen genom att i näringsverksamhet tillhandahållit omärkta och 
oriktigt märkta tobaksvaror till konsumenter inom landet. Vidare anses det styrkt att 
han brutit mot 12 b § tobakslagen genom att tillhandahålla cigaretter styckvis. 
Händelsen har kommunicerats med näringsidkaren och ett yttrande har inkommit 
till kommunen. Vad   anfört förändrar inte den bedömningen. 
Avseende brott mot 12 § tobakslagen, att butiken vid tillsynen saknade 
åldersdekaler har sådana satts upp och därmed är den bristen åtgärdad. 
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Överträdelserna är allvarliga och att förbjuda   att tillhandahålla 
omärkta och oriktigt märkta tobaksvaror till konsumenter samt att tillhandahålla 
cigaretter styckevis, förenat med löpande vite, anses inte vara en alltför ingripande 
åtgärd.  har i sitt egenkontrollprogram beskrivit att han vid uppackning 
kontrollerar att varje cigarettpaket följer lagen samt att de endast säljs i paket. Trots 
det, hittade Tillståndsenheten tillsammans med Polisen en stor mängd omärkt och 
oriktigt märkt tobak i butiken. Ett vitesbelopp om 50 000 kronor per gång beslutet 
inte följs är därför ett rimligt och väl avvägt belopp. Förbudet gäller också förvaring 
av omärkta och oriktigt märkta tobaksvaror i butikens lokaler. Om beslutet inte 
följs kan vitet komma att dömas ut.  

 
Inledning 
Den 20 maj 2016 tillkom nya bestämmelser i tobakslagen. Förändringarna i 
tobakslagen och de nya föreskrifterna från Folkhälsomyndigheten innehåller mer 
långtgående bestämmelser om märkning gentemot tidigare. I 
övergångsbestämmelserna finns undantag för märkning för tobak som tillverkats 
eller övergått i fri omsättning före de nya bestämmelserna i tobakslagen tillkom. Så 
som tobaksprodukter är utformade idag går det inte att utläsa när de är tillverkade. 
Det finns svårigheter att utreda när de har övergått i fri omsättning. I utredningen 
har det därför utgåtts från att varorna tillverkats före den 20 maj 2016. Detta 
medför en bedömning som inte är till näringsidkarens nackdel. 
 
Bakgrund 
Den 20 januari 2016 inkom                               , med en anmälan om 
tobaksförsäljning                     . Den 22 mars 2016 inkom ett godtagbart 
egenkontrollprogram som var undertecknat av butiksinnehavaren. I programmet 
framgår att butiken har en rutin för att säkerställa att tobaksvarorna är korrekt 
märkta. I egenkontrollprogrammet framgår också att butikens rutiner för att 
förhindra styckeförsäljning är att de endast säljer paket. 
 
 
 
Utredning 
Den 12 oktober 2016 genomförde Tillståndsenheten tillsammans med 
Polismyndigheten en samordnad tillsyn i                . Vid tillsynen 
uppmärksammades att tobaksvaror med oriktig märkning bjöds ut till försäljning i 
butiken. Bristerna bestod i hälsovarningar på främmande språk, felaktig 
hälsovarning i förhållande till produktens användningsområde samt felaktig storlek 
på hälsovarningarna och varningstexterna. På en av produkterna saknades 
hälsovarning. Det låg ett öppnat cigarettpaket i en låda intill kassan som kan 
presumeras att det användes till styckvis försäljning. Det saknades åldersdekaler 
som upplyser konsumenter om 18-årsgräns vi köp av tobaksprodukter. De 
tobaksvaror som påträffades var följande. 
 
Gömt i ett lönnfack bakom kassadisken påträffades: 
 
- 20 paket cigaretter av märket Business Royals som saknade hälsovarningar. 
- 10 paket cigaretter av okänt märke med utländsk varningstext. 
- 6 paket cigaretter av märket Winston med utländsk varningstext. 
 
I en låda bakom kassadisken påträffades: 
 
- 1 paket cigaretter av märket Al Fakher med utländsk varningstext. 
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I den övre vänstra lådan bakom kassadisken påträffades: 
 
- 1 paket cigaretter av märket Winston med utländsk varningstext. 
- 1 öppnat paket med 13 cigaretter av okänt märke, vilket kan indikera på att de 

finns där för styckvis försäljning. 
 
Ovanpå en drickakyl i butiken påträffades: 
 
- 3 lådor löstobak á 200 gram av märket High Star, Super Gold Virginia märkt 

med texten ”Rökning dödar”, med felaktig hälsovarning. Lådans ovansida, den 
mest synliga sidan, är 342 cm² och hälsovarningen är 55 cm² vilket utgör 16 % 
av den yta på vilken den är tryckt. Märkningen är för liten. Sidan på lådan, den 
näst mest synliga sidan, är 170 cm² och hälsovarningen är 46,8 cm² vilket utgör 
27,5 % av den yta på vilken den är tryckt. Märkningen är för liten. 

- 5 lådor löstobak á 200 gram av märket High Star, Super Gold Virginia märkt 
med texten ”Rökning dödar”, med felaktig hälsovarning. Lådans ovansida, den 
mest synliga sidan, är 342 cm² och hälsovarningen är 53 cm² vilket utgör 15 % 
av den yta på vilken den är tryckt. Märkningen är för liten. Sidan på lådan, den 
näst mest synliga sidan, är 170 cm² och hälsovarningen är 46,8 cm² vilket utgör 
27,5 % av den yta på vilken den är tryckt. Märkningen är för liten. 

- 6 lådor löstobak á 300 gram av märket Prillan, Smokey Gold märkt med texten 
”En produkt för näsa och mun”, med felaktig hälsovarning. Produkten är märkt 
som en icke rökbar produkt. Lådans ovansida, den mest synliga sidan, är 342 
cm² och hälsovarningen är 31 cm² vilket utgör 9 % av den yta på vilken den är 
tryckt. Märkningen är för liten. Lådan saknar hälsovarning på förpackningens 
näst mest synliga sida. 

- 3 lådor löstobak á 400 gram av märket Smoking Sweden med felaktig 
hälsovarning. Produkten är märkt som en icke rökbar produkt. Lådans 
ovansida, den mest synliga sidan, är 342 cm² och hälsovarningen är 58 cm² 
vilket utgör 17 % av den yta på vilken den är tryckt. Märkningen är för liten. 
Lådan saknar hälsovarning på förpackningens näst mest synliga sida. 

- 3 lådor löstobak á 300 gram av märket Smoking Sweden märkt med ”Rökning 
skadar allvarligt dig själv och personer i din omgivning” med felaktig 
hälsovarning. Lådans ovansida, den mest synliga sidan, är 342 cm² och 
hälsovarningen är 72 cm² vilket utgör 21 % av den yta på vilken den är tryckt. 
Märkningen är för liten. 

 
I en påse på lagret innanför kassan, gömt bakom en låda påträffades: 
 
- 1 påse vattenpipstobak á 520 gram av okänt märke som saknade hälsovarningar. 
- 1 påse vattenpipstobak á 50 gram av märket Dubai Molasses som saknade 

hälsovarningar. 
- 1 påse vattenpipstobak á 50 gram av märket Al Fakher som saknade 

hälsovarningar. 
- 1 påse vattenpipstobak á 250 gram av märket Al Fakher som saknade 

hälsovarningar. 
 
Den 12 december kommunicerades händelsen och den 28 december 2016 inkom                  
näringsidkaren med ett yttrande och skriver i huvudsak följande. 
 
”Jag var inte medveten om att märkningen på löstobaken var felaktig och kommer 
att åtgärda det med rätt märkning vid fortsatt försäljning av varan. Cigaretterna som 



 

 5(7) 

hittades var för privat bruk som inhandlats utomlands eller av vänner. Hädanefter 
kommer jag förvara min tobak hemma och den kommer uppfylla svensk lag. 
Åldersdekaler är nu uppsatta i butiken. Fortsättningsvis kommer jag att följa regler 
och kontakta er vid osäkerhet.” 
 
Den 28 december 2016 genomförde Polismyndigheten en ny tillsyn och påträffade 
ett paket cigaretter av märket EsseChange med utländsk varningstext och en påse 
råtobak av märket Gunman märkt med texten ”En produkt för näsa och mun”, 
med felaktig hälsovarning. Produkten var märkt som en icke rökbar produkt. 
Påsens framsida, den mest synliga sidan, är 836 cm² och hälsovarningen är 81 cm² 
vilket utgör 10 % av den yta på vilken den är tryckt. Baksidan, den näst mest synliga 
sidan saknade hälsovarning.  
 
Förvaltningens överväganden 
Av 9 § tobakslagen (1993:581) framgår att förpackningar till tobaksvaror och 
örtprodukter för rökning som är avsedda att tillhandahållas konsumenter på 
marknaden ska förses med texter och illustrationer som upplyser om de hälsorisker 
som är förenade med bruk av tobak och örtprodukter för rökning samt om 
rökavvänjning (hälsovarningar). Vidare framgår av 11 § tobakslagen att om en 
förpackning till en tobaksvara eller en örtprodukt för rökning saknar hälsovarning 
eller denna är uppenbart oriktig, får varan eller produkten inte tillhandahållas 
konsumenter på marknaden. 
 
Enligt Statens Folkhälsoinstituts, numera Folkhälsomyndighetens, handbok 
Tobakslagen ang. 11 §, behöver inte någon faktisk försäljning ha skett för att det 
ska vara ett brott mot tobakslagen. Det räcker att tobaksvarorna finns tillgängliga 
för försäljning. 
 
Regeringen får överlämna åt en myndighet att meddela föreskrifter om 
hälsovarningar. Enligt 8 § tobaksförordningen (2016:354) får 
Folkhälsomyndigheten meddela föreskrifter om varningstexter på förpackningar till 
tobaksvaror enligt 9 § första stycket tobakslagen.  
 
Av Folkhälsomyndighetens föreskrifter om utformning av hälsovarningar och 
hälsovarningars placering på förpackning av tobaksvaror (HSLF-FS 2016:46) 
framgår följande av 1 kap. 6 §. Hälsovarningar på styckförpackning och eventuell 
ytterförpackning ska vara tryckta så att de inte kan avlägsnas eller utplånas och vara 
fullt synliga. Det innebär att de inte får vara helt eller delvis dolda eller brytas av 
skattemärken, prismärkning, säkerhetsmärkning, omslag, fodral, lådor eller andra 
anordningar när tobaksvaror släpps ut på marknaden. Varje styckförpackning och 
eventuell ytterförpackning för tobaksvaror för rökning ska ha hälsovarningar på 
svenska. Det är i föreskrifterna reglerat exakt hur hälsovarningar ska utformas 
beroende på vilken produkt som ska märkas.  
 
Av Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:46) framgår följande av 3 
kap. 2-11 §§. När det gäller förpackningar för andra varor än cigaretter, men 
avsedda att rökas, ska den mest synliga ytan vara försedd med den allmänna 
varningen Rökning dödar. Denna varning ska täcka 30 % av den relevanta ytan på 
förpackningen. Utöver denna ska den näst mest synliga ytan vara försedd med en 
av de varningstexter som anges i bilaga 1 i dessa föreskrifter. Denna varningstext 
ska täcka 40 % av den relevanta ytan. Om hälsovarningarna ska återges på en yta 
som är större än 150 cm², ska varningarna täcka en yta på 45 cm². 
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Enligt 12 § tobakslagen får tobaksvaror inte säljas eller på annat sätt lämnas ut i 
näringsverksamhet till den som inte fyllt 18 år. Den som lämnar ut tobaksvaror 
skall förvissa sig om att mottagaren har uppnått nämnda ålder. Om det finns 
särskild anledning att anta att en tobaksvara är avsedd att lämnas över till någon 
som inte fyllt 18 år får varan inte lämnas ut. På varje försäljningsställe för 
tobaksvaror skall det finnas en klart synbar skylt med information om förbudet mot 
att sälja eller lämna ut sådana varor till den som inte har fyllt 18 år. 
 
Enligt 12 b § tobakslagen ska en styckförpackning med cigaretter innehålla minst 20 
stycken cigaretter. En styckförpackning med rulltobak ska innehålla minst 30 gram. 
Cigaretter och rulltobak får inte tillhandahållas konsumenter på marknaden i 
mindre mängd än vad som framgår av första och andra styckena. Regeringen får 
meddela ytterligare föreskrifter om styckförpackningar för cigaretter och rulltobak. 
 
Enligt 19 a § tobakslagen utövas den omedelbara tillsynen över att denna lag och 
anslutande föreskrifter följs på försäljningsställen, av kommunen när det gäller 
bestämmelser om varningstexter m.m. i 9 och 11 §§. 
 
Enligt 20 § andra stycket tobakslagen får en tillsynsmyndighet som anges i 19 a § i 
sin tillsynsverksamhet meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att 
lagen eller en föreskrift som har meddelats med stöd av lagen ska följas. Av tredje 
stycket framgår vidare att i beslut om föreläggande eller förbud får 
tillsynsmyndigheten sätta ut vite, vilket inte får förvandlas till fängelse. 
 
Enligt 3 § viteslagen (1985:206) framgår följande. När vite föreläggs, ska det 
fastställas till ett belopp som med hänsyn till vad som är känt om adressatens 
ekonomiska förhållanden och till omständigheterna i övrigt kan antas förmå honom 
att följa det föreläggande som är förenat med vitet. Vitet ska fastställas till ett 
bestämt belopp, om annat inte följer av 4 §. Följande framgår av 4 § viteslagen. Vite 
får föreläggas som löpande vite om det är lämpligt med hänsyn till 
omständigheterna. Vitet bestäms då till ett visst belopp för varje tidsperiod av viss 
längd under vilken föreläggandet inte har följts eller, om föreläggandet avser en 
återkommande förpliktelse, för varje gång adressaten underlåter att fullgöra denna. 
Om vitesföreläggandet innefattar ett förbud eller någon liknande föreskrift eller det 
annars är lämpligt, kan i stället bestämmas att vitet ska betalas för varje gång 
föreskriften överträds.   
 
När ett förbud redan existerar i tobakslagen, t.ex. förbudet i 11 §, framgår av 
Statens Folkhälsoinstituts, numera Folkhälsomyndighetens, handbok Tobakslagen 
ang. 20 §, att det är lämpligt att omedelbart förena ett förbud med vite då det 
annars lagda förbudet inte tillför något mer än det lagen redan kräver. Vidare 
framgår följande: tillsynsmyndigheten behöver inte i detalj kartlägga den enskildes 
ekonomi och förhållanden i övrigt utan kan utgå från förhållanden som är lätta att 
konstatera. Beloppet ska anpassas till vad som kan anses behövas för att bryta den 
enskildes motstånd att följa förbudet. Det är sällan tjänligt att meddela ett beslut 
med ett alltför lågt vite om det ska ha någon effekt på mottagarens vilja att följa de 
krav som ställs. 
 
De tobaksvaror med utländsk och/eller felaktig varningstext som påträffades vid 
tillsynen, var till stora delar, väl gömda vilket indikerar att näringsidkaren varit 
medveten om att dessa inte får tillhandahållas konsumenter inom landet. I en låda i 
direkt anslutning till kassan fanns också ett öppnat cigarettpaket som kan 
presumeras att det användes till styckvis försäljning. 
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När det gäller löstobaksprodukterna har tio förpackningar varit märkta som en icke 
rökbar vara trots att de är avsedda för rökning. Fem av lådorna av märket High Star 
Super Gold Viriginia och tre lådor av märket Smoking Sweden, visade tydligt att de 
var avsedda för rökning eftersom de var märkta med texten ”Råtobaksspill för 
cigarett, snus och pipa”. De var märkta som en rökprodukt men märkningen på 
High Star var påtagligt för liten, den mest synliga sidans märkning utgjorde 15 % 
istället för 30 % och den andra mest synliga sidans märkning utgjorde 27,5 % 
istället för 40 %. För Smoking Sweden utgjorde märkningen på den mest synliga 
sidan 21 % istället för 30 %. De tobaksvaror som är avsedda för att användas till 
cigaretter, snus och pipa är identiska med de övriga tobaksvarorna och därav 
presumeras att även dessa är rökbara produkter, och ska således märkas som det. 
Reglerna kring märkning av tobaksprodukter åligger näringsidkaren att ha 
kännedom om. 

Den 22 mars 2016 inkom ett godtagbart egenkontrollprogram som var 
undertecknat av butiksinnehavaren. I programmet uppger näringsidkaren att de har 
en rutin för att säkerställa att tobaksvarorna är korrekt märkta. Vid uppackning 
kontrolleras varje paket att de följer lagen. I egenkontrollprogrammet framgår också 
att butikens rutiner för att förhindra styckeförsäljning är att de endast säljer paket. 

Samma dag som Tillståndsenheten mottog ett yttrande från                     att han 
endast skall tillhandahålla tobak som uppfyller svensk lag, genomförde polisen en 
ny tillsyn och påträffade återigen oriktigt märkt tobak.  

Med hänsyn till vad som framkommit vid utredningen anses det styrkt att 
näringsidkaren brutit mot 11 § tobakslagen genom att i näringsverksamhet 
tillhandahållit omärkta och oriktigt märkta tobaksvaror till konsumenter inom 
landet. Vidare anses det styrkt att han brutit mot 12 b § tobakslagen genom att 
tillhandahålla cigaretter styckvis. Vad                 anfört förändrar inte den 
bedömningen. Avseende brott mot 12 § tobakslagen, att butiken vid tillsynen 
saknade åldersdekaler har sådana satts upp och därmed är den bristen åtgärdad. 

Överträdelserna är allvarliga och att förbjuda                      att tillhandahålla 
omärkta och oriktigt märkta tobaksvaror till konsumenter samt att tillhandahålla 
cigaretter styckevis, förenat med löpande vite, anses inte vara en alltför ingripande 
åtgärd. Ett vitesbelopp om 50 000 kronor per gång beslutet inte följs är, med 
hänsyn till att olaglig tobaksförsäljning kan presumeras ha hög omsättning, därför 
ett rimligt och väl avvägt belopp. Förbudet gäller också förvaring av omärkta och 
oriktigt märkta tobaksvaror i butikens lokaler. Om beslutet inte följs kan vitet 
komma att dömas ut. 

Samverkan 
Kommunicering har skett i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser. 

TILLSTÅNDSENHETEN 

…………………………………………. 

Tillsynshandläggare 
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Tjänsteutlåtande 
Utfärdat: 2017-03-01 

Dnr. 
08-2016-00067

Tillståndsenheten 
Handläggare:  

Åtgärd enligt tobakslagen 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att ni, , måste rätta 
till brister i tobakshanteringen på genom att göra följande: 

• Omedelbart upphöra med att tillhandahålla omärkta och oriktigt märkta
tobaksvaror till konsumenter på marknaden samt omedelbart sluta förvara
dessa tobaksvaror i butikens lokaler.

• Ni ska ha ett fungerande egenkontrollprogram för att säkerställa att de
tobaksvaror ni säljer har rätt märkning.

Beslutet förenas med ett löpande vite på femtio tusen (50 000) kronor för varje 
gång miljöförvaltningen konstaterar att beslutet inte följs.  

Beslutet gäller omedelbart. 

Lagrum: 20 § tobakslagen (1993:581) 

Sammanfattning 
Den 27 oktober 2016 genomförde Tillståndsenheten, tillsammans med 
Polismyndigheten, en samordnad tillsyn i                  . Vid tillsynen 
uppmärksammades att tobaksvaror med oriktig märkning bjöds ut till försäljning i 
butiken. Bristerna bestod i hälsovarningar på främmande språk, felaktig 
hälsovarning i förhållande till produktens användningsområde samt felaktig storlek 
på hälsovarningarna och varningstexterna. På en av produkterna saknades 
hälsovarning. Sammanlagt påträffades 315 paket cigaretter med felaktig 
hälsovarning och åtta lådor med löstobak som var felaktigt märkta. 

Av 9 § tobakslagen (1993:581) framgår att förpackningar till tobaksvaror och 
örtprodukter för rökning som är avsedda att tillhandahållas konsumenter på 
marknaden ska förses med texter och illustrationer som upplyser om de hälsorisker 
som är förenade med bruk av tobak och örtprodukter för rökning samt om 
rökavvänjning (hälsovarningar). Vidare framgår av 11 § tobakslagen att om en 
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förpackning till en tobaksvara eller en örtprodukt för rökning saknar hälsovarning 
eller denna är uppenbart oriktig, får varan eller produkten inte tillhandahållas 
konsumenter på marknaden. 
 
                     har brutit mot 11 § tobakslagen genom att i näringsverksamhet 
tillhandahållit omärkta och oriktigt märkta tobaksvaror till konsumenter inom 
landet. 
 
Näringsidkaren har beretts möjlighet att inkomma med yttrande angående 
händelsen men något yttrande har inte inkommit. 
 
Enligt 20 § andra stycket tobakslagen får en tillsynsmyndighet som anges i 19 a § i 
sin tillsynsverksamhet meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att 
lagen eller en föreskrift som har meddelats med stöd av lagen ska följas. Av tredje 
stycket framgår vidare att i beslut om föreläggande eller förbud får 
tillsynsmyndigheten sätta ut vite, vilket inte får förvandlas till fängelse. 
 
Enligt 3 § viteslagen (1985:206) framgår följande. När vite föreläggs, ska det 
fastställas till ett belopp som med hänsyn till vad som är känt om adressatens 
ekonomiska förhållanden och till omständigheterna i övrigt kan antas förmå honom 
att följa det föreläggande som är förenat med vitet. Vitet ska fastställas till ett 
bestämt belopp, om annat inte följer av 4 §. Följande framgår av 4 § viteslagen. Vite 
får föreläggas som löpande vite om det är lämpligt med hänsyn till 
omständigheterna. Vitet bestäms då till ett visst belopp för varje tidsperiod av viss 
längd under vilken föreläggandet inte har följts eller, om föreläggandet avser en 
återkommande förpliktelse, för varje gång adressaten underlåter att fullgöra denna. 
Om vitesföreläggandet innefattar ett förbud eller någon liknande föreskrift eller det 
annars är lämpligt, kan i stället bestämmas att vitet ska betalas för varje gång 
föreskriften överträds.   
 
Överträdelserna är allvarliga och att förbjuda                  att tillhandahålla omärkta 
och oriktigt märkta tobaksvaror till konsumenter förenat med löpande vite, anses 
inte vara en alltför ingripande åtgärd.                    har vid upprepade tillfällen varit 
inblandad i verksamheter som fått åtgärder enligt tobakslagen för försäljning av 
oriktigt märkt tobak. Han kan med anledning av detta presumeras ha hög 
omsättning av olovlig tobaksförsäljning. Ett vitesbelopp om 50 000 kronor per 
gång beslutet inte följs är därför ett rimligt och väl avvägt belopp. Förbudet gäller 
också förvaring av omärkta och oriktigt märkta tobaksvaror i butikens lokaler. Om 
beslutet inte följs kan vitet komma att dömas ut. 

 
Inledning 
Den 20 maj 2016 tillkom nya bestämmelser i tobakslagen. Förändringarna i 
tobakslagen och de nya föreskrifterna från Folkhälsomyndigheten innehåller mer 
långtgående bestämmelser om märkning gentemot tidigare. I 
övergångsbestämmelserna finns undantag för märkning för tobak som tillverkats 
eller övergått i fri omsättning före de nya bestämmelserna i tobakslagen tillkom. Så 
som tobaksprodukter är utformade idag går det inte att utläsa när de är tillverkade. 
Det finns svårigheter att utreda när de har övergått i fri omsättning. I utredningen 
har det därför utgåtts från att varorna tillverkats före den 20 maj 2016. Detta 
medför en bedömning som inte är till näringsidkarens nackdel. 
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Bakgrund 
Den 20 november 2012 genomförde Tillståndsenheten en tillsyn på                    , 
som drivs av                      som enskild firma. Vid tillsynstillfället framkom att 
verksamheten bytt ägare och att ovan nämnda ägare inte hade anmält försäljning av 
tobaksprodukter till kommunen. Vid tillsynen påträffades oriktigt märkt tobak till 
försäljning. Tillsynspersonalen pratade med ägaren som fick information om att 
han måste anmäla försäljning av tobak till kommunen och att han inte får 
tillhandahålla oriktigt märkta tobaksprodukter till försäljning. Den 22 november 
2012 inkom               med en anmälan om tobaksförsäljning i              och i 
anmälan framgick att han drivit tobaksförsäljning i butiken sedan 1 augusti 2011. 
Den 20 december 2012 inkom med ett egenkontrollprogram för 
tobaksförsäljning där han beskriver att han kontrollerar att de tobaksprodukter han 
säljer är korrekt märkta. 

var bolagsman i , som den 8 april 2016, av Fritids- och 
folkhälsonämnden, meddelades varning för att ha tillhandahållit oriktigt märkt 
tobak till konsumenter i butik i Borås. Den 29 augusti 2016 meddelade 
Fritids- och folkhälsonämnden samma bolag beslut om förbud att tillhandahålla 
och förvara oriktigt märkt tobak, förenat med ett löpande vite om 25 000 
kronor varje gång beslutet inte följs. Han är i dag inte längre engagerad i det 
bolaget. 

driver butik              sedan den 1 juli 2015. Verksamheten drevs först 
som enskild firma men sedan den 3 oktober 2016 drivs den av ett handelsbolag, 
, vari              är bolagsman. Den 29 augusti 2016 meddelades          en varning för 
att ha tillhandahållit oriktigt märkt tobak till konsumenter i . 

Utredning 
Den 27 oktober 2016 genomförde Tillståndsenheten, tillsammans med 
Polismyndigheten, en samordnad tillsyn i                . Vid tillsynen 
uppmärksammades att tobaksvaror med oriktig märkning bjöds ut till försäljning i 
butiken. Bristerna bestod i hälsovarningar på främmande språk, felaktig 
hälsovarning i förhållande till produktens användningsområde samt felaktig storlek 
på hälsovarningarna och varningstexterna. På en av produkterna saknades 
hälsovarning. De tobaksvaror som påträffades var följande. 

I en kartong som låg längst in till vänster bakom disken påträffades: 

- 80 paket cigaretter av märket L&M Blue label med utländsk hälsovarning.
- 10 paket cigaretter av Marlboro Micro Beyond med utländsk hälsovarning.
- 85 paket cigaretter av märket Winston med utländsk hälsovarning.
- 27 paket cigaretter av märket Pect med utländsk hälsovarning.
- 10 paket cigaretter av märket American Blend som saknade hälsovarning.
- 3 paket cigaretter av märket Goal Luxury med utländsk hälsovarning.

I en kartong bakom disken, mellan två kylskåp påträffades: 

- 100 paket cigaretter av märket Winston med utländsk hälsovarning.

Vid disken påträffades: 

- 2 lådor löstobak av märket High Star Oriental Blend, märkt med texten
”Råtobaksspill för cigaretter, snus och pipa”, med felaktig hälsovarning.
Lådans ovansida, den mest synliga sidan, är 342 cm² och hälsovarningen är
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52 cm², vilket utgör 15 % av den yta på vilken den är tryckt. Sidan på lådan, 
den näst mest synliga sidan, är 170 cm² och hälsovarningen är 46,8 cm², 
vilket utgör 27,5 % av den yta på vilken den är tryckt. Märkningen är för liten 
på båda sidorna. 

- 3 lådor löstobak av märket High Star Oriental Blend, märkt med texten ”100 
% råtobaksavfall för näsa & mun”, med felaktig hälsovarning. 
Tobaksprodukten är märkt som en icke rökbar produkt, trots att den är 
avsedd för rökning, och märkningen som finns är för liten. Lådans ovansida, 
den mest synliga sidan, är 342 cm² och hälsovarningen är 52 cm² vilket utgör 
15 % av den yta på vilken den är tryckt. Märkning på den näst mest synliga 
sidan saknas. 

- 1 låda löstobak av märket High Star Golden Mix, märkt med texten ”100 % 
råtobaksspill” med felaktig hälsovarning. Produkten är också märkt med ”En 
produkt för näsa och mun”. Tobaksprodukten är märkt som en icke rökbar 
produkt, trots att den är avsedd för rökning, och märkningen som finns är 
för liten. Lådans ovansida, den mest synliga sidan, är 342 cm² och 
hälsovarningen är 34,5 cm² vilket utgör 10 % av den yta på vilken den är 
tryckt. Märkning på den näst mest synliga sidan saknas. 

- 2 lådor löstobak av märket High Star Super Gold Virginia, märkt med texten 
”100 % råtobaksavfall för näsa & mun”, med felaktig hälsovarning. 
Tobaksprodukten är märkt som en icke rökbar produkt, trots att den är 
avsedd för rökning, och märkningen som finns är för liten. Lådans ovansida, 
den mest synliga sidan, är 342 cm² och hälsovarningen är 52 cm² vilket utgör 
15 % av den yta på vilken den är tryckt. Märkning på den näst mest synliga 
sidan saknas. 

 
                   har beretts möjlighet att inkomma med yttrande angående händelsen 
men något yttrande har inte inkommit. 

 
Förvaltningens överväganden 
Av 9 § tobakslagen (1993:581) framgår att förpackningar till tobaksvaror och 
örtprodukter för rökning som är avsedda att tillhandahållas konsumenter på 
marknaden ska förses med texter och illustrationer som upplyser om de hälsorisker 
som är förenade med bruk av tobak och örtprodukter för rökning samt om 
rökavvänjning (hälsovarningar). Vidare framgår av 11 § tobakslagen att om en 
förpackning till en tobaksvara eller en örtprodukt för rökning saknar hälsovarning 
eller denna är uppenbart oriktig, får varan eller produkten inte tillhandahållas 
konsumenter på marknaden. 
 
Enligt Statens Folkhälsoinstituts, numera Folkhälsomyndighetens, handbok 
Tobakslagen ang. 11 §, behöver inte någon faktisk försäljning ha skett för att det 
ska vara ett brott mot tobakslagen. Det räcker att tobaksvarorna finns tillgängliga 
för försäljning. 
 
Regeringen får överlämna åt en myndighet att meddela föreskrifter om 
hälsovarningar. Enligt 8 § tobaksförordningen (2016:354) får 
Folkhälsomyndigheten meddela föreskrifter om varningstexter på förpackningar till 
tobaksvaror enligt 9 § första stycket tobakslagen.  
 
Av Folkhälsomyndighetens föreskrifter om utformning av hälsovarningar och 
hälsovarningars placering på förpackning av tobaksvaror (HSLF-FS 2016:46) 
framgår följande av 1 kap. 6 §. Hälsovarningar på styckförpackning och eventuell 
ytterförpackning ska vara tryckta så att de inte kan avlägsnas eller utplånas och vara 
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fullt synliga. Det innebär att de inte får vara helt eller delvis dolda eller brytas av 
skattemärken, prismärkning, säkerhetsmärkning, omslag, fodral, lådor eller andra 
anordningar när tobaksvaror släpps ut på marknaden. Varje styckförpackning och 
eventuell ytterförpackning för tobaksvaror för rökning ska ha hälsovarningar på 
svenska. Det är i föreskrifterna reglerat exakt hur hälsovarningar ska utformas 
beroende på vilken produkt som ska märkas.  
 
Av Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2016:46) framgår följande av 3 
kap. 2-11 §§. När det gäller förpackningar för andra varor än cigaretter, men 
avsedda att rökas, ska den mest synliga ytan vara försedd med den allmänna 
varningen Rökning dödar. Denna varning ska täcka 30 % av den relevanta ytan på 
förpackningen. Utöver denna ska den näst mest synliga ytan vara försedd med en 
av de varningstexter som anges i bilaga 1 i dessa föreskrifter. Denna varningstext 
ska täcka 40 % av den relevanta ytan. Om hälsovarningarna ska återges på en yta 
som är större än 150 cm², ska varningarna täcka en yta på 45 cm². 

 
Enligt 19 a § tobakslagen utövas den omedelbara tillsynen över att denna lag och 
anslutande föreskrifter följs på försäljningsställen, av kommunen när det gäller 
bestämmelser om varningstexter m.m. i 9 och 11 §§. 
 
Enligt 20 § andra stycket tobakslagen får en tillsynsmyndighet som anges i 19 a § i 
sin tillsynsverksamhet meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att 
lagen eller en föreskrift som har meddelats med stöd av lagen ska följas. Av tredje 
stycket framgår vidare att i beslut om föreläggande eller förbud får 
tillsynsmyndigheten sätta ut vite, vilket inte får förvandlas till fängelse. 
 
Enligt 3 § viteslagen (1985:206) framgår följande. När vite föreläggs, ska det 
fastställas till ett belopp som med hänsyn till vad som är känt om adressatens 
ekonomiska förhållanden och till omständigheterna i övrigt kan antas förmå honom 
att följa det föreläggande som är förenat med vitet. Vitet ska fastställas till ett 
bestämt belopp, om annat inte följer av 4 §. Följande framgår av 4 § viteslagen. Vite 
får föreläggas som löpande vite om det är lämpligt med hänsyn till 
omständigheterna. Vitet bestäms då till ett visst belopp för varje tidsperiod av viss 
längd under vilken föreläggandet inte har följts eller, om föreläggandet avser en 
återkommande förpliktelse, för varje gång adressaten underlåter att fullgöra denna. 
Om vitesföreläggandet innefattar ett förbud eller någon liknande föreskrift eller det 
annars är lämpligt, kan i stället bestämmas att vitet ska betalas för varje gång 
föreskriften överträds.   
 
När ett förbud redan existerar i tobakslagen, t.ex. förbudet i 11 §, framgår av 
Statens Folkhälsoinstituts, numera Folkhälsomyndighetens, handbok Tobakslagen 
ang. 20 §, att det är lämpligt att omedelbart förena ett förbud med vite då det 
annars lagda förbudet inte tillför något mer än det lagen redan kräver. Vidare 
framgår följande. Tillsynsmyndigheten behöver inte i detalj kartlägga den enskildes 
ekonomi och förhållanden i övrigt utan kan utgå från förhållanden som är lätta att 
konstatera. Beloppet ska anpassas till vad som kan anses behövas för att bryta den 
enskildes motstånd att följa förbudet. Det är sällan tjänligt att meddela ett beslut 
med ett alltför lågt vite om det ska ha någon effekt på mottagarens vilja att följa de 
krav som ställs. 
 
De tobaksvaror med utländsk hälsovarning som påträffades vid tillsynen, var väl 
gömda vilket indikerar att                      varit medveten om att dessa inte får 
tillhandahållas konsumenter inom landet. Han har också inkommit till kommunen 
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med ett godtagbart egenkontrollprogram där det framgår att han har en rutin för att 
kontrollera att en tobaksvara är korrekt märkt. 
 
När det gäller löstobaksprodukterna har alla, med undantag av två förpackningar, 
varit märkta som en icke rökbar vara trots att de är avsedda för rökning. Två av 
lådorna av märket High Star Oriental Blend visade tydligt att de var avsedda för 
rökning eftersom de var märkta med texten ”Råtobaksspill för cigaretter, snus och 
pipa”. De var märkta som en rökprodukt men märkningen var påtagligt för liten, 
den mest synliga sidans märkning utgjorde 15 % istället för 30 % och den andra 
mest synliga sidans märkning utgjorde 27,5 % istället för 40 %. De tobaksvaror 
som är avsedda för att användas till cigaretter, snus och pipa är identiska med de 
övriga tobaksvarorna och därav presumeras att även dessa är rökbara produkter, 
och ska således märkas som det. Reglerna kring märkning av tobaksprodukter 
åligger näringsidkaren att ha kännedom om. 

 
               har varit involverad i två andra verksamheter som tidigare fått åtgärder 
enligt tobakslagen för att ha tillhandahållit oriktigt märkt tobak till konsumenter. 
Mot bakgrund av det kan man utgå från att han har god kännedom om vilka 
tobaksvaror som inte får säljas i butik. 
 
Med hänsyn till vad som framkommit vid utredningen anses det styrkt att             
brutit mot 11 § tobakslagen genom att i näringsverksamhet tillhandahållit omärkta 
och oriktigt märkta tobaksvaror till konsumenter inom landet.  
Överträdelserna är allvarliga och att förbjuda               att tillhandahålla omärkta 
och oriktigt märkta tobaksvaror till konsumenter förenat med löpande vite, anses 
inte vara en alltför ingripande åtgärd.              har vid upprepade tillfällen varit 
inblandad i verksamheter som fått åtgärder enligt tobakslagen för försäljning av 
oriktigt märkt tobak. Han kan med anledning av detta presumeras ha hög 
omsättning av olovlig tobaksförsäljning. Ett vitesbelopp om 50 000 kronor per 
gång beslutet inte följs är därför ett rimligt och väl avvägt belopp. Förbudet gäller 
också förvaring av omärkta och oriktigt märkta tobaksvaror i butikens lokaler. Om 
beslutet inte följs kan vitet komma att dömas ut. 
 
Samverkan 
Kommunicering har skett i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser. 

 

TILLSTÅNDSENHETEN 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Miljörapport Borås Stad 2016 
 
 

Sammanfattning 
Enligt Borås Stads miljömål 2013-2016 som beslutades 2012 av Kommunfullmäktige ska 
Miljöförvaltningen sammanställa kommunkoncernens miljömålsuppföljning. 
Miljörapporten följer upp arbetet med Borås Stads miljömål 2013-2016, Borås Stads 
Energi- och klimatstrategi, Borås Stads Riktlinjer för resor samt att ge en överblick över 
miljöarbetet i kommunkoncernen. Underlaget ligger också till grund för en analys av 
målområdet ”Ekologisk hållbarhet- lokalt och globalt” i Borås 2025 Vision och strategi.  
 
Miljörapport för Borås Stad 2016 fokuserar på att lyfta bredden i Borås Stads 
miljökommunikativa och miljöstrategiska arbete. Detta för att ge ett bra 
beslutsunderlag inför 2018 då det ges signaler om att kunskap saknas om vilket arbete 
som bedrivs idag. För att ge perspektiv på dagens situation presenteras glimtar från 
Borås Stads miljöhistoria.  
 
Det finns en uttalad brist på ekonomiska och personella resurser som gör att 
kvaliteten på arbetet kommer att sjunka om inte åtgärder vidtas och prioriteringar 
uttalas från centralt håll. Det är bekymrande att se samma svårigheter att behålla 
kompetens inom miljö-, miljötillsyns-, och planhandläggarsidan som vi även ser inom 
andra sektorer i kommunen. Det motverkar kontinuiteten och utvecklingen av 
arbetet. Negativa konsekvenser som ses idag på grund av resursbrist redovisas i 
tjänsteskrivelsen i korthet och mer utförligt i rapporten. Även de positiva effekterna 
av det långsiktiga miljöarbetet redovisas. 
 
Sammanfattningsvis så krävs en tydlig prioritering av arbetet under 2017. 
Uppskattning och uppmärksamhet för de insatser som gjorts hittills behövs på alla 
nivåer i organisationen.  
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att godkänna Miljörapport för Borås Stad 2016 
och översända handlingarna till Kommunstyrelsen.  
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Ärendet 
Enligt Borås Stads miljömål 2013-2016 som beslutades 2012 av Kommunfullmäktige 
och som förlängts att gälla 2017 ska Miljöförvaltningen i samband med tertial- och 
årsredovisning samordna miljömålsuppföljningen och sammanställa denna för 
kommunkoncernen. Så har skett även i år.  
 
Ett utkast till reviderade miljömål har samtidigt gått ut på remiss. I januari 2017 
trädde en ny organisation i kraft så inför kommande uppföljningar kommer 
uppföljningen och statistiken göras om för att utgå från den nya organisationen.  
 
Miljöarbetet syftar till att, genom Borås Stads verksamhet, skapa en hälsosam och 
attraktiv stad att leva, bo och verka i. Miljörapporten följer upp arbetet med Borås 
Stads miljömål 2013-2016, Borås Stads Energi- och klimatstrategi, Borås Stads Riktlinjer för 
resor samt att ge en överblick över miljöarbetet i kommunkoncernen. Underlaget ligger 
också till grund för en analys av målområdet ”Ekologisk hållbarhet- lokalt och 
globalt” i Borås 2025 Vision och strategi.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Miljörapporten för 2016 fokuserar på att lyfta bredden i Borås Stads 
miljökommunikativa och miljöstrategiska arbete. Detta för att ge ett bra 
beslutsunderlag inför 2018 då det ges signaler om att kunskap saknas om vilket arbete 
som bedrivs idag. För att ge perspektiv på dagens situation presenteras glimtar från 
Borås Stads miljöhistoria. Miljöstrategiska avdelningens arbete presenteras också 
översiktligt.  
 
Det finns också en uttalad brist på ekonomiska och personella resurser som gör att 
kvaliteten på arbetet kommer att sjunka om inte åtgärder vidtas och prioriteringar 
uttalas från centralt håll.  
 
Det är bekymrande att se samma svårigheter att behålla kompetens inom miljö-, 
miljötillsyns-, och planhandläggarsidan som vi även ser inom andra sektorer i 
kommunen. Det motverkar kontinuiteten och utvecklingen av arbetet.  
 
Negativa konsekvenser som ses redan idag på grund av att personella och 
ekonomiska resurser saknas: 

 
- Bullerkartläggningen, som Borås Stad behöver göra eftersom vi har mer än 

100 000 invånare, är ännu inte upphandlad och ett kvalitativt underlag i form 
av fler trafikflödesmätningar saknas. Vite kan utdömas om Borås inte 
genomför kartläggningen och tar fram ett åtgärdsprogram.  
 

- Staden kunde inte dra full nytta av sina initiala investeringar i Orangeriet 
under 2015 och 2016.   
 

- När budgeten och tiden är kärv för vissa nämnder blir arbetssituationen för 
miljökoordinatorerna och miljömålsrapportörerna i viss mån ohållbar. Den 
dialog som förväntas ske mellan förvaltningschef, avdelningschefer för att 
kunna integrera miljöledningsarbetet och miljömålsarbetet i den ordinarie 
budget- och verksamhetsuppföljningsprocessen blir många gånger lidande. 
Även tiden till praktiskt åtgärdsarbetet tycks många gånger saknas.  
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- Miljöbarometern, som varit ett verktyg för att presentera Borås Stads 
miljömålsarbete, sägs upp. Finanser saknas att konvertera sidorna till Borås 
Stads nya webb, samt hålla sidorna ajour. Det saknas också resurser för en 
förvaltningsgemensam miljökommunikatör på Miljöförvaltningen som kan 
bistå med denna typ av miljökommunikation.  
 

- Energieffektiviseringssatsningar som är ekonomiskt lönsamma genomförs 
inte eftersom det saknas resurser för detta arbete.  
 

- Verksamheterna använder klimatkompensationen även för satsningar som 
borde ha en mer långsiktig finansiering; som brandsläckare, skötsel av 
sopsorteringskärl. Om klimatkompensationen uppfyller sitt syfte på lång sikt 
kommer den att minska.  
 

- Gemensamt kemikaliehanteringssystem, avfallshanteringssystem och 
skötsel av detta behöver ordnas från centralt håll. Detta är åtgärder som 
diskuterats och föreslagits sedan 2013 då de nuvarande miljömålen trädde i 
kraft och som är förutsättningar för det miljöledningsarbete som 
verksamheterna förväntas bedriva.  
 

- Omtag i planarbetet och ytterligare utredningar har krävts i exempelvis 
Viared Västra, då planerings- och exploateringsprocessen inte fullt ut har fått 
ske tillräckligt noggrant från början. Staden behöver rusta för det arbete som 
krävs för att vi ska bidra till produktionen av 12 500 bostäder till 2035. Att 
tillgodose miljökompetens i ett tidigt skede och minska personalomsättningen 
på plan-, miljötillsyns-; och miljöhandläggarsidan kan också bidra till detta.  
 

- Energianvändningen för fordon mindre än 3,5 ton inom 
kommunkoncernen inklusive resor med privat bil i tjänst ökar även i relation 
till antalet årsarbetare. Det är därför svårt att se att transporterna optimeras. 
Borås Stad följer alltså inte sina Riktlinjer för resor fullt ut utan behöver arbeta 
mer med att skapa nya lösningar för tjänsteresor och skapa nya rutiner för 
exempelvis skötsel av fordon och byte till vinterdäck så att medarbetare inte 
förväntas använda sin egen bil i tjänsten utan kan välja att arbetspendla med 
cykel om de önskar.  
 

- Köp utanför ramavtal kan innebära kortsiktiga lösningar, men innebär att vi 
inte drar full nytta av de upphandlingar som ställer höga miljö- och 
kvalitetskrav. Andelen ekologiska livsmedel kan troligen öka mer om fler 
handlar via ramavtalet. Det har också förekommit att enstaka har köpt 
flygresor utanför ramavtal när resurserna varit knappa vilket kräver merarbete 
i uppföljningen av statistik.  

 
Positiva effekter av det långsiktiga miljöarbetet i Borås Stad: 

- De tunga fordonen drivs till 97 procent med förnybart bränsle. 2012 var 
andelen 71 procent. Det innebär att diesel ersatts med miljöbättre alternativ. 
När Borås Lokaltrafik AB:s fordon kommer vi dock se lite lägre siffror.  
 

- Förmånscyklisterna visar tendenser att ha ökat andelen resor som görs med 
cykel från 16 procent till 40 procent medan bilresorna minskat från 62 till 43 
procent. Det kan vara intressant att göra en ny uppföljning lite längre fram för 
att se om resultatet består.  
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- En KRAV-certifiering av skolmatsrestaurangerna är påbörjad. 
Kommunkoncernen köper ekologiska livsmedel för cirka 28 miljoner kronor 
av totalt 108 miljoner kronor vilket gör att vi cirka tio år efter påbörjat 
strategiskt arbete nu uppnår 26 procent ekologiska livsmedel. Men 17 av 
verksamheterna inom förskola, skola och äldrevård har en högre andel än 50 
procent. Dannike skola toppar ekomatsligan i Borås med 65 procent.  
 

- Borås Stad har antagit regler för finansverksamheten som innebär att 
placeringar inte ska göras i företag som har verksamhet med syfte att 
prospektera, exploatera, utvinna eller producera fossil energi.  
 

- Borås Stad har antagit en Cykelplan.  
 

- Klimatpåverkan per portion i skolan har minskat med drygt 7 kilo koldioxid 
per elev och ligger på knappt 41 kilo under en tioveckorsperiod.  
 

- I projektet Textilintegration som drivs av Röda Korset konfektion, skapas en 
kollektion av återvunnet material som ska visas upp på utställningar runt om i 
landet och säljas. Deltagarna är svenska, nyanlända och asylsökande. 
Inkubatorn i Borås AB har bidragit i projektet genom tillgång till sin syatelje. 
 

- Den eldrivna lådcykeln lånades ut sex gånger om två veckor de första 12 
veckor hösten 2016 i Orangeriets regi.  
 

- En cykelskola för nyanlända hölls 2016 i Orangeriets regi; med hjälp av 
volontärer.  
 

- 87 procent av förskolorna, skolorna och gymnasierna arbetar nu med 
miljöledning och har Grön Flagg certifiering.  
 

- 53 procent av de anställda i kommunkoncernen är miljöutbildade.  
 

- Över 50 aktiviteter arrangerades i Orangeriet under 2016. Dessa 
presenteras i miljörapporten.  

 
Sammanfattande bedömning 
Sammanfattningsvis så krävs en tydlig prioritering av arbetet under 2017. 
Uppskattning och uppmärksamhet för de insatser som gjorts hittills behövs på alla 
nivåer i organisationen.  
 
En tydlighet med vilka åtgärder som görs för att skapa ett långsiktigt arbete med 
tillräckliga resurser behöver kommuniceras till de anställda. 
 
Det är viktigt att verksamheterna och politiken engagerar sig under remissperioden av 
förslaget till nya miljömål och funderar över vilka mål som är rimliga att hinna 
genomföra under kommande fyraårsperiod och hur arbetet ska finansieras.  
 
Ett stort tack för det arbete Du som läser detta gjort för arbetet mot en hållbar 
utveckling!  
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MILJÖARBETETS SYFTE

Miljöarbetet syftar till att, genom Borås Stads verksamhet, skapa en hälsosam och 
attraktiv stad att leva, bo och verka i. Miljörapporten följer upp arbetet med Borås Stads 
miljömål 2013-2016, Borås Stads Energi- och klimatstrategi, Borås Stads Riktlinjer för 
resor samt ger en överblick över miljöarbetet i kommunkoncernen. 

Underlaget ligger också till grund för en analys av målområdet ”Ekologisk hållbarhet – 
lokalt och globalt” i Borås 2025 Vision och strategi. Miljöförvaltningen ansvarar enligt 
Kommunfullmäktiges beslut för att sammanställa kommunkoncernens miljöarbete.  

Rapporten finns i sin helhet på boras.se/miljö
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FRAMTIDEN ÄR HÄR

Strategiska miljöarbetets start
På FN:s världstoppmöte i Rio 1992 antogs en global handlingsplan för hållbar utveckling. Det var 
startskottet på Borås miljöarbete, som vi känner det idag. Redan 1987 hade ett handlingsprogram för 
avfallshanteringen tagits fram. Året därefter började våra mätningar av luftföroreningar och 1988 skrevs 
Borås Stads första miljörapport. Fokus då var miljötillståndet. Idag ligger fokus i miljörapporten i större 
utsträckning på det förebyggande arbetet.

Borås tog efter FN toppmötet i Rio fram en lokal handlingsplan och startade upp Agenda-21 arbetet 
1995. En stor del av verksamheten var utåtriktad. Ett exempel på arbetet är miljöpriset. Detta pris dela-
des ut första gången 1994 och finns än idag. Fler miljöstolpar i Borås Stads miljöhistoria finns samlade i 
rutan Miljöhistorik i denna rapport för den som är intresserad. 

De första nationella miljömålen beslutades 1999. Borås antog nya lokala miljömål 2003 som revidera-
des 2008. Den skattefinansierade verksamheten skulle bidra till en hållbar utveckling. Med tiden fördju-
pades det miljöstrategiska arbetet. Agenda 21 samordnaren bytte titel till Miljöstrateg och var placerad 
på Kommunledningskansliet. Uppgiften var att samordna kommunkoncernens miljöarbete i nära 
samarbete med Miljöförvaltningen.

Större miljönytta genom miljökommunikation
2010 var det dags att återuppta också det mer utåtriktade arbetet. En miljökommunikatör tillsattes på 
Miljöförvaltningen. Liknande funktioner fanns i andra delar av organisationen med olika ansvarsområ-
den. Någon uttalad kommunikationsstrategi för miljöarbetet i Borås över förvaltningsgränserna fanns 
dock inte. Än idag verkar kommunikatörerna främst på egen hand men i vissa frågor tillsammans. Syftet 
med miljökommunikationen var förankring av verksamhetens miljöarbete internt och externt. Ett annat 
viktigt syfte är att kommunikation kan bidra till att öka effekterna av olika investeringar. 

Regionalt utbyte
Det miljöstrategiska arbetet breddades successivt till att omfatta regionalt, nationellt och internationellt 
arbete. Borås är unik, men brottades inte med unika problem. Istället för att uppfinna hjulet på nytt 
samverkade staden och bytte erfarenheter med andra.  Borås flyttade fram positionerna för att bli en 
ledande miljökommun. Att vara ledande kräver ett brett miljöarbete. Idag rankas Borås Stad på plats 13 
av 290 kommuner i tidningen Aktuell hållbarhets årliga ranking.

Samlad miljökompetens
Miljöstrategen, men också andra tjänster med koppling till såväl det strategiska och det kommunikativa 
arbetet flyttades över till Miljöförvaltningen omkring år 2011. Sedan dessa har Miljöförvaltningen haft i 
uppdrag att samordna kommunkoncernens miljöarbete och driva det miljöstrategiska arbetet framåt.
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Hållbarhet i fokus
Borås Stads lokala miljömål reviderades och Borås 2025 Vision och Strategi antogs 2012. Miljöarbetet 
skulle integreras i hela verksamheten och bidra till att nå lokala, regionala, nationella och globala mål. 
Arbetet med att ta fram och implementera en ny vision i verksamheterna leddes av en hållbarhetsstrateg 
på Stadskansliet. En tjänst som senare togs bort och ersattes av en kvalitetsstrateg.

Idag integreras miljö- och kvalitetsarbetet i viss mån i Borås Stad även om det samordnas från olika 
förvaltningar. Förslag finns på att integrera miljö- och kvalitetsarbetet men även miljö- och verksamhets-
uppföljning i större utsträckning under kommande år för att undvika dubbelarbete. 

Under 2016 breddades satsningen på Canea, ett förvaltningsgemensamt system, där bland annat ruti-
ner och processer kan skapas. Dokumentation som ska hjälpa oss till ständiga förbättringar men som 
också är ett viktigt verktyg vid exempelvis stor personalomsättning för att snabbare sätta in ny personal i 
arbetet.  

Miljöstrategiska avdelningen samordnar arbetet
Miljöstrategiska avdelningen, före detta Miljökommunikation, utgjorde 2016 miljökompetens i arbetet 
med; fysisk planering, upphandling, gröna finanser, minskad exponering för farliga kemikalier, tjänste-
resor, energieffektivisering, miljöutbildning, naturvård och miljöövervakning. Utöver detta samordnade, 
stöttade och följde avdelningen upp Borås Stads miljö och naturvårdsarbete.

Konsument- och Energi och klimatrådgivning erbjöds också till företag, invånare och anställda. Avdel-
ningen ansvarade för myndighetsutövning strandskydd. Utöver det representerade avdelningen Borås 
Stad i regionalt, nationellt och internationellt miljöarbete samt ett antal nätverk. I det ingår att bidra 
till att även det regionala miljömålsarbetet utvecklas. Klimatkommunerna, Sveriges Ekokommuner, Fair 
Trade City, Hållbar Utveckling Väst kan nämnas bland dessa. Utvecklingsprojekt som rör hållbar stads-
utveckling och hållbar livsstil är Alliance for Urban Sustainability, EU-projektet Sinfonia och EU-pro-
jektet ESCAR. Utöver detta har avdelningen också medverkat i Innovationsplattform Borås och varit 
med och tagit fram Evenemangshandboken. Dessa projekt beskrivs mer ingående i denna miljörapport.

87 procent Grön Flagg-skolor
I en organisation med omkring 10 000 anställda bygger miljöarbetet på en bred förankring av arbetet på 
alla nivåer i organisationen och att det integreras i det ordinarie arbetet. De senaste åren har verksamhe-
terna ombetts att prioritera att införa miljöledning och miljöutbilda sin personal. 

Skolverksamheterna har varit ett föredöme i arbetet med att införa miljöledning. Andelen Grön 
Flagg-certifierade förskolor, skolor och gymnasier i Borås Stad ökade från 71 till 87 procent under året. 
45 procent, eller 13 av de 29 förvaltningarna och bolagen, hade år 2016 ett certifierat eller diplomerat 
miljöledningssystem i hela sin verksamhet. Utöver dessa var även stadsdelsförvaltningarnas kontor diplo-
merade och arbetet med att KRAV-certifiera restaurangerna hade påbörjats.

De tekniska förvaltningarna signalerar att mer tid behöver läggas på åtgärdsarbetet än idag. Detta kräver 
också en förbättrad kommunikation internt i verksamheterna. Kemikaliehanteringssystem och gemen-
samma rutiner för avfallssortering är exempel på saker som saknas idag från centralt håll men skulle ge 
många nytta. Mer om det senare i rapporten. 

Drygt hälften av personalen nu miljöutbildad
Takten på miljöutbildningarna har ökat eftersom en stor miljöutbildningssatsning görs i samband med 
införandet av miljöledningssystem i verksamheterna. Det innebär att cirka 5202 eller 53 procent av de 
9786 anställda hittills genomgått en miljöutbildning. 
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RESURSER FÖR MILJÖARBETET 

Förändringar
Arbetet för en attraktiv stad där mångfalden växer kräver ett brett miljöstrategiskt och miljökommuni-
kativt arbete. Arbetet måste också samordnas. Flera av kommunkoncernens verksamheter är skyldiga, 
enligt lag, att uppfylla vissa miljökrav och att ha en egenkontroll över sin verksamhet då de är tillstånds; 
eller anmälningspliktiga. Men våra gemensamma uppsatta mål innebär att alla kan vara med och skapa 
positiv miljöpåverkan. 

2016 förbereddes en omorganisation i Borås Stad. Flera verksamheter signalerade om knappa resurser 
och utvecklingsbehov. En tydlig styrning och stöttning önskades. 

Tid, resurser och krav på kvalitet är de parametrar som behöver vara i balans när resurserna är begränsa-
de. Det handlar alltså om att medvetet prioritera ambitionsnivån. I en stad av vår storlek finns det dock 
många saker som inte går att prioritera bort. Några exempel på detta kommer att presenteras i rappor-
ten. 

Bullerkartläggning försenad
Borås Stad har över 100 000 invånare och behöver därför ta fram en övergripande bullerkartläggning 
och ett åtgärdsprogram för att undvika vite och en ökad andel bullerstörda invånare. I nuläget bedöms 
ytterligare trafikflödesmätningar behöva finansieras för att vi ska kunna ta fram ett bra underlag till kart-
läggningen. Kartläggningen behöver också upphandlas. 

Kompetensförlust kan påverka bostadsbyggnationen
Miljökompetens som kan bistå med olika typer av miljöbedömningar i planer och övergripande utred-
ningsunderlag inom exempelvis buller och luft behöver finansieras för att Borås Stad ska nå sina visions-
mål. Det är också förutsättningar för att klara de avtal som satts upp med Sverigeförhandlingen om att 
producera 12 500 bostäder till 2035. Idag finns inte medel i budget för detta. 

Borås har fått stöd på 30 miljoner för att öka takten på bostadsbyggnationen. Under 2017 kommer 
bestämmas hur medlen ska användas. Att i tidigt skede inkludera miljöperspektivet i planarbetet mins-
kar risken att planen i senare skede stoppas eller kräver ytterligare utredningar. 

En stor personalomsättning på miljö- och plansidan de senaste åren gynnar inte kontinuiteten och 
effektiviteten och åtgärder behöver vidtas. Vissa tjänster återtillsätts inte; och vissa tjänster är svåra att 
tillsätta på grund av bland annat löneläget. Detta gäller även miljötillsynshandläggartjänsterna. Denna 
personal förväntas både bistå i planarbetet men också bedriva tillsyn i hela den geografiska kommunen; 
vilket inkluderar tillsyn också över delar av Borås Stads verksamheter. 

Miljötillsynen bidrar till att skapa en attraktiv stad där människor vill bo och leva. De bidrar till att ma-
ten vi äter på lunchrestaurangen och företagens miljöarbete håller en hög kvalitet så vi slipper bli sjuka, 
men också att vi slipper gissa om badvattnet på sommaren är tillräckligt rent för oss att bada i. För en 
fortsatt hög kvalitet på miljöarbetet i staden behöver vi därför diskutera på central nivå hur denna verk-
samhet kan stärkas. 
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Erfarna handläggare slutar i kommunen
Det är ytterst relevant att fråga sig vilka resurser det miljöstrategiska och miljökommunikativa arbetet 
kräver för att bli framgångsrikt och långsiktigt. Miljöarbete som skulle kunna delfinansieras via bidrag 
eller få förstärkning genom praktikjobb får inte de resurserna eftersom det inte finns handläggare nog 
att söka bidragen eller handleda praktikanter. Samtidigt skapar en långsiktig finansiering en bättre 
grund för det allt mer komplexa arbetet. Att ta in extern kompetens kan ibland ta mer tid i anspråk än 
den fasta personalen hinner bistå med. Detta gäller även konsultinsatser, då dessa behöver servas med 
material och kunskap. 

Över 50 aktiviteter i Orangeriet men stor personalomsättning
Orangeriet är Borås Stad mötesplats i Stadsparken med fokus på hållbar utveckling. Under 2016 hölls 
där drygt 50 aktiviteter, som tillsammans nått ut till hundratals personer, bredvid den ordinarie verk-
samheten med konsument och energi- och klimatrådgivning samt bokning och drift av huset. Miljöför-
valtningen var huvud- eller medarrangör till majoriteten av dessa aktiviteter. Stadskansliet hade också 
många aktiviteter kopplade till revideringen av Översiktsplanen i Orangeriet. Aktiviteterna i sin helhet 
presenteras i denna rapport.

En utredning pågick under 2016 om Orangeriets framtid. Då resurser för verksamhet var begränsade kunde inte 
staden dra full nytta av sina initiala investeringar i huset under 2015 och 2016. Istället fick vi i Orangeriet, liksom 
2015, en stor personalomsättning.  De många aktiviteter som faktiskt bedrevs i huset kom lite i skymundan av 
medias bevakning om utredningen om Orangeriets framtid. Framför allt personalomsättningen men också de 
bristande resurserna tog tid från och påverkade delvis samordningen av miljöarbetet i kommunen och det miljö-
strategiska arbetet som är placerat på samma avdelning organisatoriskt. 
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STYRNING OCH LEDNING 

Bättre koppling mellan uppföljning och nya uppdrag
Under 2017 behövs en tydlig prioritering av arbetet. Uppskattning och uppmärksamhet för de insatser 
som gjorts hittills behövs också på alla nivåer i organisationen. En tydlighet med vilka åtgärder som görs 
för att skapa ett långsiktigt arbete med tillräckliga resurser för den prioriterings som görs är av stor vikt.

Dialogen och förankring måste förbättras för att vi ska nå uppsatta mål. Inte minst när nya fullmäktige-
uppdrag formas till verksamheterna. Av Borås Stads miljömål 2013-2016 så bedöms 19 etappmål nås, 
13 mål nås inte och 7 mål är nära att nås. Bedömningen är dock osäker då flera nämnder avstått från 
att göra en etappmålsbedömning. Sammanställningen och bedömningarna finns i Stratsys för den som 
vill läsa mer om detta. Under 2016 har dock nya miljömål tagits fram som går ut på remiss under 2017. 
När de nya målen antas har vi möjlighet till en nystart. Det är viktigt att verksamheterna och politiken 
engagerar sig under remissperioden och funderar över vilka mål som är rimliga att hinna genomföra 
under kommande fyraårsperiod och hur arbetet ska finansieras.

Vi behöver också utforska och diskutera vilken riktning och kvalitet det miljöstrategiska arbetet ska 
hålla. Utöver miljömålen går också Översiktsplanen ut på remiss i början av 2017. Även detta doku-
ment är av största vikt för möjligheten att nå föreslagna lokala mål och möjligheten att bidra till att de 
regionala miljömålen nås. Kanske bör forum som bidrar till återkommande dialog om de 
miljöstrategiska frågorna mellan ansvariga kommunalråd och miljöstrategiska avdelningen återskapas.

Vad kännetecknar en ledande miljökommun?
Det krävs en fortsatt bredd och struktur i miljöarbetet i Borås Stad. Förändring tar tid. Effekterna av de 
senaste decenniernas arbete börjar ge konkreta resultat vilket redovisas på följande sidor. Vad har gjort 
Borås Stad till en ledande miljökommun? Kanske är det att våga gå före? Kanske är det att vi ständigt lär 
av våra erfarenheter och utvecklar verksamheten? Att vi arbetar med innovationer? Att vi vänder negati-
va trender?

Vid Förenta Nationernas toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala 
mål. Världens länder har åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 fram till år 2030 leda världen mot en 
hållbar och rättvis framtid.

Det lokala miljömålsarbetet kopplar till de globala målen. Sverige har sedan slutet av 1990-talet arbetat för att nå 
sexton nationella miljökvalitetsmål. De sexton miljökvalitetsmålen beskriver vad miljöarbetet ska leda fram till i 
den svenska miljön. På regional nivå finns också regionala miljömål och tilläggsmål beslutade. Västra Götalands-
regionen har också tagit fram strategier och förslag till åtgärder som ska styra mot en fossiloberoende region 2030, 
dessa ska konkretiseras i handlingsplaner. Borås Stad har lokala miljömål som ska styra mot en hållbar utveckling.
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Nå ut med miljömålsuppföljningen
Vi behöver hitta nya former för att återkoppla hur miljöarbetet går. De senaste åren har vi försökt 
sammanfatta budskapet för att fler ska hinna läsa rapporten. Ett sammandrag har alltid funnits i Kom-
munstyrelsens årsredovisning. I samband med Kommunfullmäktige redovisades viktiga indikatorer på 
budskap utanför möteslokalen. Men hur ska framtiden se ut? Youtube film, serier, muntliga dragningar? 
Vad tycker du? Hur visar vi bäst hur dina pengar används i vår verksamhet på ett sätt som också leder 
mot en hållbar utveckling? Maila din idé till miljo@boras.se

Miljöbarometern försvinner
Under 2016 har trenderna och indikatorer redovisas till folkvalda, miljökoordinatorer och förvaltnings-
chefer i samband med tertial- och årsredovisning. Borås redovisar också indikatorer till de nätverk vi 
deltar i för en jämförelse mellan kommunerna. Vi svarar också på många enkäter från olika typer av 
aktörer. Detta tar mycket tid i anspråk men är viktigt för att andra ska kunna ta del av det arbete vi gör. 
Miljöbarometern, som är ett externt program för miljöredovisning, har sagts upp från 2017 då resurser 
saknas till drift samt att flytta över programmet till Borås Stads nya webb. Miljörapporteringen kommer 
istället finnas på www.boras.se/miljo.

Miljöarbetet i sociala medier
Borås Stads miljöarbete är också synligt i sociala medier. Under 2016 hade Orangerietboras 455 följa-
re. Orangeriets Facebook-sida hade 2088 följare. De mest spridda inläggen utan köpt visning var ”Vi 
har så mycket bra grejor på gång” med 3907 unika visningar. Mest spridda inlägget med köpt visning 
(reklam) hade 9296 unika visningar. Mest gillade inläggen utan köpt visning (reklam) var ” Vi är med 
och anordnar cykelkurs” som kommenterades 63 gånger. Utöver detta bör Borås Energi och Miljö AB:s 
app Sortera smart nämnas. Facebooksidan för projektet ” Textilintegration” som vi skriver om i denna 
rapport har 508 följare. 

Urval av miljösatsningar i Budget 2017 

 • Av det totala anslaget för cykelinfrastruktur ska minst 500 000 kronor användas för att bygga cykelställ på   
   strategiska platser.

 • Kostnad och tillvägagångssätt för att avveckla användningen av plast/gummigranulat i konstgräsmattor ska    
   utredas.

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

 • Kommunstyrelsen ska arbeta vidare med åtgärder för att hjälpa stadens anställda att minska CO2-belastningen    
   vid resor till och från arbetet och får i uppdrag att utreda hur distansarbete kan användas för nämnda ändamål.

 • Upphandlingsavdelningen ska förstärkas med en hållbarhetsstrateg. 
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GÖR DET LÄTT ATT GÖRA RÄTT 

Syftet med miljökommunikation
Ett aktivt miljökommunikativt arbete sker genom utställningar, rådgivning och utåtriktade evenemang 
i Borås. Miljökommunikation behöver ske målgruppsanpassat och helst kombineras tillsammans med 
andra styrmedel eller i samband med andra satsningar för att ge effekt. Vi behöver också bli bättre på att 
följa upp effekten av dessa satsningar. Nedan redovisas en överblick över några av de största utåtriktade 
evenemangen samt en sammanställning av Orangeriets aktiviteter.

Globala Borås
Nytt för 2016 var arbetet med Globala Borås, som samlar arbetet med de 17 globala målen som antogs 
av FN 2015. Borås blev utsedd till en av landets sju globala kommuner av biståndsmyndigheten Sida. 
Samarbetet sker mellan Borås Stad, Borås Energi och Miljö, Borås Waste Recovery, Högskolan i Borås 
och biståndsmyndigheten Sida. Syftet med Globala Borås är att lyfta globala frågor på en lokal arena.

Under paraplyet Globala Borås har också Kretsloppsveckan och Fairtrade fokus veckans program pre-
senterats. Även Näringslivsdagen gick 2016 under temat Globala Borås, som Borås Energi och Miljö AB 
samordnade. Miljöförvaltningen har under hösten också haft evenemang, föreläsningar och workshops 
i Orangeriet som presenterats fristående men alla på olika sätt rör de globala hållbarhetsmålen. Dessa 
redovisas i denna rapport.

Återvinning av textilier
I projektet Textilintegration som drivs av Röda korset konfektion 4.0 skapas en kollektion av återvun-
net material som ska visas upp på utställningar runt om i landet och säljas i butik. Projektet innebär ett 
kreativt, språkligt och kulturellt erfarenhetsutbyte eftersom deltagarna är svenska, nyanlända och asylsö-
kande. Vinsten ska också gå till en gemensam studieresa. Projektet stöds av Västra Götalandsregionen, 
Region Jönköpings län. Samarbetspartners är Re:textile, Marketplace och Modeinkubatorn i Borås. 
Modeinkubatorn, är en del av det kommunala bolaget Inkubatorn i Borås och erbjuder tillgång till pro-
jekt som använder deras unika syatelje och dess maskiner. Modeinkubatorn stödjer nya och befintliga 
småföretag när de ska utveckla sitt koncept, affärsidé och verksamhet.
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Bild: 
I projektet Textilintegration 
skapas en kollektion av åter-
vunnet material där samtidigt 
olika grupper får mötas i ett 
kulturellt utbyte. Symaskinen 
på bilden är dock inte sam-
ma som användes i just detta 
projekt.



Nyckeltal för det miljökommunikativa arbetet

Utlåningar av eldriven lådcykel de första 12 veckorna höst 2016: 6 stycken á 2 veckor
Källa: Orangeriet

Andel hushållsavfallet till materialåtervinning inkl. biologisk behandling: 43 procent år 2015 (jämfört med 35 
procent år 2014)
Källa: Avfall Sverige

Andel resor som gjordes med bil 2015: 66 procent.
Källa: Nationella Resevaneundersökningen

Kretsloppsveckan
Under årets Kretsloppsvecka genomfördes 31 aktiviteter. Huvudarrangör av Kretsloppsveckan är Bor-
ås Energi och Miljö och Miljöförvaltningen. Flera andra samarbetspartners medverkade. Exempel på 
aktiviteter som genomfördes var naturguidning i staden, workshop om naturlig hudvård, klädswopping, 
Mer närproducerat i Borås, och kick-off för skolprojektet Drömstaden.

Drömstaden
Navet och Borås Energi och Miljö arrangerar tillsammans med Borås Rent och Snyggt och AB Bostäder 
AB projektet och tävlingen Drömstaden 2016 till 2017 där omkring 15 skolor deltar med omkring 400 
elever. Eleverna gör olika uppdrag under olika teman. Navet har den mesta kontakten med skolorna. 
Projektet finansieras av Borås Energi och Miljö AB.  

Navet – bäst i Sverige
Navet Science Center i Borås är inte en del av kommunkoncernen i Borås men bedriver en verksamhet 
bland annat mot Borås Stads alla skolor och invånare, andra besökare. De arbetar också tätt tillsammans 
med Borås Stads Miljöförvaltning och Borås Energi och Miljö i flera projekt.

Under 2016 har Navet hållit Grön Flagg inspiration för 260 personer vid 12 skolor och förskolor. De 
har nått ut med miljöteman till 3862 elever, hållbar utveckling åk 9 och gymnasiet till 746 elever. Navet 
hade öppet hus under Kretsloppsveckan. De deltar också ibland annat utvecklingsprojektet Palu i Indo-
nesien kring hållbar utveckling. Detta är ett axplock från Navets verksamhet.

Navet bedömdes av Skolverket vara bäst i Sverige, tillsammans med Teknikens hus i Luleå av science 
centers. Jämfört med alla andra science center toppar tre kategorier; centret kännetecknas av en tvär-
vetenskaplig kunskapssyn, lägger vikt vid att barns och elevers lärande stimuleras och har ett genusper-
spektiv i sin verksamhet.

Fair Trade City
Borås har varit Fairtrade City diplomerade sedan 2008. Ett arbete som samordnas av Miljöförvaltning-
en. Syftet med arbetet är att lyfta hur vi som medvetna konsumenter kan förbättra villkoren och miljön 
för producenterna. Det innebär att kommunen lever upp till kriterier som rör etisk upphandling, ett ak-
tivt informationsarbete samt utbud av Fairtrade-produkter i butiker, på kaféer, restauranger och arbets-
platser. För att vi ska kunna fortsätta vara en Fairtrade City krävs ett gemensamt engagemang mellan 
kommun och näringsliv så att utbudet av Fairtrade-märkta produkter ökar varje år. Borås Fairtrade City 
har inventerat utbud i Borås under sommaren 2016 och delat ut diplom till återförsäljare av Fairtra-
de-märkta produkter under höst/vinter 2016. Under 2016 medverkade Fairtrade City med aktiviteter 
och information vid flertalet utåtriktade evenemang som hållits under året. Bland dessa kan nämnas 
Klimatveckan på Högskolan i maj, Skördefesten 3 september, Kretsloppsveckans Kretslopp, loppmark-
nad i Orangeriet anordnad av fackförbundet vision.

Samordningen av Fairtrade-arbetet och styrgruppens verksamhet kan utvecklas. Det framgår av det nya 
miljömålsförslaget som går ut på remiss 2017. 
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Fairtrade fokus veckan
Fairtrade Fokus veckorna i oktober innehöll ett bredare program med aktiviteter. Dessa aktiviter re-
dovisas delvis i kalendariet i denna miljörapport. Veckan innehöll också den återkommande Faritrade 
Challenge där fikapauser med fairtrade fika ordnades bland annat i större skala vid Högskolan i Borås, 
Kommunfullmäktige och Svenska kyrkans verksamheter. Information och visning av Fairtrade-märkta 
produkter skedde hela vecka 42 på ICA City Borås.

ESCAR
Borås Stad deltar också i utbyten, såväl lokalt som internationellt, för att öka kunskapen om hur vi kan 
arbeta för en hållbar konsumtion. Under året arrangerades slutkonferensen för EU-projektet ESCAR 
som Borås Stad samordnat. Den metodhandbok som tagits fram genom erfarenhetsutbytet om hur man 
kan arbeta med hållbar konsumtion finns här: http://sustainableguide.eu/ . Bland exemplen som lyfts 
fram finns Borås Stads arbete med klimatkompensation av tjänsteresorna, Navets dramatiserade under-
visning och Minimeringsmästarna som var en beteendepåverkanskampanj som drevs av bland annat 
Borås Energi och Miljö AB. 

Håll Sverige Rent
Borås Stad utsågs 2016 till Årets Håll Sverige Rent-kommun 2016 – för andra året i rad. Borås fick 
priset för sitt strategiska och breda arbete mot nedskräpning. Håll Sverige Rent, en ideell stiftelse som 
arbetar för ett skräpfritt Sverige, rankar varje år kommunerna utifrån arbetet mot nedskräpning. Ran-
kingen baseras bland annat på antalet deltagare under Vi håller rent dagarna. Samarbetsorganisationen 
Borås rent och snyggt arbetar för ett skräpfritt Borås och samordnar Vi håller rent dagarna i Borås.

Drygt 14 000 barn och ungdomar från 168 enheter inom Borås Stads organisation deltog i manifest-
ationen Vi håller rent-dagarna vecka 19. Deltagarantalet har ökat med cirka 2 000 deltagare jämfört 
med föregående år. Aktiviteten ingår i det så kallade Aktivitetsschemat som tagits fram inom ramen för 
miljömålsarbetet.

Europeiska trafikantveckan
Orangeriet har arrangerat Europeiska trafikantveckan där bland annat cykelexkursion, flashmob på en 
buss samt en cykeldag på Högskolan hölls. En lådcykel som kan lånas av privatpersoner som vill testcyk-
la har köpts in och lånas via Orangeriet. En cykelkurs för nyanlända har också hållits.

Cykelkurs, september 2016: 
”Under våren/ sommaren 2016 föddes idén om cykelkurser för nyanlända i Borås. Energi- och klimat-
rådgivaren fick från en lokal SFI lärare höra att behovet att lära sig cykla var stort bland eleverna, fram-
förallt hos kvinnor som inte fått cykla i sina hemländer. En arbetsgrupp bestående av
Borås fadderverksamhet, Borås mobility managment samordnare och Borås energi- och klimatrådgivare 
sattes ihop. Tillsammans ordnade vi cyklar, hjälmar och en tom skolgård att hålla till
på. Instruktörer till eleverna efterlystes på Orangeriets facebooksida och ganska snabbt hade vi ca
10 intresserade som ställde upp helt ideellt. Cykelkursen kom igång och har träffats 2 gånger i
veckan under 3 veckors tid. Alla har varit nöjda och de flesta har lärt sig cykla! Intresset har vuxit
under kursens gång och i skrivande stund har vi 10 elever i kö för att få lära sig cykla. En fortsättning 
planeras!” – Jenni Lehto Energi- och klimatrådgivare
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Utlåning av eldriven lådcykel
Orangeriet i Borås har under hösten köpt in en eldriven lådcykel som lånats ut till boråsare. Intresset för 
låncyklar ökar och de syns allt oftare men för att fler ska våga göra en investering kan det vara en fördel 
att ha möjligheten att först testa om cykeln är ett alternativ för den enskilde. Lådcykeln har bänkar med 
bälten för 2-4 barn och det går att lasta 100 kg i den. Cykeln funkar därför utmärkt på kortare resor där 
bilen är onödig. Utlåningen påbörjades under Europeiska trafikantveckan och lånades under hösten ut 
till omkring sex personer som lånade cykeln två veckor vardera.

 

Cykelvänlig arbetsplats och Vintercyklist
Tekniska nämnden har samordnat Borås Stads medverkan i projekten Cykelvänlig arbetsplats och 
Vintercyklist. I Cykelvänlig arbetsplats uppmärksammas och utvecklas arbetsplatser som väljer att göra 
det lätt att välja cykeln. En handfull verksamheter valde att delta. I projektet Vintercyklist erbjöds ett 
tjugotal personer dubbdäck och däckbyte, tips och inspiration mot att i gengäld åta sig att cykla minst 
tre dagar i veckan under perioden 19 december 2016 till 19 mars 2017. Varannan vecka skulle deltagar-
na rapportera hur det går samt återkoppla med synpunkter om förbättringsförslag kopplat till cykelin-
frastrukturen.
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Bild: 
I Orangeriet kunde 
boråsare låna eldriven 
lådcykel med 
bra lastmöjligheter 
för att se om cykling 
passade deras familj. 



Innovationsplattform Borås
Borås deltar i ett nationellt projekt för att stödja innovation inom den offentliga sektorn. En innovation 
inom hållbar stadsutveckling kan till exempel vara en tjänst, produkt, process eller metod som strävar 
efter att möta samhällets utmaningar och som är ny eller väsentligt förbättrad från det som är känt idag 
på marknaden eller i staden. Sju plattformar är etablerade nationellt och Innovationsplattform Borås, 
som pågår 2016-2018 och finansieras av Vinnova, är en av dem. Plattformen drivs av Borås Stad, Borås 
Högskola, Borås Energi och Miljö och RISE (fd SP). Målet är att skapa en bättre miljö för arbetet mot 
en hållbar stadsutveckling genom att skapa en öppen, gemensam och kreativ miljö genom att arbeta 
tvärdisciplinärt, processorienterat och förebyggande. Strategin är att utgå från och förstärka pågående 
satsningar och existerande ambitioner i staden.

Inom ramen för innovationsplattformen finns flera pågående projekt. Ett av projekten handlar om att 
identifiera möjligheter för mer innovativ resurshantering i Borås för att minska matfett och läkeme-
delsrester i avloppet. I ett annat projekt ska en ny tjänst för ett biloberoende inkluderande avfallssystem 
utvecklas. Utöver detta finns ett projekt som syftar till att utveckla en attraktiv och innovativ återvin-
ningsstation som gör återvinningen vid återvinningsstationen till en positiv upplevelse. Detta är positivt 
då plockanalyser visar stor potential att öka utsorteringen av förpackningar vilket vi skriver mer om i 
denna rapport. I projektet Projektstudion utvecklas en mer sammanhållen stadsplaneringsprocess.

Internationella projekt
Borås Energi och Miljö är sedan många år involverade i internationella utvecklingsprojekt. Syftet med 
medverkan är att överföra kunskap och erfarenhet inom resursåtervinning, avfallshantering och energi-
försörjning för att bidra till en bättre miljö och minskad klimatpåverkan. Detta sker i samverkan med 
Högskolan i Borås, Borås Stad och RISE. Sedan 2014 har denna verksamhet drivits genom dotterbola-
get Borås Waste Recovery. 

Projekt har genomförts främst i Indonesien men även Vietnam, Kenya och Brasilien. I Indonesien har 
samarbetet med Palu pågått sedan 2009, främst genom kommunala partnerskap finansierade av ICLD 
men även genom Demo Miljö från Tillväxtverket och resulterat i att ett svenskt företag har levererat en 
biogasanläggning som tar upp metangas ur en soptipp och levererar el till 100 hushåll (delvis finansierat 
via Demo Miljö). Projektet har också resulterat i att 120 barn som tidigare jobbade på soptippen nu går 
i skolan, skolan har utvecklats till en modell skola för miljö i samarbete med Navet. En annan effekt av 
projektet är att 25 000 personer jobbar tre timmar per dag med att plocka sopor och hålla staden ren, 
och för det får de en lön och sjukförsäkring.
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Bild: Inom ramarna för 
Innovationsplatform Borås 
pågår ett projekt som ska 
utveckla attraktiva och 
innovativa återvinnings-
stationer.



Bild: En del av 
Orangeriets utställ-
ning som syftade till 
att uppmärksamma 
Förenta Nationernas 
nya globala mål, även 
kallat Agenda 2030.
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Biologisk mångfald i fokus på djurparken
Borås Djurpark AB informerar/utbildar besökare och elever i etologi, biologisk mångfald men också om 
hur miljön påverkas av människan i de delar av världen där parkens djur vanligtvis lever. Under 2017 
kommer djurparken försöka att öka denna del av verksamheten. Omkring 250 000 besökare kan ta del 
av miljöinformation. Djurparken utbildar tre gymnasieklasser från Realgymnasiet och har samarbete 
med och utbildar delvis 6-7 olika naturbruksgymnasier i Sverige och ett från Holland.

Boråsarna utvecklar Borås Stads miljöarbete
I samband med att badrummen renoveras på fastigheter på Hulta har AB Bostäder haft kvällar där de 
tipsar om vattensparåtgärder med sina hyresgäster. Även om vatten inte är en bristvara i Borås så är det 
bra att hushålla med vatten ur andra aspekter. Att rena vatten kräver olika resurser; energi, kemikalier 
m.m. Borås Energi och Miljö AB har regelbundet öppet hus i sina verksamheter. Bland aktiviteterna 
finns julgransplundring på kraftvärmeverket, men också dialogkvällar i syfte att med närboendes hjälp 
vid Sobacken identifiera luktstörningar som sedan kan åtgärdas. Tekniska nämnden har inom projektet 
Vintercyklist, som vi beskriver mer i denna rapport, även fått ett forum där invånare kan komma med 
synpunkter på cykelvägnätet.

Möten och evenemang
Evenemangshandboken visar hur man planerar att arrangera ett evenemang eller möte på ett miljöan-
passat sätt. Denna har uppdaterats under året och finns på www.boras.com. Under 2017 är ambitionen 
att skapa en översikt över miljömärkta mötesanläggningar, kongressbyråer och andra aktörer i branschen 
för att underlätta för kunder/organisationer att välja dessa.

Utåtriktade evenemang i Orangeriet 2016
Orangeriet är Borås Stad mötesplats med fokus på hållbar utveckling. Under 2016 har Miljöförvaltning-
en tillsammans med andra aktörer drivit verksamheten i huset som ligger i Stadsparken. På Kalenda-
riet, sidan 30 i denna miljörapport, redovisas merparten av de utåtriktade aktiviteter som ägt rum med 
kopplingar till mötesplatsen. Utöver det har energi – och klimatrådgivning samt konsumentrådgivning 
utgått från platsen. Där inget annat nämns är Miljöförvaltningen arrangör. Kursiverade evenemang är 
på andra platser men med inslag av utåtriktad miljökommunikation från Miljöförvaltningen.



INKÖP MED MERVÄRDE

Gröna finanser
Borås Stad införde 2016 regler för finansverksamheten. Det innebär att placeringar inte ska göras i före-
tag som har verksamhet med syfte att prospektera, exploatera, utvinna eller producera fossil energi.

Borås Stad är den största enskilda låntagaren inom Kommuninvests koncept för gröna lån. Borås Stad 
har lånat ”grönt” för att finansiera Borås Energi- och Miljöcenter. Genom att låna ”grönt” har vi gjort 
det möjligt för Kommuninvest att ge ut gröna obligationer i både amerikanska dollar och svenska kro-
nor. Borås Stads energisamordnare är även representerat i Kommuninvests miljö kommitté som gran-
skar ansökningar om gröna lån och deltar i utveckling av ramverket för lånen och rapporteringen till 
investerare.  Borås Stad deltar också i arbetet att ta fram en nordisk standard för hur gröna obligationer 
ska rapporteras till investerare.

Hållbar IT
Arbete pågår för att kombinera datasystem för uppföljning och inköp för ökad styrning mot fullmäkti-
ges olika måldokument. Arbete pågår också för att strömsnåla produkter ska användas i större utsträck-
ning, mindre papper förbrukas och förutsättningar för resfria möten skapas. I samband med inköp av 
IT- utrustning/system ska miljöpåverkan minimeras. Under 2016 fick fler möjlighet, genom den nya 
IT-plattformen, till resfria möten och större åtkomst till arbetsmaterial även exempelvis hemifrån. 

Ökar ekomatsinköpen
Kommunkoncernen köpte 2016 ekologiska livsmedel för ungefär 28 miljoner kronor. Den totala livs-
medelsbudgeten är ungefär 108 miljoner kronor och det nya livsmedelsavtalet har bidragit positivt till 
ekomatsinköpen. Den ekologiska andelen är 26 procent för kommunkoncernens totala inköp. Statis-
tiken har hämtats från Agresso och inrapportering från bolagen som köper över 10 000 kr per år. De 
bolags statistik som ingår är Borås Djurpark AB, Borås Borås TME AB, Borås Energi och Miljö AB och 
AB Bostäder i Borås. Kärnverksamheterna, det vill säga förskola, skola, gymnasier och äldreomsorg, har 
en högre andel. Leverantörsstatistik redovisar 36 procent ekologiska inköp för kärnverksamheterna. I 
jämförelser mot andra kommuner är det vanligt att enbart kärnverksamheternas inköp inkluderas, men 
det varierar. 

I budget för 2017 har målet ändrats från 25 procent till 45 procent ekologiskt och/eller närproducerade 
livsmedel. Vad målet kommer innebära i praktiken är ännu oklart då det saknades en definition av vad 
som ska inkluderas i statistiken för närproducerat. Målet gäller utvalda nämnder men även när staden 
arrangerar konferenser, bokar hotell och köper mat ska inköpen miljöanpassas i större utsträckning.

KRAV-certifiering av skolmatsrestauranger
Målsättningen är att alla kök inom förskola, skola och äldreomsorgen ska vara KRAV-certifierade senast 
hösten och skolstarten 2017. 17 av dessa verksamheter hade 2016 ett inköp där över 50 procent ut-
gjordes av ekologiska livsmedel. Kostverksamheten som serverar mat i skolor och förskolor, har därmed 
ökat inköpen av ekologiska livsmedel mycket de två senaste åren. Förskolans snitt är 44 procent följt 
av gymnasieskolornas 40 procent och grundskolans 35 procent. Ekomatsligan toppas av Dannike skola 
65,4 procent, Bergslenagymnasiet 61,6 % och Ängsgårdens förskola 58 %. Serveringen i Stadshuskvar-
teret har ökat andelen ekologiskt från 20,5 % 2015 till 31 % enligt Servicenämndens redovisning. Det 
framgår inte om den statistiken är hämtad från leverantören eller från vårt ekonomissystem, men det är 
glädjande att nu även våra folkvalda och anställda kan välja att köpa en miljöbättre lunch. 
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Klimatpåverkan per portion minskar
En klimatanpassad matsedel har tagits fram av kostverksamheten. Hösten 2016 ersattes blandfärs i en 
del recept av ekologisk och KRAV- märkt hönsfärs som har en lägre klimatpåverkan. Med hjälp av den 
nya klimatdatabasen vet vi att matens klimatpåverkan minskat från 2015 till 2016.  Mätt under en 
tio-veckors period har klimatbelastningen minskat med drygt sju kilogram koldioxid per elev och ligger 
nu på knappt 41 kilogram per elev. En handlingsplan för minskat matsvinn togs också fram under året.
 
Ökar inköpen av etiskt märkta livsmedel
Borås har varit Fairtrade City diplomerade sedan 2008. Syftet med arbetet är att lyfta hur vi som med-
vetna konsumenter kan förbättra villkoren och miljön för producenterna. Det innebär att kommunen 
lever upp till kriterier som rör etisk upphandling.

När det gäller kommunens förvaltningars egna inköp av etiskt märkta livsmedel så har det ökat något. 
Enligt statistik från grossist, i systemet Compare, så är knappt fyra procent etiskt märkta. Men enskilda 
verksamheter visar att det går att komma mycket högre. Bland skolorna toppas de etiskt märkta livs-
medelsinköpen av Savannens förskola med 11 procent samt Moldeparkens kost och Norrbygårdens 
förskola som båda ligger på 9 procent enligt statistik från grossist ur systemet Compare.
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Bild: 
Kommunkoncernen 
köper livsmedel för 
cirka 108 miljoner kronor 
varav 26 procent nu är 
ekologiska



Nyckeltal för det interna miljöarbetet

• 13:e plats i Miljöaktuellt ranking av 290 kommuner (jämfört med 16 plats 2015 och 36:e plats 2013)

• 26 procent fossilfria tjänsteresor  2015 (ingen förändring från 2013) – fullständig statistik saknas 2016 över 
flygresorna.

• 97 procent förnybart bränsle för arbetsfordon (jämfört med 71 procent 2012)

• 26 procent ekologiska livsmedel; kommunkoncernen (jämfört med 24 procent 2015)

• 10 stickprovskontroller av miljö och etiska krav genom SKL Kommentus inköpscentral

• 45 procent av bolagen/förvaltningarna är miljödiplomerade/certifierade (jämfört med 23 procent 2014)

• 87 procent av förskolorna, skolorna och gymnasieskolorna har Grön Flagg (jämfört med 43 procent 2014)

• 52 procent miljöutbildad personal (jämfört med 25 procent 2014)
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Kemikaliehanteringssystem
Borås Stad behöver upphandla ett kemikaliehanteringssystem för att underlätta arbetet för en omställ-
ning med att fasa ut skadliga kemikalier och produkter. Ansvar och resurser för kemikaliehanteringssys-
tem bör ligga centralt. Detta har lyfts inom arbetet med miljömålsrevideringen och i tidigare miljörap-
porter.

Skapar hälsosamma miljöer för barn och unga
Sedan 2014 bedrivs arbete på förskolor för att minska personalens och barnens exponering för skadliga 
kemikalier. Viss elektronik, plastmuggar och andra material har tagits bort för att ge plats åt mindre 
skadliga alternativ. Med hjälp av en checklista som är framtagen av Naturskyddsföreningen inventeras 
bland annat leksaker, elektronik, inventarier, skötrum, hygien, kemikaliefria städmetoder, städproduk-
ter, mat och tillagning samt utemiljö och byggnad.

Miljöförvaltningen, Upphandlingsenheten och representanter från förskolan har under 2016 startat ett 
”kemikalieråd”. Rådet hjälper till vid upphandlingsuppdrag kopplat till kemikaliekrav i produkter som 
påverkar barns vardag. Målsättningen är att upphandlingarna på sikt ska uppfylla Naturskyddsförening-
ens rekommendationer. Verksamheten behöver säkra att miljömärkta produkter väljs som första alterna-
tiv vid inköp, om dessa är upphandlade. Personal inom kost och lokalvård, samt förskollärare har under 
2015 och 2016 genomgått miljöutbildning som också innehållit delar om hur exponeringen för och 
användningen av skadliga kemikalier kan minska i verksamheten. Miljöförvaltningen har medverkat vid 
tre inventeringar i förskola under året. Att bistå verksamheterna vid inventering sker i mån av tid.  

Verksamheterna arbetar också för minskat buller i förskolan. Mindre barngrupper, lokaler som är 
anpassade till den pedagogiska verksamheten och goda kunskaper om ljudmiljö hos personal, barn och 
föräldrar spelar en stor roll för att minska bullret. 

Bild: 
I såväl utomhusmiljöer 
och inomhusmiljöer i 
förskolan har arbetet 
påbörjats för att minska 
exponeringen för farliga 
kemikalier i Borås Stad.



MINA BARNBARNS BORÅS VÄXER FRAM

Återvinningen behöver öka
Plockanalyser har visat att omkring 60 procent av avfallet i de vita påsarna är förpackningar och plast 
som egentligen borde sorteras. I Borås återvanns 2015 bara 43 procent jämfört med i en av de mest 
framgångsrika kommunerna Trollhättan där 59 procent återvinns.

Åtgärder för att öka sorteringen
Utöver grundläggande sorteringsinformation på hemsida, i app och broschyrer så görs en utökad sats-
ning på Mobile info center som åker ut och informerar, på olika språk, om bland annat sopsortering 
och brandsäkerhet. En ny omgång av kampanjen Minimeringsmästarna planeras för 2017 som är en 
tävling där familjer tävlar och arbetar med temat en hållbar livsstil och samtidigt minskar avfallet. I 
projektet Innovationsplattform Borås, som vi berättar mer om i denna rapport, sker projekt som syftar 
till att underlätta sopsorteringen i framtiden.

Plast en tredje fraktion
Ett förslag finns om att införa ytterligare en fraktion i med plast. Detta skulle vara en komplettering av  
nuvarande system där matavfall och brännbart sorteras separat. Införandet av plastsorteringen skulle ske 
inom ett par år när nuvarande sorteringsanläggning behöver bytas ut. Ett annat förslag är fastighetsnära 
insamling. 

Avfallsverksamheten bra i jämförelse
Borås Stad rankades som nummer 10 bland kommunerna i Avfall Sverige, som är den svenska bransch-
organisationen inom avfallshantering och återvinning, ranking 2015. I rankingen vägdes nyckeltal 
samman som speglar avfallsverksamheten på ett övergripande sätt med kundnöjdhet, återvinning av 
material och matavfall, avfallsmängd och andel förpackningar och returpapper i hushållsavfallet. 2015 
inkluderades inte kostnader och avfallsavgifter i det sammanvägda indexet.
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Bild: 
Information om sopsor-
tering på andra språk är 
en bland många åtgärder 
som krävs för att under-
lätta för boråsarna att 
sopsortera mer.



Biobränsle dominerar fjärrvärmeproduktionen
Fjärrvärmeproduktionen baserades till 59 procent av biobränsle; resterande är avfall 36 procent, fossilt 
bränsle 2,6 procent (spetslast och stödbränsle) och resterande spillvärme, återvunnen värme och el.

Biogasproduktionen
Biogasproduktionen ligger ungefär på samma nivå som föregående år. Åtgärder har gjorts under året för 
att skapa en jämnare produktion i biogasanläggningen och uppgradering som ger tillräckligt ren gas så 
att fackling av metangas kan minska framöver.

Satsar på solenergi och trähus som minskar klimatpåverkan
Kommunkoncernens totala produktion av solenergi har ökat från 189 megawattimmar 2015 till 289 
MWh 2016. Det är Lokalförsörjningsförvaltningen, AB Bostäder i Borås AB och Viskaforshem AB som 
står för ökningen. I budget satsas en miljon kronor på installation av solceller årligen från 2016 till
2018 vilket ökat Lokalförsörjningsförvaltningens möjligheter att uppföra solceller.

Sedan maj 2015 kan privatpersoner köpa kompletta solcellspaket i Borås exempelvis genom Borås 
Elhandel AB. Det planerade parkeringshuset Vulcanus, liksom på fastigheten Kvarteret Hästen 3 samt i 
samband med Sandhultsbostäder AB:s nybyggnation i Sandared, ska utrustas med solceller under 2017. 
Projektering av Toarpshus AB nyproduktion i Dalsjöfors samt Sandhultsbostäder AB:s nyproduktion 
i Sjömarken kommer ske under 2017. Borås Energi och Miljö AB har två anläggningar med solenergi 
som även används i informationssyfte om solenergi. 250 000 besökare har möjlighet att ta del av infor-
mationen.

Energi- och klimatstrategin
Arbetet med Energi- och klimatstrategin fokuserade 2016 på att sprida och implementera strategierna 
i Borås Stads arbete med energi- och klimatfrågor. Det finns även ett stort intresse för strategin och 
arbetsmetoderna utanför kommunen. Arbetet och strategin har därför presenterats på ett antal föreläs-
ningar i Sverige. Material har även skickats till flera länder i Europa. En engelsk broschyr har tagits fram 
som beskriver Energi- och klimatstrategin och de arbetsmetoder som användes.
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Energieffektivisering
Energi- och klimatstrategin antogs 2015 vilket innebar att energieffektiviseringsmålet skärptes. Den 
totala energianvändningen har minskat med åtta procent sedan 2012. Energianvändningen för tjänste-
resor och arbetsfordon ökar samtidigt som energianvändningen för lokaler och bostäder minskar. Statis-
tiken varierar dock över åren beroende på kalla eller varma vintrar så det är viktigt att se trender och inte 
förändringar mellan enskilda år. 

I lokaler är trenden tydlig att energianvändningen för uppvärmning minskar, men för bostäder är detta 
svårare att se. Energianvändningen för uppvärmning påverkas av kalla vintrar och av antalet hyresgäster 
per kvadratmeter eftersom även varmvattnet ingår. Elanvändningen i lokaler har minskat med 15 pro-
cent i lokaler jämfört med 2012. Andelen förnybar och återvunnen energi i lokalerna är liksom tidigare 
91 procent. 70 procenten av elen som köps in uppfyller kraven för Miljöstyrningsrådets spjutsspetskrite-
rier.

Energieffektivisering är en åtgärd som är lönsam och därför krävs initialt fler personella resurser för att 
kunna öka detta arbete. Något som också lyfts i miljömålsrevideringen. I samband med revideringen 
har exempel presenteras för i vilken utsträckning investeringar i effektivisering kan göras och fortfarande 
vara lönsamt. Detta för att öka förståelsen om att pengarna som satsas initialt ger mer tillbaka.
På geografisk nivå är trenden är att energianvändningen minskar per invånare. Statistiken ökar och 
minskar dock tydligt beroende på om det varit ett varmt eller kallt år. 

Borås Energi och Miljö AB redovisar att energiproduktionen från kraftvärme blivit energieffektivare 
under de tre senaste åren. Dock ökade energiåtgången per producerad enhet för färskvatten, biogas och 
avlopp. Energiåtgången för avlopp ligger dock lägre än för två år sedan. Åtgärder kommer göras för att 
minska förbrukningen. Borås Energi och Miljö AB arbetar också för att minska företagskunders energi-
förbrukning genom avdelningens energitjänsters arbete där energieffektiviseringsförslag tas fram.

Sinfonia
Sinfonia är ett EU-projekt som handlar om energieffektivisering av hela stadsdelar. Borås Stad har under 
året börjat samla in GIS-data som ska användas i ett modelleringsverktyg som ett franskt forskarteam 
håller på att utveckla. Modelleringsverktyget kan användas för energiplanering i stadsdelar och för att 
testa olika energieffektivseringsscenarior.

Alliance for Urban Sustainability
Borås Energi och Miljö AB och Miljöförvaltningen deltar också i det fransk-svenska EU-projektet Alli-
ance for Urban Sustainability. Projektet handlar bland annat om erfarenhetsutbyte om hållbara livsstilar 
och det fortsatta arbetet kommer presenteras närmre under 2017. 

Träbyggnation
En träbyggnadsstrategi skickades under året ut på remiss.

Laddstolpar
Under 2016 fanns totalt åtta laddplatser; två på vardera fyra parkeringsområden: Nybron, Kungsbron, 
Valhall och Brodal. Åtta laddplatser finns också i Fristadbostäders regi på Prästskogsvägen, Åsboplan, 
Tärnavägen och Hammarbyvägen. Utöver detta finns laddstolpar hos ett antal drivmedelsförsäljare, 
bilförsäljare och andra aktörer. Även AB Bostäder uppger att de erbjuder laddmöjligheter. 
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Långsiktig markanvändning
Detaljplaner, för mark som kan bebyggas, ska tas fram snabbare än tidigare. 12 500 bostäder ska byggas 
till 2035. Om Borås Stad beslutar hur marken ska användas i ett långsiktigt perspektiv, sparas tid när 
detaljplaner i senare skede ska tas fram. Det är därför viktigt att strategiska planer lyfts till beslut för att 
undvika att samma fråga utreds flera gånger. Under 2016 sammanställdes ett förslag på ny Översiktsplan 
för Borås Stad för att skickas ut på remiss under 2017.

Kvalitativ livsmiljö
Borås Stad ska enligt EU-direktiv, som stad med mer än 100 000 invånare, ta fram en övergripande bul-
lerkartläggning och ett åtgärdsprogram för buller. Beslut behöver fattas och resurser tilldelas för samord-
ning av kartläggningen samt att ta fram ett kvalitativt underlag i form av ökade trafikflödesmätningar 
som ligger till underlag för kartläggningen samt de bullerutredningar som görs särskilt i anslutning till 
detaljplanearbete. Sedan senaste kartläggningen gjordes 2012 har trafikflödesmätningarna reducerats i 
antal vilket innebär ett försämrat underlag.

Resurser för den fysiska planeringen
Miljöaspekter behöver utredas i ett tidigt skede, vid val av plats för exploatering, så att den bäst lämpade 
marken används. Vi måste också värna och utveckla gröna korridorer där vilt och växtlighet kan röra sig 
och synliggöra detta i den strategiska fysiska planeringen. Den ökade takten på den fysiska planeringen 
innebär att även resurserna för detta arbete behöver ses över regelbundet. Borås Stad har blivit tilldelad 
30 miljoner kronor för att stimulera bostadsbyggandet.
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Bild: 
Området kring Viskan 
utvecklas med ny bo-
stadsbyggnation och nya 
verksamheter med utsikt 
mot vattnet. Sanering 
av Viskan dröjer dock 
fortfarande.



Värnar ekosystemtjänster vid byggnation
I miljökonsekvensanalyser och miljöbedömning behöver vi ta större hänsyn till exploateringsområdets 
omgivande mark och vatten för att värna våra ekosystemtjänster. Noggrant arbete i tidigt skede kan 
spara resurser. Konsekvensbeskrivningar av våra förslag behöver bli bättre.

Utvärderingen av arbetet kring exempelvis Västra Viared, som är ett nytt industriområde, visade att för-
projektering med noggrannare förslag kring höjdsättning och masshantering skulle krävts för att und-
vika merarbete i ett senare skede. Under 2016 konstaterades att ytterligare planarbete kommer krävas 
i detta område för att säkerställa att miljökvalitetsnormer för vatten klaras i omkringliggande sjöar och 
att mossmark inte oavsiktligt markavvattnas. Planen behöver också uppdateras för att skapa ett så bra 
område som möjligt utifrån dagens förutsättningar.

Metoder behöver också utvecklas så att de bedömningar och åtgärdsförslag som läggs fram i planerings-
processen tas större hänsyn till i exploateringsfasen. I samband med exploateringen är många aktörer 
iblandade och det kan finnas många bakomliggande utredningar som behöver granskas utöver detaljpla-
nekartan. Planlagstiftning styr mot en bra markanvändning. Hänsyn som behöver tas i exploateringsske-
det är dock inte alltid möjligt att reglera på en plankarta på ett lätt sätt. 

Invånare värnar närmiljön
I arbetet med Energi- och klimatstrategin och Översiktsplanen lyfter invånarna att de värderar närheten 
till naturmiljön. Närheten till naturmiljön fyller också många viktiga funktioner. Det miljökommunika-
tiva arbetet och samverkan med invånare och exploatörer behöver utvecklas. Vi behöver öka kunskapen 
och dialogen om var våra högsta naturvärden finns och hur den biologiska mångfalden och våra ekosys-
temer kan stärkas trots att staden växer. Detta för att öka transparensen om planeringsprocessen och öka 
delaktighet i och tilltro till samråden dit allmänheten och sakägare bjuds in till.  

Klimatanpassning
Borås Stad hamnade på plats 109 av 190 svarande kommuner i IVL:s ranking 2016 om hur vi arbetar 
med klimatanpassning på ett strategiskt sätt. Den högst rankade kommunen har integrerat frågorna i 
ordinarie verksamhet. Stöd och verktyg tas nu fram på nationellt håll som kan stötta Borås Stads arbete 
med klimatanpassning men arbetet behöver struktureras upp internt vilket föreslås i miljömålsförslaget.

Sanering av Viskan dröjer
Statliga myndigheter vill ha garantier för att Viskan inte återförorenas efter en eventuell sanering. Tyvärr 
har nya utsläpp av olja från stadsmiljön skett. Detta innebär sammantaget att sanering av Viskan dröjer 
trots att utredningsarbetet har pågått i många år. 
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MÅNGFALDEN VÄXER

Naturvård
En översyn av Naturdatabasen har gjorts under 2016 med kvalitetsgranskning och revidering, återinven-
tering av vissa områden och justering av gränser. Inventering av större vattensalamander, ängssvampar, 
vildbin och fjärilar har genomförts. En utställning om vildbin har turnerat på bibliotek i Sjuhärad. 
Skyltar om vildbin på Bråt har tagits fram. En informationsbroschyr om skyddsvärda träd har tagit 
fram. Fortsatt arbete med att värna odlingslandskapets höga naturvärden skulle kräva exempelvis en 
heltidstjänst för landsbygdsutveckling.

Naturvårdsfonden
Naturvårdsfondens medel, 120 500 kr, har under året beslutats gå till fem olika ansökningar. De åtgär-
der som beviljats stöd är biodling, beskärning av ett skyddsvärt träd och slutrapporteringen och sprid-
ningen av information från inventeringen av vattensalamander som Miljöförvaltningen gjort.

Bi:et i fokus
Utöver naturvårdsfondens stöd till biodling så finns Miljöförvaltningens biförmedling kvar på Borås 
Stads webb. Borås Djurpark AB har köpt in bikupor och kommer under 2017 synliggöra sina biku-
por genom ett Apiarium, en sorts bikupa, med tydligare exponering och information i samarbete med 
Beepartners. Försäljningen av honungen går oavkortat till olika bevarandeprojekt inom Djurparkens 
bevarandefond.

Bild: 
Större vattensalamander är 
en av de arter som inventeras 
inom ramen för Borås Stads 
naturvårdsarbete.
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NÄR RESAN BLIR MÅLET

När bilen får stå gynnas hälsan
1954 gjordes 13,5 miljoner resor med kollektivtrafiken i Borås. Bara i Stockholm och Göteborg, na-
tionellt, gjordes fler resor med kollektivtrafiken. Borås hade då 60 000 invånare. Nästan hälften mot 
dagens invånarantal. Men med åren har ett bilberoende byggts in i staden. Omkring 66 procent av alla 
resor i Borås gjordes 2014 med bil enligt den nationella resvaneundersökningen. En stor andel av dessa 
resor är under fem kilometer. Bara några få procent av resorna gjordes med cykel. Att cykla, gå och åka 
kollektivt gynnar hälsan, plånboken och skapar utrymme för annan markanvändning i stadskärnan. 
Stora förändringar planeras dock för kollektivtrafiken i Borås. Några exempel på dessa presenteras i 
denna rapport. En Cykelplan har också äntligen antagits. 

26 procent fossilbränslefria resor
Andelen fossilbränslefria tjänsteresor är i princip samma som tidigare i kommunkoncernen. De har ökat 
från 25 procent till 26 procent under 2015. Fullständig statistik för 2016 saknas från flygresorna och 
därför finns ingen siffra för 2016 ännu. Målet 80 procent nås inte. Energianvändningen för transporter 
ökar även i relation till antalet årsarbetare. Det är därför svårt att se att transporterna optimeras.

Andelen miljöfordon ligger 2016 på samma nivå som 2012. Användningen av privat bil i tjänsten har 
minskat med 34 procent från 2012 men ingen större förändring har skett från 2015. Anställda i Borås 
Stads förvaltningar och bolag kör 860 000 km med privat bil i tjänsten. Användningen av bensin och 
diesel minskar lite vilken kan bero på inblandning av etanol. Därför ses en liten minskning av koldiox-
idutsläppen med bil även om den totala bränsleanvändningen ökat.
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Anställda ska kunna cykla till jobbet
Nya Riktlinjer för resor antogs under året. Biogas- och elfordon ska föredras vid inköp. Personfordonen 
i ytterområdena av kommunen, där tankmöjligheterna av förnybart bränsle inte är möjligt, kommer 
successivt bytas ut mot hybridfordon. Fordonen är bundna till treårsavtal. I övrigt innebär innehållet i 
Riktlinjer för resor framförhållning när det gäller bokning, planering av resan, planering av underhåll 
av fordon, byte till vinterdäck medmera. Det kan också vara vissa yrkesgrupper som förväntas använ-
da egen bil i tjänsten i viss utsträckning. Under året rapporterade media exempelvis om anställda som 
tvingades ta egen bil när byte till vinterdäck dröjde. Detta är något som behöver kommenteras mer i 
tertialredovisning 2, 2017 när resorna i tjänsten analyseras djupare. Enligt Borås Stads Riktlinjer för 
resor är den anställde är inte skyldig att använda egen bil i tjänsten utan resorna som krävs i tjänsten ska 
kunna ske även för den som exempelvis vill cykla till sin arbetsplats. Det tycks också vara ett problem 
för vissa enhetschefer. 

Vissa verksamheter har tidigare redovisat att privat bil i tjänsten används när man inte vill att Borås 
Stads bilar blir uppbokade eller stående under lång tid. Detta minskar förstås möjligheten för dessa 
chefer att kanske använda arbetspendlingen för vardagsmotion. Liksom inom andra områden är köp 
utanför ramavtal, av exempel flygresor, en fråga som uppmärksammats under året. Detta behöver också 
granskas djupare under året. 

Klimatkompenseringen
Klimatkompensationen budgeteras till cirka två miljoner kronor. Det vanligaste är att medlen används 
till att införa miljöledningssystem, förbereda KRAV-certifiering av kök, miljöutbilda anställda och köpa 
in och serva cyklar.

Det är önskvärt att en fördjupad analys görs hur klimatkompenseringen kan styras till åtgärder som 
minskar andelen fossila tjänsteresor ytterligare. Verksamheterna föreslår och använder ofta pengarna till 
åtgärder som normalt bör ingå i arbetsgivarens arbetsmiljöansvar även om de har kopplingar till mil-
jömålen, som ljuddämpande åtgärder. 

Det är inte heller hållbart i längden att finansiera skötsel av sopsorteringskärl, brandsläckare och liknan-
de med hjälp av klimatkompensationsmedel. Syftet är ju att klimatkompensationen över tid ska minska. 
Däremot minskar inte skötsel av sophanteringen eller brandskyddskraven. Över lag är många verksam-
heter dåliga på att i god tid stämma av med Miljöförvaltningen hur medlen tänkts användas. En del re-
dovisar heller inte några genomförda åtgärder trots att de kanske gjort saker som klimatkompensationen 
skulle kunna använts till. Då resurserna för samordningen är begränsade finns inte tid för påföljande 
påminnelser, utan det krävs att verksamheterna är självgående i arbetet att redovisa och följa upp arbetet 
med klimatkompensation. 

Bild: 
Arbetsmiljöåtgärder som ljuddäm-
pande möbler i restauranger för de 
boende, samt brandskyddsutrusning 
bör få en mer långsiktig finansiering 
än klimatkompensationsmedel.
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97 procent förnybart bränsle i arbetsfordonen
De tunga fordonen drivs till 97 procent med förnybart bränsle. 2012 var andelen enbart 71 procent. 
Det innebär framför allt att diesel ersatts med miljöbättre alternativ de senaste åren. Borås Lokaltrafiks 
fordon ingår i denna statistik och därför får vi troligen en minskad andel när dessa fordon utgår från 
kommunkoncernen. Användningen av biodiesel har ökat kraftigt sedan 2012. Serviceförvaltningen har 
fått garantier att det bränsle som används idag inte innehåller palmolja, men det är en fråga att bevaka 
framöver. Servicekontoret investerade 2016 i ett nytt ruttplaneringssystem där delar finansierats med 
hjälp av klimatkompensationen.
Distributionscentral
Arbetet med att införa en samvarudistribution har pågått under 2016 och ett mer detaljerat förslag 
kommer lyftas till beslut under 2017.

Förmånscyklister ställer bilen
Under 2016 valde 317 anställda i Borås Stad att leasa förmånscyklar. En resvaneundersökning gjordes 
av miljöpsykologisstudenter vid Göteborgs Universitet i november/december 2016. Undersökningen 
visade att andelen resor som de 126 förmånscyklisterna som svarat i undersökningen gör med cykel ökat 
från 16 procent till 40 procent medan bilresorna minskat från 62 procent till 43 procent. Även resorna 
till fots har minskat från 12 procent till 8 procent. Mest cyklar de som har 2-3 km till arbetet.

Cykelsatsningar
En cykelplan antogs under året. Borås Stad avsätter 9,5 miljoner kronor i budget 2017 (+ 1 miljoner 
kronor jämfört med 2016) för att bygga ihop cykelstråken och öka trafiksäkerheten för cyklister. Av 
dessa ska 0,5 miljoner kronor satsas på att bygga ut cykelparkeringarna. I regler för parkering, som tagits 
fram under året och som lyfts till beslut i januari 2017, finns krav och tal för hur många cykelparke-
ringar som ska uppföras i samband med nybyggnation. I Cykelfrämjandets kommunvelometer 2016 
hamnar Borås Stad under snittet för stora kommuner vilket gör att det finns anledning till ytterligare 
satsningar. Där cykelstråk rustats upp behöver fler uppmuntras att prova nya sätt att resa. Satsningarna 
på projekter Cykelvänlig arbetsplats, Vintercyklister redovisas under avsnittet om utåtriktad verksamhet.

Bild: 
Från hösten 2016 kan anställda 
i Borås Stad leasa förmånscyklar. 
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Parkeringar
Åsbogatan i centrala Borås gjordes om 2015 för att öka framkomligheten för kollektivtrafiken, fotgäng-
are och cyklister. Parkering styrs huvudsakligen till Cityringen för att minska söktrafiken, det vill säga 
trafik som letar parkering, i stadskärnan. Under 2017 planeras investeringar i ett utökat parkeringsled-
ningssystem som ska underlätta detta. Under 2017 förväntas nya styrdokument som reglerar parkering i 
samband med nybyggnation antas. Detta är ett viktigt strategiskt verktyg för miljöarbetet i staden. 

Det är viktigt med en fortsatt dialog internt och externt om parkering för att öka förståelsen för det stra-
tegiska arbetet med parkering. En dialog som påbörjades redan 2012-2013 i samband med Borås Stads 
medverkan i EU-projektet QUEST (Quality management tool for Urban Energy Efficient Sustainable 
transport). 2013 antogs en handlingsplan för hållbara transporter av Kommunstyrelsen. I utredningen 
som föregick handlingsplanen poängterades att parkering är ett av de viktigaste strategiska områdena för 
staden att arbeta med om vi vill öka andelen som reser kollektivt, cyklar och går. Ett parkeringslednings-
system som nu införs, var en av de föreslagna åtgärderna i rapporten. 

Kollektivtrafiken
En Utvecklingsplan för stadstrafiken antogs i oktober 2016 av Kommunstyrelsen. Syftet är att minska 
trängsel och öka kapaciteten i stadstrafiklinjerna; det vill säga bussarna som kör i centrala Borås. Nya 
bostäder måste lokaliseras i huvudsak där det finns utbyggd kollektivtrafik. Detta är en av förutsätt-
ningarna för att vi till 2025 ska nå målet att var tredje motoriserad resa ska göras med kollektivtrafiken. 
Snitthastigheten ska också öka med 25 procent på samtliga stadstrafiklinjer.

Systemen för signalprioritering, som gör att bussen får företräde, ska moderniseras. Busskörfält ska byg-
gas ut. Avståndet mellan hållplatser glesas ut till mellan 400-600 meter. Linjedragningen ska också ses 
över och senaste tekniken användas. Fler hållplatser ska tillgänglighets anpassas och resandet ska styras 
över till tider då det är få resande med bussen. Grundutbudet är minst 30 minuters trafik mellan stadens 
områden med mer än 400 boende per 500*500 meters zon kl. 6-24 för stadstrafiklinjerna. Detta är 
huvuddragen i utvecklingsplanen. 

Götalandsbanan
Under året har Trafikverket sänt Lokaliseringsutredningen Bollebygd-Borås på samråd. Borås Stad har i 
sitt svar förordat en tunnel under staden med centralt stationsläge. Trafikverket har sammanställt remiss-
svaren. När Borås Stad nått avtal med Sverigeförhandlingen kan Trafikverket besluta om val av korridor. 
Den 10 juni tog Borås Stad och Sverigeförhandlingen varandra i hand på att skapa förutsättningar för 
12 500 bostäder i Borås före 2035 samt en medfinansiering och förskottering på 228 mnkr. Förhand-
lingarna fortsätter under 2017.

Nyckeltal Mobilitet

• 659 mil per invånare och år – körsträcka jämfört med 652 mil per invånare och år 2000.

• Antal cyklister vid kommunens cykelbarometrar 426 452 st (jmf. 2015:422 105, 2014: 
426 452) *Ett fel på mätutrusningen misstänks på Katrinedalsgatan vilket kan göra att 
siffran kan vara högre.

• Tillgängliga cykelstråk 158 km (jämfört med 152 km 2015)

     * Med anledning av ledningsarbeten till Borås Energi och Miljö Center har planerade            
       utbyggnationer vid Gässlösavägen/Kärrgatan skjutits fram.



Kalendariet 2016

Januari
Hur skadligt är innehållet i ditt badrumsskåp - Jennie Laitinen 20 jan (60 deltagare)
Omställningsgruppen visade filmen ”Steps” 27 januari

Februari
Workshop– Gör din egen hudvård 28 februari.(40 deltagare)
Trafikverket informerade om Götalandsbanan 28 och 29 februari.

Mars
Temakväll: Stad åt alla. Arr: Folket i Bild/Kulturfront och ABF 10 mars
Earth Hour mars; Annki Bergh – föreläsning om ljus och belysning 16 mars
Earth Hour mars; Astronomisällskapet, Borås Vokalensemble, ljusmanifestation och eldshow (100 delta-
gare)

April
Föreläsning Fairtrade Vega Syversaetre Johannessen berättade om utlandspraktik hos en FairTrade verk-
samhet i Indien 7 april – 14 deltagare
Föreläsning med Thomas Wingren: ”Kan skatteväxling motverka klimatförändringar och arbetslöshet?” 
Arr: Omställning Borås. 20 april.
Föreläsningsserie om Borås 2035: Del 1 ” Hur tar vi oss fram i framtidens Borås?” Arr: Avdelningen för 
Strategisk samhällsplanering 13 april
Matlagningstävlign #MySustainablefood i sociala medier 28 april tillsammans med Navet Science Cen-
ter.

Maj
Exkursion större vattensalamander 3 maj
Loppis med fackförbundet Vision. Arr: Fackförbundet Vision i samarbete med Miljöförvaltningen. 9 
maj.
Håll Sverige Rent-dagar - Samarbetsorganisationen Borås rent och snyggt arbetar för ett skräpfritt Borås 
och samordnar Vi håller rent dagarna i Borås. 14 000 barn och ungdomar deltog (+2000 jämfört med 
2015)

Juni
Föreläsningsserie om Borås 2035: Del 2: ” Hur behåller vi det gröna när fler ska bo i centrum?” Arr: 
Avdelningen för Strategisk samhällsplanering. 1 juni.
Samrådsmöten kring detaljplan Skogsfrugatan. Arr: Samhällsbyggnadsnämnden 7 juni
Samrådsmöte kring detaljplan Gyllingtorpsgatan Arr: Samhällsbyggnadsnämnden. 9 juni

Augusti
Cykelkurs för nyanlända. Arrangör: Miljöförvaltningen, Borås Stads fadderverksamhet tillsammans med 
SFI och Tekniska förvaltningen tillsammans med frivilliga volontärer.
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September
Skördefesten Kulturhuset 3 september. Arrangörer: Borås Stad, Borås Tidning, Sjuhäradsmat, Borås 
Trädgårdssällskap och Gustaf Adolf kyrka 7 september
Trafikverket informerar om Götalandsbanan – drop in. 6 september
”Överenskommelsen” infomöte för föreningar/organisationer 7 september
Kretsloppsveckan: ”Cykla Borås” Cykeltur med möjlighet att prata med tjänstemän i Borås Stad om 
andra cykelentusiaster. Arr: Omställning Borås.
Kretsloppsveckan: ReFood Picnicfestival i Stadsparken 10 september – 50 deltagare
Kretsloppsveckan: Konsert med Doris Bota och Friends 10 september. – cirka 50 deltagare.
Kretsloppsveckan: Prisutdelning av miljöpriserna (20 deltagare).
Kretsloppsveckan: ”Fritid utan att äga” – delandeekonomi i praktiken. Föreläsning med David Mathias-
son, verksamhetsledare på Fritidsbanken – 8 personer.
Kretsloppsveckan: Workshop – ”Gör din egen hudvård utan kemikalier” – 13 september (15 deltagare)
Kretsloppsveckan: Workshop – ”Gör din egen hudvård utan kemikalier” – 14 september (15 deltagare)
Kretsloppsveckan: Naturguidning i staden 14 september.
Kretsloppsveckan med bland annat Klädswopping, Mer närproducerat i Borås, och kick-off för skolpro-
jektet Drömstaden.
Europeiska trafikantveckan- med cykelexkursion och information om förbättringar av cykelinfrastruktu-
ren i Borås, flashmobs på bussar i Borås, premiär för utlåning av eldriven lådcykel, cykeldag på Högsko-
lan.
Start för utlåning av eldriven lådcykel i Orangeriet start– en låneperiod är 12 dagar.
Omställningsfika med besök från EU-projektet ESCAR – 21 september (35 deltagare)

Oktober
eMedborgarveckan – Öppet hus på Orangeriet. Borås Stad visar upp ett urval av sina digitala tjänster. 4 
oktober – ca 10 deltagare.
”Svinnlandet” föreläsning med journalisten och författaren Anders Jakobsson, Sensus 6 okt (40 deltaga-
re)
Månar och asteroider, Borås Astronomisällskap 8 okt (20 deltagare)
FairTrade fokus veckan med bl.a. Zebeda Chocolate AB, Fairtrade Fokus 10 okt (8 deltagare)
Medborgardialog Bergsäter, Samhällsbyggnadsförvaltningen 11 oktober (40 deltagare)
Bomässan Åhaga 14-16 okt
Fairtrade Fokus – veckan Johan Ehrenberg 16 okt (40 deltagare)
Utställning av Globala Borås- Better Shelter (flyktingbostad) samt kuber med budskap om Agenda 
2030 17 okt (v. 42-45) 11 inbokade möten.

November
Marie-Louise Tham 1 nov (53 deltagare)
Barnkalajs 2 nov (80 deltagare)
Staffan Lindberg, ” Moder Jord – för god för att kolsyra” 3 nov (30 deltagare)
Schahrzad Kiavash ” Vägen till triathlon. Utan fötter” 7 nov (120 deltagare)
Anders Krasse ”Kan man bo gratis” Om att renovera med återbrukade material. 16 nov (20 deltagare)
Robbo Jonsson. Sportfisketorsdag. 17 nov (30 deltagare)
Urban Talks om FNs globala mål nr 11 ”Hållbara städer och samhällen” 22 nov (50 deltagare)
Oskar Svärd om vägen till Vasaloppet 24 nov (30 deltagare)

December
Julverkstad tillsammans med tre Studieförbund. 4 dec (60 deltagare)
Affärsmöjligheter med Cirkulär ekonomi, Tobias Jansson 8 dec (30 deltagare)
Leksaksswopping 10 dec (30 deltagare)
Skridskoutlåning i samarbete med Fritidsbanken 28 november till 28 februari.
Sofia Berne ”Nätmobbing – handbok för skolan” 6 december (35 deltagare)
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BORÅS STADS MILJÖHISTORIA – ETT AXPLOCK

1621
• Staden grundas

1987
• Handlingsprogram för avfallshanteringen i Borås antas

1988
• IPCC FN:s klimatpanel bildas

1988
• DOAS-mätaren börjar mäta luftföroreningar i Borås

1989
• Första miljörapporten i Borås Stad

1994
• Miljöpriset om 10 000 kr börjar delas ut årligen av Miljönämnden

1995
• Agenda 21 arbetet startar i Borås

1999-2001
• Lokala investeringsgprogram (LIP) – Investering i fliseldning på Ryaverket, utbyggnad av fjärr 
 värme, närvärmenät, i Borgstena och Dalsjöfors, förbättrad kollektivtrafik, utbyggnad av cykel 
 vägar, biogas som drivmedel. Statliga stöd för miljöförbättringar.

2001
• Naturreservaten Rya Åsar och Flenstorp invigs.

2003
• Lokala miljömål för Borås Stad antas.
• Uthållig kommun - projekt för att energieffektivisera fysisk planering startar.

2004
• Nytt resecentrum invigs, Borås Stads Riktlinjer för resor antas.

2005
• Medlem i Hållbar Utveckling Väst miljöstrategnätverk

2006
• Handlingsplan för Intelligenta transporter antas – Borås Stads tjänsteresor
• Naturreservatet Älmås invigs.
• Översiktsplanen revideras
• Borås Stad går med i För 25 % ekologiska livsmedel projektet
• Klimatinvesteringsprogram(KLIMP) - Cirka 9 miljoner i stöd för satsningar på gastankstation  
 för bussar, en gasledning och en centralt belägen tankstation för biogasdrivna fordon. Solenergi-  
 och klimatkampanj vid Borås Djurpark. Investering cirka 53 miljoner kronor.
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2007
• Solfångaranläggning invigs i Borås Djurpark.

2008
• Borås Stad miljömål revideras liksom Borås Stads Riktlinjer för resor.
• Agenda-21 samordnares tjänst döps om till miljöstrateg.
• Lindåsabäcken naturreservat
• 3926 kunder anslutna till fjärrvärmenätet, 2,1 miljoner normalkubikmeter fordonsgas 
 produceras.
• Partikelmätaren börjar mäta luftpartiklar i Borås.
• Verksamheten Återbruk startar i liten skala.

2009
• Biogastankstation invigdes vid Åhaga (fanns tidigare på Hulta och Gässlösa).
• Pumpkällehagens passivhus invigs i Viskafors.

2010
• Naturreservatet Vänga Mosse invigs
• Cykelbarometrar placeras ut på fyra ställen.
• Skräpplockardagarna ca 3000 barn och ungdomar.
• Ackumulatortanken invigs
• Earth Hour – Borås Stad börjar delta årligen.
• En miljökommunikatör anställs på Miljöförvaltningen.

2011
• Miljöstrategtjänsten flyttas till Miljönämnden någon gång omkring detta årtal.
• Tränninge, mellan Borås och Vårgårda blir naturreservat.
• 2011-2014 Borås Stad deltar i Energimyndighetens projekt Uthållig kommun tredje etappen;  
 nytänkande belysningslösningar och möjligheterna med mobility management i fysisk 
 planering. Metoden testas på området Regementet som ska bli en ny stadsdel.
• Miljöbarometern på Borås Stads webb visar hur Borås uppfyller miljömålen.
• Sommartorsdagarna miljöcertifieras.
• Kretsloppsveckan besöks av ca 6500 personer. Utdelning av Re:Ward till företag och en 
 privatperson.
• Deltar i Europeiska Trafikantveckan.
• 4315 fjärrvärmekunder.
• Deltar i Earth Hour.
• Pensionärer åker gratis med lokaltrafiken utanför högtrafik samt under lördagar och söndagar.  
 14613 frikort plockades ut av Borås 19 000 pensionärer. Realtidsinformation infördes på flera  
 ställen.
• 6000 barn och ungdomar deltar i skräpplockardagarna.
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2012
• Bullerkartläggning av hela kommunen.
• 2012-2013 EU-projektet QUEST (Quality management tool for Urban Energy Efficient 
 Sustainable transport) om hållbara transporter och parkering. Handlingsplan för hållbara 
 transporter antas 2013 av Kommunstyrelsen.
• Miljömålen revideras och Borås 2025 Vision och strategi antas.
• Kulturlandskap Borås projektet påbörjas
• Borås Stad har deltagit i SIDA/SKL projekt i Indonesien, Symbio City och Waste Recovery.
• Sveriges sjunde största solcellsanläggning på 700 m2 invigs på Simonsland. Finansierad av 
 Kanico och Borås Energi och Miljö AB. Lokalförsörjningsförvaltningen installerar 200 m2 solel.
• Kommunstyrelsen reser till Freiburg, Zurich och Basel för att studera samspelet mellan hållbara  
 transporter och fysisk planering.
• Borås Stad deltar genom Uthållig kommun, vid FN: konferensen i Rio+20 i seminarie om vårt  
 arbete med hållbar stadsplanering.
• Borås är en av sexton kommuner som deltar i Trästad 2012.
• 2011-2014 Borås Stad deltar i Är du matsmart? För att minska tallrikssvinnet i 
 skolrestaurangerna. Menyerna klimatanpassas också.
• 9000 förskolebarn- skolbarn deltog i Skräpplockardagarna.

2013
• El från förnybara källor köps in till Borås Stads förvaltningar.

2014
• Bevakat cykelgarage invigs vid Resecentrum i september.
• Ett system för klimatkompensation av Borås Stads tjänsteresor införs.

2015
• Orangeriet invigs – Miljö- och konsumentnämnden och en krögare intar huset i parken under  
 invigningsdagarna i juni.
• Energi- och klimatstrategi antas för Borås Stad
• Borås Stad klättrar till 16 plats i Miljöaktuellts ranking.
• Trähusen på Åsbovägen i Fristad invigs av Fristadbostäder AB. Nomineras senare till 
 Årets bygge.
• EU-projekt Sinfonia. Modelleringsverktyg för energiplanering i stadsdelar utvecklas av franska  
 forskare som ska testas i Borås bland annat.
• 2015-2016 Borås Stad är projektledare för EU projekt ESCAR (European strategic partnership  
 for Sustainable Consumption and Awareness Raising) med kompetensutveckling inom området  
 hållbar konsumtion. Metodhandboken som utvecklats finns här: www.sustainableguide.eu  
• Återbruks verksamhet utökas med butik med begagnat byggmaterial.

2016
• Borås Stad klättrar till plats 13 i Aktuell hållbarhets miljöranking av kommuner.
• Samråd om Lokaliseringsutredningen Bollebygd-Borås (Götalandsbanan).
• 87 procent av Borås Stads förskolor, skolor och gymnasier arbetar med miljöledning enligt 
 Grön Flagg.
• Deltar i svensk-franska nätverket Alliance for Urban Sustainability; erfarenhetsutbyte om 
 hållbara livsstilar. Nätverket är även plattform för projektutveckling.
• 14 000 barn och ungdomar deltar i Vi håller Rent dagarna (f.d Skräpplockardagarna).

TACK FÖR 

DITT 
ARBETE 

FÖR EN HÅLLBAR 
FRAMTID!
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MILJÖFÖRVALTNINGEN 
Postadress 501 80 Borås  Besöksadress Sturegatan 42 

Telefon 033-35 30 00 e-post miljo@boras.se Webbplats boras.se



Sammandrag av Miljörapport Borås Stad 2016 
Borås – Staden där mångfalden 
växer  
 
 
Miljöarbetet syftar till att, genom Borås Stads verksamhet, skapa en häl-
sosam och attraktiv stad att leva, bo och verka i. Miljörapporten följer upp 
arbetet med Borås Stads miljömål 2013-2016, Borås Stads Energi- och 
klimatstrategi, Borås Stads Riktlinjer för resor samt att ge en överblick 
över miljöarbetet i kommunkoncernen. Underlaget ligger också till grund 
för en analys av målområdet ”Ekologisk hållbarhet- lokalt och globalt” i 
Borås 2025 Vision och strategi. Miljöförvaltningen ansvarar enligt Kom-
munfullmäktiges beslut för att sammanställa kommunkoncernens miljö-
arbete.  Rapporten finns i sin helhet på www.boras.se/miljo. 
 
Miljörapporten för 2016 fokuserar på att lyfta bredden i Borås Stads miljökommunikativa och 
miljöstrategiska arbete. Detta för att ge ett bra beslutsunderlag inför 2018 då det ges signaler om 
att kunskap saknas om vilket arbete som bedrivs idag. För att ge perspektiv på dagens situation 
presenteras glimtar från Borås Stads miljöhistoria. Miljöstrategiska avdelningens arbete presente-
ras också översiktligt.  
 
Det finns också en uttalad brist på ekonomiska och personella resurser som gör att kvaliteten på 
arbetet kommer att sjunka om inte åtgärder vidtas och prioriteringar uttalas från centralt håll.  
 
Det är bekymrande att se samma svårigheter att behålla kompetens inom miljö-, miljötillsyns-, 
och planhandläggarsidan som vi även ser inom andra sektorer i kommunen. Det motverkar kon-
tinuiteten och utvecklingen av arbetet.  
 
 
Negativa konsekvenser som ses redan idag på grund av att personella och ekonomiska 
resurser saknas: 

 
- Bullerkartläggningen, som Borås Stad behöver göra eftersom vi har mer än 100 000 in-

vånare, är ännu inte upphandlad och ett kvalitativt underlag i form av fler trafikflödes-
mätningar saknas. Vite kan utdömas om Borås inte genomför kartläggningen och tar fram 
ett åtgärdsprogram.  
 

- Staden kunde inte dra full nytta av sina initiala investeringar i Orangeriet under 2015 och 
2016.   
 

- När budgeten och tiden är kärv för vissa nämnder blir arbetssituationen för miljökoor-
dinatorerna och miljömålsrapportörerna i viss mån ohållbar. Den dialog som förväntas 
ske mellan förvaltningschef och avdelningschefer för att kunna integrera miljöledningsar-
betet och miljömålsarbetet i den ordinarie budget- och verksamhetsuppföljningsproces-
sen blir många gånger lidande. Även tiden till praktiskt åtgärdsarbetet tycks många gånger 
saknas.  



 
 

- Miljöbarometern, som varit ett verktyg för att presentera Borås Stads miljömålsarbete, 
sägs upp. Finanser saknas att konvertera sidorna till Borås Stads nya webb, samt hålla si-
dorna uppdaterade. Det saknas också resurser för en förvaltningsgemensam miljökom-
munikatör på Miljöförvaltningen som kan bistå med denna typ av miljökommunikation.  
 

- Energieffektiviseringssatsningar som är ekonomiskt lönsamma genomförs inte ef-
tersom det saknas resurser för detta arbete.  
 

- Verksamheterna använder klimatkompensationen även för satsningar som borde ha en 
mer långsiktig finansiering; som brandsläckare, skötsel av sopsorteringskärl. Om klimat-
kompensationen uppfyller sitt syfte på lång sikt kommer den att minska.  
 

- Gemensamt kemikaliehanteringssystem, avfallshanteringssystem och skötsel av 
detta behöver ordnas från centralt håll. Detta är åtgärder som diskuterats och föreslagits 
sedan 2013 då de nuvarande miljömålen trädde i kraft och som är förutsättningar för det 
miljöledningsarbete som verksamheterna förväntas bedriva.  
 

- Omtag i planarbetet och ytterligare utredningar har krävts i exempelvis Viared 
Västra, då planerings- och exploateringsprocessen inte fullt ut har fått ske tillräckligt nog-
grant från början. Staden behöver rusta för det arbete som krävs för att vi ska bidra till 
produktionen av 12 500 bostäder till 2035. Att tillgodose miljökompetens i ett tidigt skede 
och minska personalomsättningen på plan-, miljötillsyns-; och miljöhandläggarsidan kan 
också bidra till detta.  
 

- Energianvändningen för fordon mindre än 3,5 ton inom kommunkoncernen inklusive 
resor med privat bil i tjänst ökar även i relation till antalet årsarbetare. Det är därför svårt 
att se att transporterna optimeras. Borås Stad följer alltså inte sina Riktlinjer för resor fullt ut 
utan behöver arbeta mer med att skapa nya lösningar för tjänsteresor och skapa nya ruti-
ner för exempelvis skötsel av fordon och byte till vinterdäck så att medarbetare inte för-
väntas använda sin egen bil i tjänsten utan kan välja att arbetspendla med cykel om de 
önskar.  
 

- Köp utanför ramavtal kan innebära kortsiktiga lösningar, men innebär att vi inte drar 
full nytta av de upphandlingar som ställer höga miljö- och kvalitetskrav. Andelen ekolo-
giska livsmedel kan troligen öka mer om fler handlar via ramavtalet. Det har också före-
kommit att enstaka har köpt flygresor utanför ramavtal när resurserna varit knappa vilket 
kräver merarbete i uppföljningen av statistik.  

 
Positiva effekter av det långsiktiga miljöarbetet i Borås Stad: 

- De tunga fordonen drivs till 97 procent med förnybart bränsle. 2012 var andelen 71 
procent. Det innebär att diesel ersatts med miljöbättre alternativ. När Borås Lokaltrafik 
AB:s fordon kommer vi dock se lite lägre siffror.  
 

- Förmånscyklisterna visar tendenser att ha ökat andelen resor som görs med cykel från 
16 procent till 40 procent medan bilresorna minskat från 62 till 43 procent. Det kan vara 
intressant att göra en ny uppföljning lite längre fram för att se om resultatet består.  
 

- En KRAV-certifiering av skolmatsrestaurangerna är påbörjad. Kommunkoncernen kö-
per ekologiska livsmedel för cirka 28 miljoner kronor av totalt 108 miljoner kronor vilket 



gör att vi cirka tio år efter påbörjat strategiskt arbete nu uppnår 26 procent ekologiska 
livsmedel. Men 17 av verksamheterna inom förskola, skola och äldrevård har en högre 
andel än 50 procent. Dannike skola toppar ekomatsligan i Borås med 65 procent.  
 

- Borås Stad har antagit regler för finansverksamheten som innebär att placeringar inte 
ska göras i företag som har verksamhet med syfte att prospektera, exploatera, utvinna el-
ler producera fossil energi.  
 

- Borås Stad har antagit en Cykelplan.  
 

- Klimatpåverkan per portion i skolan har minskat med drygt 7 kilo koldioxid per elev 
och ligger på knappt 41 kilo under en tioveckorsperiod.  
 

- I projektet Textilintegration som drivs av Röda Korset konfektion, skapas en kollektion av 
återvunnet material som ska visas upp på utställningar runt om i landet och säljas. Delta-
garna är svenska, nyanlända och asylsökande. Inkubatorn i Borås AB har bidragit i pro-
jektet genom tillgång till sin syateljé. 
 

- Den eldrivna lådcykeln lånades ut sex gånger om två veckor de första 12 veckor hösten 
2016 i Orangeriets regi.  
 

- En cykelskola för nyanlända hölls 2016 i Orangeriets regi; med hjälp av volontärer.  
 

- 87 procent av förskolorna, skolorna och gymnasierna arbetar nu med miljöledning och 
har Grön Flagg certifiering.  
 

- 53 procent av de anställda i kommunkoncernen är miljöutbildade.  
 

- Över 50 aktiviteter arrangerades i Orangeriet under 2016. Dessa presenteras i miljö-
rapporten.  

 
Sammanfattande bedömning 
Sammanfattningsvis så krävs en tydlig prioritering av arbetet under 2017. Uppskattning och 
uppmärksamhet för de insatser som gjorts hittills behövs på alla nivåer i organisationen.  
 
En tydlighet med vilka åtgärder som görs för att skapa ett långsiktigt arbete med tillräckliga resur-
ser behöver kommuniceras till de anställda. 
 
Det är viktigt att verksamheterna och politiken engagerar sig under remissperioden av förslaget 
till nya miljömål och funderar över vilka mål som är rimliga att hinna genomföra under kom-
mande fyraårsperiod och hur arbetet ska finansieras.  
 
Ett stort tack för det arbete Du som läser detta gjort för arbetet mot en hållbar utveckling!  
 
 



Borås
Staden där mångfalden växer
Webbplats: boras.se/miljö           Miljörapport 2016

Fokus hållbarhet 
på Orangeriet
På Orangeriet hölls under 
2016 drygt 50 aktiviteter med 
fokus på hållbarhet, som till-
sammans nått ut till hundra-
tals personer, utöver ordinarie 
verksamhet med konsument- 
samt  energi- och klimatråd-
givning. Miljöförvaltningen 
var huvud- eller medarrangör 
till merparten av dessa.

Cykelplan
En cykelplan för 
Borås Stad har 
antagits.

Topp aktiviteter 2016
• Cykelskola för nyanlända
• Utlåning av eldriven lådcykel i Orangeriet
• Textilintegration – projekt med återbruk  av textilier
 och integration
• Drömstaden – projekt för skolelever med utmaningar
 för hållbarhet
• Innovationsplattform Borås – projekt för nya lösning-
 ar för bland annat attraktiv avfallshantering

Regler för finans-
verksamheten
Regler har antagits om att 
placeringar inte ska göras i 
företag som har verksam-
het med syfte att prospek-
tera, exploatera, utvinna el-
ler producera fossil energi.

Högre andel hus-
hållsavfall återvinns
43 procent utav hushållsavfal-
let gick till materialåtervinning 
inklusive biologisk behandling 
(jämfört med 35 procent 2014).

Grön Flagg - 87 procent 
av skolorna anslutna
87 procent av förskolorna, skolorna och 
gymnasieskolorna har Grön Flagg (jäm-
fört med 43 procent 2014).

Miljöcertifiering
45 procent av bolagen och 
förvaltningarna är miljö-
diplomerade/certifierade 
(jämfört med 23 procent 
2014).

Ekologiskt
26 procent ekologiska 
livsmedel inom kom-
munkoncernen.

Naturvård
Från Naturvårdsfonden har det under året delats ut 120 500 kr till fem 
olika ansökningar. Ansökningarna har omfattat bland annat biodling, 
beskärning av ett skyddsvärt träd och för slutrapportering och sprid-
ning av information från en inventering som Miljöförvaltningen gjort av 
Större vattensalamander.
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Förslag till Kultur- och Biblioteksprogram 2017-2018 
Yttrande till Kulturnämnden 
 

Sammanfattning 
Kulturnämnden har sänt förslag till Kultur- och Biblioteksprogram 2017-2018 på remiss 
till berörda nämnder och bolag. Miljö- och konsumentnämnden avstår från att yttra 
sig över förslaget.  
 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att avstå från att yttra sig över förslag till 
Kultur- och Biblioteksprogram 2017-2018. 

 

Ärendet 
Kulturnämnden har sänt förslaget till Kultur- och Biblioteksprogram 2017-2018 på remiss 
till berörda nämnder och bolag.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Miljöförvaltningen avstår från att yttra sig över förslaget. 
 
 
 
 

Agneta Sander Johanna Johansson 
Miljöchef Miljöutredare  
 
 

Beslut skickas till 
Kulturnämnden 
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Eva-Lotta Franzén, 033-35 75 96 Datum 
2017-02-02 

Diarienummer 
2016/KN0262  860 

Nämnder  och bolag i Borås Stad 

Förslag till Kultur- och Biblioteksprogram 2017-2018 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar att sända förslag till Kultur- och Biblioteksprogram 
2017-2018 på remiss till berörda nämnder och bolag. 

Kulturnämndens yttrande i sin helhet 
Borås Stads Vision 2025 är den övergripande strategi som gäller för Borås Stads alla 
verksamheter. De verksamheter och metoder som varje förvaltning ska arbeta med 
specifikt för att nå målen formuleras i ett övergripande program.  

Nu gällande Kulturprogram för Borås Stad upphör att gälla 2016. Förslag till nytt 
program, som i stora delar bygger på det tidigare, har utarbetats med hänsyn tagen till 
de synpunkter som Kulturnämnden lyft vid en workshop under hösten. Till det nya 
Kulturprogrammet ansluts nu gällande Biblioteksprogram så de två övergripande 
styrdokumenten för kulturverksamheten i Borås Stad blir samlade i samma dokument.  

Det nya Kulturprogrammet följer Biblioteksprogrammets giltighet, till och med 2018. 

Kultur- och Biblioteksprogrammet ska åtföljas av en Kultur- och Biblioteksplan, som 
beskriver de aktiviteter, tidsramar och ansvar som åvilar verksamheterna.  

KULTURNÄMNDEN 

Lars Gustaf Andersson 
Förste vice ordförande 

Eva-Lotta Franzén 
Kulturchef 

Bilagor: Kultur- och Biblioteksprogram för Borås Stad. 
Borås Stads Biblioteksprogram. 
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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
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Kultur- och 
Biblioteksprogram för 
Borås Stad
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med 
yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kultur-
livet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla sam-
hällets utveckling. 

Kultur- och biblioteksprogrammet i Borås utgår från och samspelar med de statliga 
kulturpolitiska målen, Västra Götalands regionala kulturplan, Kulturplan för Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund samt Borås Stads Vision 2025. Bibliotekslagen är styrande.

Målgrupper
Borås Stads kulturverksamheter är till för alla medborgare i Borås Stad samt för stadens 
besökare. Barn och unga är en prioriterad målgrupp och särskilt angelägen att nå.

Fokusområden
Kulturen i Borås präglas av en basverksamhet som ger goda förutsättningar för boråsarens 
önskan och vilja till bildning. Kulturen i Borås erbjuder god tillgång till kultur. Verksamheterna 
värnar det demokratiska samhället och lyfter kulturarvens betydelse. 

Biblioteken i Borås är demokratiska mötesplatser som, tillgängliga för alla, erbjuder 
information, kunskap och upplevelser.  Biblioteken ska särskilt främja lärande och inspirera 
till läsning.  Se Borås Stads program- och handlingsplan för bibliotek.

Kulturens naturliga närvaro i skolan bidrar till den unga människans utveckling och 
bildning.

Kulturskolan ansvarar för att alla barn får uppleva och själva skapa kultur på sin fritid 
samt på skoltid i samverkan med det offentliga skolväsendet.

De Kulturhistoriska Museerna – Borås Museum och Textilmuseet – är platser för kunskap, 
fördjupning och samtal om stadens kulturhistoriska arv som är relevanta för dagens 
människor. Stadens kulturarv är känt och identitetsskapande.

Kulturen i Borås är uppmärksammad regionalt och nationellt genom de profilskapande 
verksamheter som främst Konstmuseet, Textilmuseet och Stadsteatern står för. 
Verksamheternas konstnärliga inriktning och utveckling ligger i framkant nationellt.



Förutsättningar/metoder
Kulturlivet i Borås kännetecknas av hög delaktighet hos och med medborgarna. Detta 
förutsätter demokratiska mötesplatser liksom att kultur är tillgängligt i hela staden genom 
ett varierat utbud och med fasta kulturarenor för såväl eget utövande som för konsumtion 
av professionell kultur. 

Ett interkulturellt förhållningssätt främjar möten mellan människor och bidrar till en 
god integration i staden. 

Kulturens roll i skolan innebär att alla barn får kunskap om och insikt i kulturverksamheter 
samt ges möjlighet att pröva olika konst- och kulturuttryck. 
Det fria kulturlivet stimuleras och samverkan uppmuntras.

Samhällsplanering
Kultur är grundläggande i människors välfärd. Därför ska kulturen ha status som ett 
horisontellt perspektiv i all kommunal verksamhet och vara närvarande i alla kommunala 
beredningar och därigenom en självklar del i samhällsplaneringen. Stadens övergripande 
samhällsplanering bygger på dialog med medborgarna där kulturen bidrar genom att 
lyfta fram och stärka mjuka värden och kreativa lösningar. Samarbeten och samverkan 
inom kommunen, med civilsamhället och olika idéburna organisationer innebär att 
kulturen både stärks samt bidrar till det hållbara samhällets utveckling. Samverkan inom 
delregionen och samarbete med regionen innebär en strategisk utveckling av kulturlivet 
för boråsaren.
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riktlinjer – rekommenderade sätt 
att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Biblioteksprogram

I Borås ska alla ha fri tillgång till folkbibliotek som främjar intresse för läsning och 
litteratur, ger kvalificerad informationsförmedling, upplevelser, och presenterar nya 
medier och ny teknik. Det ger förutsättningar för att utöva demokratiska rättigheter 
och utvecklas som människa.

Folkbiblioteken ska via gemensamma funktioner säkerställa kvalitet och likvärdighet 
och ett gemensamt medieutbud.
 

Den demokratiska mötesplatsen
Folkbiblioteken är såväl fysiska som virtuella mötesplatser, de ska vara tillgängliga 
för alla och ha generösa öppettider. Biblioteket ska också ha uppsökande verksam-
het. Biblioteken ska erbjuda information och kunskap genom olika medier så att alla 
kommuninvånare kan delta i den demokratiska processen. 

Biblioteken ska delta i samhällsutvecklingen och inspirera till möten och debatt. Bib-
lioteken ska utveckla en demokratisk mötesplats i samverkan med andra.

Det lärande biblioteket
Bildningsstaden Borås ska ha folk- och skolbibliotek som inspirerar till lärande, 
främjar sökandet efter kunskap och är ett stöd på alla utbildningsnivåer. 

Borås Stad ska ligga i framkant med att stödja det livslånga lärandet. Utveckla det i 
samklang med tiden, via såväl det fysiska som det digitala biblioteket. Se till omvärl-
den, ta in ny teknik, bidra till att människor utvecklas och till det hållbara samhället. 

Det läsfrämjande biblioteket
Biblioteken ska inspirera till läsning och till möten med litteratur. Litteraturutbudet 
ska vara aktuellt, varierat och till för alla. 

Biblioteken ska genom ett läsfrämjande arbete stödja språkutveckling för alla.

Det mångspråkiga biblioteket
Biblioteken ska ha ett brett utbud av medier, tjänster och aktiviteter för personer 
med annat modersmål än svenska. Medieutbud och information ska uppdateras i 
takt med demografiska förändringar. Biblioteken ska stödja integration, men också 
visa på lokala kulturella resurser.  Att Borås är ett finskt förvaltningsområde ska vara 
tydligt i bibliotekens verksamhet. 
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Det digitala biblioteket
Det digitala materialet är lika självklart som det tryckta. Digitala medier och digital 
distribution ger människor som inte kan ta sig till bibliotek, eller behöver anpassade 
medier, ett brett utbud av kunskap, information och upplevelser. Teknik som inte 
alla har tillgång till ska finnas på biblioteken.

Biblioteket som kulturarena
Biblioteken ska vara platser för kultur och kulturella upplevelser. Efter sina förut-
sättningar ska varje bibliotek skapa möten och kulturaktiviteter i samverkan med 
andra aktörer.  Biblioteken ska också ge plats för kommuninvånarnas eget skapande. 

POSTADRESS 501 80 Borås   BESÖKSADRESS Stadshuset, Kungsg. 55
TEL 033-35 70 00   E-POST boras.stad@boras.se   WEBBPLATS boras.se
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Planprogram för Torpa-Hestra 4:1 med flera 
Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden (BN2015-1058) 
 

Sammanfattning 
Planprogrammet presenterar möjlighet för upp emot ytterligare 800- 1000 bostäder.  
Planprogrammets övergripande målsättning är att utreda översiktliga förutsättningar, 
ta fram en målbild, en struktur för bebyggelseområden och grönområden samt 
planeringsprinciper för områdets innehåll. Två av Miljöförvaltningens tjänstepersoner 
har varit deltagare i Projektstudion där planprogrammet har arbetats fram. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker planprogramförslaget under förutsättning 
att miljöförvaltningens synpunkter tillgodoses under fortsatt planarbete.  
 

Ärendet 
Detta planprogram presenterar möjlighet för upp emot ytterligare 800- 1000 bostäder 
med en preliminär utbyggnadsstart 2020. 
Planprogrammets övergripande målsättning är att utreda översiktliga förutsättningar, 
ta fram en målbild, en struktur för bebyggelseområden och grönområden samt 
planeringsprinciper för områdets innehåll. Planprogrammet ska skapa förutsättningar 
för en hållbar bebyggelseutveckling, både socialt och miljömässigt. Boende får tillgång 
till boendemiljöer med kvalitéer och upplevelsevärden där förutsättningar för ett rikt 
och hållbart liv ges. Planprogrammet ska även säkerställa en grönstruktur med fokus 
på djur och växtlivets spridningsbehov och kopplingar för människan till olika 
grönområden. Planprogrammet ska även initiera genomförandeperspektivet genom 
initiala bedömningar kopplat till ekonomi och rimlighetspotential. 
 
Två av Miljöförvaltningens tjänstepersoner har varit deltagare i Projektstudion där 
planprogrammet har arbetats fram. Vilket betyder att förvaltningens åsikter har tagits 
hänsyn till i ett så tidigt skede som möjligt.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Miljöförvaltningen tycker att: 
 

• det är positivt att 800-1000 bostäder byggs. 
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• det är viktigt med sammanhållen projektledning och organisation för att 
fullfölja de goda intentionerna vid genomförandet.  

• hänsynen till natur- och rekreationsvärden måste garanteras på ett lämpligt 
sätt och att allmänheten har tillgång till naturen under hela byggfasen. 

• det är bra att bebyggelsen hålls ifrån Ryssbybäcken så att en zon med 
uppvuxen skog kan finnas kvar längs vattendraget, både som en ekologiskt 
funktionell kantzon och för att bibehålla möjligheten att röra sig längs 
vattendraget med känslan av att man rör sig i naturmarken och inte längs 
kanten på ett bostadsområde.  

• trafiklösningar planeras så att störningar minimeras för buller och 
luftkvalitetet. 

• vägens dragning och planering säkerställer att den inte blir en genomfartsled 
och ytterligare en barriär samt att den vägen till etapp 2 inte byggs förrän 
bebyggelsen i etapp 2 kommer.  

• bullersituationen inklusive byggnadsplacering för Pianogatan måste utredas 
noga. 

• det är synnerligen viktigt att den kvarvarande grönytan i anslutning till 
Trädgårdsstaden måste säkras från ytterligare exploatering om funktionen ska 
kunna bevaras.  

• de beskrivna gröna stråken måste säkras så att funktionen inte försämras när 
man går vidare med enskilda detaljplaner och ny väg  

• Hestra ängar ska sparas som kärnvärde och att där utveckla ängsmarker och 
stadsdelspark för att koppla till områdets historia. 

• påverkan på våtmarker måste utredas vidare 
• konsekvensbedömningen bör omfatta frågan om eventuell markavvattning, 

våtmarkernas funktion både vad gäller vattenhållande förmåga, rening och 
som livsmiljö för arter. 

• kollektivtrafik som försörjer området är en förutsättning för utbyggnad av 
Hestra. 

• cykel och gångväg i hela området som minimerar bilberoendet måste planeras 
in i tidigt skede så att strukturerna finns på plats när bostäderna tas i bruk. 

• de parkeringar som måste skapas bör ligga under marknivå för att nyttja 
marken så effektivt som möjligt. Och därmed skapas så lite markparkering 
som möjligt.  

• det är viktigt att bygga vidare på parkstaden kvaliteter. 
 

För att allt detta det ska vara genomförbart måste dessa faktorer få stort genomslag i 
detaljplan och eventuella tävlingsmoment i markanvisning för exploatörer. 

 

Agneta Sander Pia Aspegren 
Miljöchef Miljöutredare 
 

Bilaga 
PM Biolog Anna Ljunggren 
Planprogram för Hestra 4:1 med flera 
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PM 
Naturvårdsaspekter på Hestra planprogram 
 
Om man vid en exploatering av Hestraområdet ska kunna behålla naturnärhet med 
kvalitet i områden som omger bebyggelsen krävs ett focus på dessa frågor genom hela 
processen. Det ställer höga krav på projektledning som följer hela processen från 
planering till genomförande med färdigställda bostadsområden och anlagda grönytor. 
Det är bra att kommunalt huvudmannaskap för allmänplatsmark planeras.  
 
De områden som utgör kärnvärden i områdets naturmiljö har bedömts vara miljön 
kring Ryssbybäcken, resterna av det gamla odlingslandskapet vid Hestra bytomt samt 
bibehållna viktiga spridningskorridorer i form av gröna stråk för djur och växter 
genom och med kopplingar ut och in till området. Detta har fångats upp väl i 
planprogrammet. Naturmarken i övrigt består idag av mogen barrskog med inslag av 
våtmarker med goda upplevelse- och friluftsvärden.  
 
Det är bra att bebyggelsen hålls ifrån Ryssbybäcken så att en zon med uppvuxen skog 
kan finnas kvar längs vattendraget, både som en ekologiskt funktionell kantzon och 
för att behålla möjligheten att röra sig längs vattendraget med känslan av att man rör 
sig i naturmarken och inte längs kanten på ett bostadsområde. I kommande 
detaljplanering och utformning av bebyggelse är det mycket viktigt att det avstånd 
mellan bäcken och bebyggelseområden som beskrivs i planprogrammet inte 
underskrids och att bebyggelsen närmast bäcken hålls låg för att inte ge för stor 
visuell påverkan från bäcken sett. Ny bebyggelse måste också såsom beskrivs i 
planprogrammet hållas på ett tillräckligt avstånd från naturmarken för att det ska vara 
möjligt att etablera bra ”kajer mot det gröna” med naturmark inom planområdet och 
bryn som möter den högvuxna skogen utanför.  
 
Hestra ängar har stor potential att restaureras och utvecklas till en naturpark med ett 
öppet landskapsrum där många värden och funktioner kan samlas. Det är viktigt att 
behålla och utveckla den öppna marken i det gamla kulturlandskapet med de arter 
som hör hemma här. Här finns goda förutsättningar att skapa mötesplatser, ökad 
biologisk mångfald och lyfta fram kulturspåren i landskapsrummet. Även fastigheten 
Torpa-Hestra 4:4 med öppen mark och lada är bevarandevärd ur denna aspekt borde 
ingå i Hestra ängar. Att området säkras som stadsdelspark i programmet är av stor 
vikt för att kunna ge ett positivt tillskott till områdets ekosystemtjänster med ökad 
biologisk mångfald. 
 
Granskogen dominerar i området. Det ställer särskilda krav på mötet mellan 
detaljplanelagd mark och naturmark, grönområden, stråk och stigar mellan 
bebyggelseområden. Uppvuxen granskog kan inte behållas på små ytor mellan 
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byggnader. Bryn mot skogen bör iordningställas i tidigt skede med 
omställningsinsatser och plantering då naturen har en viss leveranstid till dess att 
målbilden kan nås. Skogsområdena används idag flitigt för rekreation och stigarna är 
många. Det är viktigt att tydliga fungerande stråk ut i naturen finns under hela 
etableringsfasen. Exploatörer bör inte få tillgång till, eller ha möjlighet att påverka 
anslutande naturmark utanför detaljplanens gräns under byggfasen.  
 
De fyra viktiga spridningsstråken är Ryssbybäcken med omgivande kantzon, 
kopplingen mellan Ryssbybäckens södra del och Byttorpssjön, från Hestra ängar 
vidare söderut mot Byttorpssjön och Rya åsar samt kopplingen i skogsmarken mellan 
Ryssbybäcken och Hestra ängar. Ny väg planeras genom skogsmarken mellan 
Orkestervägen och Musikvägen. Den passerar då ett viktigt stråk mellan 
Ryssbybäcken och Hestra ängar. Om en väg byggs måste den utformas så att den 
inte leder till en ny barriäreffekt i grönstråket, fri rörlighet i naturmarken måste 
säkras. Det går att uppnå med noggrann planering, exempelvis med bro mellan 
höjdpartier på strategisk plats så att ett bredare grönt släpp i naturmarken med fri 
passage för djur under denna säkerställs. De gröna stråken vidare ut från Hestra är 
viktiga att bevara, särskilt området med lövskog från Hestra ängar och vidare 
söderut mellan det nybyggda Trädgårdsstaden och Byttorps idrottsplats. Den 
nytillkomna bebyggelsens täthet och karaktär har inneburit en kraftig försämring 
av grönstrukturen i stråket som är utpekat i grönområdesplanen. Den kvarvarande 
grönytan i anslutning till Trädgårdsstaden måste säkras från ytterligare 
exploatering om funktionen ska kunna bevaras. Detta är det enda kvarvarande 
stråket med lövskog och kulturmark mellan Hestra och vidare mot Rya åsar.  
 
I planprogrammet beskrivs att påverkan på våtmarker behöver utredas vidare innan 
man kan gå vidare med etappen Hestra Norra. Det är i det arbetet viktigt att avgränsa 
vilka delar som kan bevaras, vilka delar som kan vara en resurs i dagvattenhanteringen 
och vilka delar man planerar att exploatera och gräva ur för väg eller bebyggelse. 
Konsekvensbedömningen bör omfatta frågan om eventuell markavvattning och 
våtmarkernas funktion både vad gäller vattenhållande förmåga, rening och som 
livsmiljö för arter. Man bör också titta på om detta föranleder särskilda 
krav/ambitionsnivå vad gäller utformning av dagvattensystem, grönstruktur och 
biologisk mångfald i dessa delar för att kunna uppnå intentionen i planprogrammet. 
 
Det är flera frågor som behöver utredas vidare för Hestra Norra innan det kan bli 
aktuellt med detaljplaner och byggnation i den delen. I skogsmarken finns tydliga 
rekreationsvärden och ytorna inom Hestra Norra är flitigt använda idag med ett 
utvecklat stigsystem, dessa bör behållas så länge det är möjligt. Därför är det viktigt 
man inte startar byggnation av ny väg och skapar en barriär eller leder trafik genom 
skogsmiljön före den eventuellt kommande bebyggelsen kräver väganslutning.  
 
I arbetet med bedömningen av programmets påverkan på ekosystemtjänster har 
utgångspunkten varit att man kommer att lyckas hålla den höga kvalitet man 
eftersträvar genom hela genomförandeprocessen och att områdena utformas i tydlig 
samklang med naturmiljön runt omkring. För att det ska vara möjligt måste dessa 
faktorer få stort genomslag i detaljplaner och tävlingsmoment vid markanvisning för 
exploatörer.  
 
Anna Ljunggren 
Kommunbiolog 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Strategi för ökat träbyggnation i Borås 
Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden (Dnr 2016/SBF0073) 

 
 

Sammanfattning 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker Strategin med föreslagna ändringar. 
 

Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram ett förslag till träbyggnadsstrategi som 
Miljö- och konsument nämnden har möjlighet att yttra sig över.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Miljö- och konsument nämnden är positiva till att en strategi för ökat träbyggnation 
tas fram. Ökat träbyggnation ligger i linje med Energi- och klimat strategin och 
Miljömålen. I Energi- och klimatstrategin handlar en strategi om att minska 
klimatavtrycket från byggnader. Byggnaders klimatavtryck påverkas av materialval och 
hur energieffektiv byggnaden är i drift. Byggande i trä minskar klimatbelastningen på 
två sätt, dels genom att trä lagras i byggnaderna under lång tid och dels genom att 
byggmaterialet trä kräver avsevärt mycket mindre energi än exempelvis betong.  
 
Förslag på reviderade miljömål har skickats på remiss. I remissförslaget handlar 
etappmål 2d om att byggnationer ska utföras så de blir miljö- och hälsomässigt 
hållbara. En åtgärd under målet handlar om att upphandla trähus i minst tre projekt 
till 2020. Denna åtgärd kan vara allt för lågt satt om trä alltid ska provas som 
huvudalternativ.   
 
Strategin för ökat träbyggnation innehållar inge tydliga strategier. Under punkten 
strategier beskrivs syfte, ansvar och avgränsning. Under rubriken Ansvar och regler 
finns ett antal punkter som kan formuleras som strategier. Dokumentet blir lättare att 
förstå om de punkterna förmularas som strategier, där varje strategi får en tydlig 
ansvarig. Regler är något som vi inte får göra avsteg ifrån och får därför endast 
användas där det är absolut nödvändigt. I Strategin är alla punkter gjorda som regler 
vilket sannolikt inte är meningen. En regel handlar om att kommunala aktörer ska 
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göra en livcykelanalys i varje enskild projekt. Livscykelanalyser i samband med 
byggnation är omfattande och det är sannolikt inte nödvändigt att göra detta varje 
gång. Fristadbostäder har gjort en livcykelanalys för sina trähus jämfört med 
motsvarande betonghus. När det gäller byggande av bostadshus så kan vi lära oss 
mycket av den analysen och behöver inte kräva motsvarande analyser inför varje 
byggprojekt.  
     

Agneta Sander Susanne Arneborg 
Miljöchef Energisamordnare 
 

Bilaga 
Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden om Strategi för ökat träbyggnation i Borås  
 

Beslut och bilaga skickas till 
Samhällbyggnadsnämnden 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Detaljplan för Byttorp, Byttorpshörn 1 m.fl. – Samråd  
BN 2016-1481 
 

Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att inom planområdet möjliggöra byggnation av 120 
lägenheter fördelade i fem byggnadsvolymer i tre till sju våningar. Detaljplanen 
innebär en förtätning i stadsdelen Byttorp längs med Alingsåsvägen. Planområdet 
ligger i anslutning till egnahemsområdet Byttorp i sydväst och Getängens 
industriområde nordöst.  
 
Miljöförvaltningen ser positivt på en förtätning där möjligheter finns att ansluta sig till 
befintlig infrastruktur för vatten, avlopp och fjärrvärme. De boende får god tillgång 
till kollektivtrafik och stora möjligheter att nå service på gång- och cykelavstånd.  
 
Asfalten understiger 70 ppm PHA-halter och återfyllning i mark är inte tillåtet. Är det 
möjligt att informera om framtagna utredningar på plankartan? Planhandlingarna 
redogör också för förfarandet om fler föroreningar upptäcks i samband med 
exploateringen. Handlingarna redogör också för förfarandet om det blir nödvändigt 
att pumpa ur schakt och vad som är tillåtet och inte.  
 
Miljöförvaltningen ser sammanfattningsvis positivt på förtätningen som planförslaget 
innebär. De boende riskerar dock att bli bullerstörda om inte bullerstörning regleras 
tillräckligt tydligt. Därför önskas en ändring av plankartans text avseende 
störningsskydd enligt bifogat förslag i tjänsteskrivelsen. Om möjligt önskas också en 
information med koppling till föroreningarna i asfalten för att detta inte ska missas i 
exploateringsskedet. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker fortsatt planarbete under förutsättning att 
text på plankartan justeras enligt bifogat förslag.   
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Ärendet 
Syftet med detaljplanen är att inom planområdet möjliggöra byggnation av 120 
lägenheter fördelade i fem byggnadsvolymer i tre till sju våningar. Detaljplanen 
innebär en förtätning i stadsdelen Byttorp längs med Alingsåsvägen. Planområdet 
ligger i anslutning till egnahemsområdet Byttorp i sydväst och Getängens 
industriområde nordöst.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
 
Tillgång till befintlig infrastruktur 
Miljöförvaltningen ser positivt på en förtätning där möjligheter finns att ansluta sig till 
befintlig infrastruktur för vatten, avlopp och fjärrvärme. Bebyggelsen blir en entré till 
stadsdelen Byttorp och förväntas på sikt bidra till att skapa ett rikare stadsliv längs 
med vägen. En eller flera lokaler (centrumändamål) möjliggörs i bottenplan genom 
planförslaget. Gårdsrummen kommer dock ligga undanskymda från Alingsåsvägen på 
grund av bullersituationen.   
 
Cykelparkeringar skapas 
De boende får god tillgång till kollektivtrafik och stora möjligheter att nå service på 
gång- och cykelavstånd. För nybyggnationen krävs att cykelparkeringar skapas. 160 
platser vid Byttorpshörn och 110 stycken vid Byttorpstå.  
 
Bilparkeringar skapas 
72 parkeringsplatser för bil ska skapas vid Byttorpshörn varav 56 placeras i ett 
parkeringsdäck under bostäderna och sex besöksparkeringar på gården. Längs med 
angöringsgatan längst i öster skapas tio platser. Vid Byttorpstå planeras för 30 
bilparkeringsplatser som inryms främst i parkeringsgarage under bostäderna. Tre av 
platserna blir dock besöksparkeringar på gården.  
 
Angöring och utfarter 
En trafikutredning har gjorts och två in- och utfarter tillkommer mot Alingsåsvägen 
vid Byttorpshörn. En tredje infart för tillfällig angöring som räddningstjänst och 
sophanteringsfordon etcetera möjliggörs också. Vid Byttorpstå tillkommer en in- och 
utfart för angöring till parkeringsgarage och en in- och utfart för en mindre 
angöringsparkering mot Ribbingsgatan.  
 
Dagvatten 
Fördröjningsmagasin ska anläggas och dagvattenbrunnar förses med ventil för att 
klara översvämningssituationer.  
 
Förorenad mark 
I den geotekniska utredningen framgår att riktvärden för känslig markanvändning 
(enligt Naturvårdsverket) underskrids. Därmed kan massorna återanvändas inom 
fastigheten. Ska massorna användas utanför området gäller anmälningsplikt. Asfalten 
understiger 70 ppm PHA-halter och återfyllning i mark är inte tillåtet. Är det möjligt 
att informera om framtagna utredningar på plankartan? Planhandlingarna redogör 
också för förfarandet om fler föroreningar upptäcks i samband med exploateringen. 
Handlingarna redogör också för förfarandet om det blir nödvändigt att pumpa ur 
schakt och vad som är tillåtet och inte.  
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Buller 
Lokaliseringen är bullerstörd. Buller utredningar har gjorts och flera åtgärder krävs för 
att klara bullersituationen. Placering av husen, inglasning av balkonger är exempel på 
dessa åtgärder. Av plankartan framgår inte de föreslagna åtgärdernas lokaliseringar 
som exempelvis bullerplank vid innergårdar. Texten på plankartan bör också 
förtydligas och utformas enligt följande avseende störningsskydd: 
 
”Om ekvivalent nivå vid bostadens nivå övergår 55 dBA ska minst hälften av bostadsrummen vara 
vända mot ljuddämpad sida. Fasad mot ljuddämpad sida ska ha en ekvivalentnivå på högst 55 
dBA samt maximal ljudnivå nattetid på högst 70 dBA.  
 
För små lägenheter med en boarea på max 35 kvadratmeter gäller att minst hälften av 
bostadsrummen ska vara vända mot en ljuddämpad sida om ekvivalent ljudnivå vid bostadens fasad 
är mer än 60 dBA. Fasad mot ljuddämpad sida ska ha en ekvivalent ljudnivå på högst 55 dBA 
samt maximal ljudnivå nattetid på högst 70 dBA.  
 
Om bostaden har en eller flera uteplatser ska ljudnivån vid minst en uteplats vara högst 50 dBA 
ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. Övriga lägenheter med bullervärden upp till 
60dBA ekvivalent ljudnivå ska vara smålägenheter med en boarea på max 35 kvadratmeter. ” 
 
Sammanfattande bedömning 
Miljöförvaltningen ser i huvudsak positivt på förtätningen som planförslaget innebär.  
De boende riskerar dock att bli bullerstörda om inte bullerstörning regleras tillräckligt 
tydligt. Därför önskas en ändring av plankartans text avseende störningsskydd enligt 
bifogat förslag. Om möjligt önskas också en information med koppling till 
föroreningarna i asfalten för att detta inte ska missas i exploateringsskedet.  

Agneta Sander Johanna Johansson 
Miljöchef Miljöutredare  
 
 
 

Bilaga 
Planhandlingarna 
 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden  
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Tillstånd till avloppsanordning med vattentoalett 
(minireningsverk) 
Yttrande till Miljö- och konsumentnämnden 
Verksamhetsutövare: Lerbäcks Samfällighet, Lerbäcksvägen, 516 92 ÄSPERED 
Fastighet:  Lerbäck 1:32 
 
 

Sammanfattning 
Lerbäcks Samfällighet har skickat in en ansökan om tillstånd för att inrätta ett nytt 
minireningsverk på fastigheten Lerbäck 1:32 i Äspered. Det finns sen tidigare ett 
reningsverk på platsen, men på grund av bristfällig funktion i verket har 
samfälligheten valt att byta ut detta mot ett nytt. Det nya verket ska ligga i anslutning 
till det befintliga, utgående vatten från reningsverket ska ledas till befintlig markbädd 
och där efter via befintlig ledning till utsläpp i sjön Tolken. Området utgör badplats 
för de som bor i Lerbäck, och sjön är på platsen både grund och har låg 
vattenomsättning. Tolken ingår också i Öresjö vattenskyddsområde, tertiär zon. Detta 
tillsammans gör att hög skyddsnivå för både miljö och hälsoskydd gäller. Varken 
verkets placering eller utsläppspunkt ändras. Egenkontrollen uppdateras enligt 
tillverkarens instruktioner, provtagningsfrekvens och analysparametrar kvarstår. 
Miljöförvaltningen anser att det går att ändra kravet på absolut gränsvärde för total-
fosfor och organiskt material till gränsvärde mätt som årsmedelvärde, men att kravet 
på absolut gränsvärde för bakterier bör kvarstå, med tanke på platsens känslighet. 
Miljöförvaltningens bedömning är att tillstånd kan ges till att inrätta ett nytt 
minireningsverk på platsen.  
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden föreslås att besluta enligt nedan: 

Beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar tillstånd för Lerbäcks Samfällighet, att inrätta 
enskild avloppsanläggning med vattentoalett på fastigheten Lerbäck 1:32. 
Avloppsanläggningen ska vara dimensionerad för 22 hushåll och bestå av följande: 

• Minireningsverk: WSB Clean 100 PE SO+ P från Tranås Cementvarufabrik 
• Tät markbädd på 104 m2 med 6 st spridarrör á 15 meter 
• Provtagningsbrunn 
• Utlopp via rör till sjön 
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För anläggningen gäller följande villkor: 
 
Villkor 
Allmänt 
1. Avloppsanläggningen ska utformas, placeras och skötas enligt tillverkarens 

anvisningar, ansökningshandlingarna, vad som framgår av detta beslut och 
bifogad situationsplan.  

2. Provtagningsbrunn ska finnas efter markbädden men före utloppet för att 
möjliggöra provtagning på utgående vatten från reningsanläggningen i helhet.  

3. Avloppsanläggningen, inklusive dess ledningssystem, ska vara varaktigt tät.  

4. Behandlat avloppsvatten från minireningsverket ska ledas via en tät 
markbädd/efterpoleringsbädd innan vattnet tillåts släppas till sjön via befintligt 
utlopp.  

5. En trädgräns på minst fem meter ska finnas kring markbädden.  

6. Regn- och dräneringsvatten, vatten från pool eller spolning av dricksvattenfilter 
får inte tillföras avloppet.  

7. Jacuzzi/bubbelpool/bubbelbadkar som har större vattenvolym än ett ordinärt 
badkar får inte anslutas till anläggningen utan särskild anmälan till Miljö- och 
konsumentnämnden. 

8. Tillfartsväg och uppställningsplats ska finnas tillgänglig för slamtömningsfordon.  

Kontroll och funktion 
9. Utgående vatten från avloppsanläggningen (efter markbädden) ska klara följande 

gränsvärden: 

Provparameter:  Gränsvärde mätt som årsmedelvärde: 

Tot-P (total-fosfor)  0,3 mg/l 

BOD7 (organiskt material) 15 mg/l 

 

Provparameter:  Gränsvärde*: 

E.Coli (bakterier)  900 CFU/100 ml 

Intestinala enterococker (bakterier) 330 CFU/100 ml 

Al (aluminium)  1,0 mg/l** 

 

*Detta gränsvärde får aldrig överskridas.  

**Inget gränsvärde – men visar värdet över 1,0 mg/l kan det vara en indikation 
på att doseringen i avloppsreningsverket är för hög eller att fällningen inte sker 
som det ska.  

10. Provtagning av det utgående vattnet ska ske som ett samlat dygnsprov och tas en 
gång per kvartal. Provtagning ska ske av behörig provtagare och analyseras av 
ackrediterat lab. Analysresultatet ska skickas snarast efter provtagningen till 
Miljöförvaltningen.  
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11. Kontrollprogram ska upprättas för hela avloppsanläggningen (reningsverk och 

efterpolering/markbädd) innehållande drift, skötsel och provtagning i samband 
med att anläggningen tas i bruk. En kopia på kontrollprogrammet ska sändas till 
tillsynsmyndigheten inom en månad efter driftsättande.  

Installation 
12. Installation och injustering av avloppsanläggningen ska ske av person med 

yrkesmässig kompetens inom området.  

13. Entreprenör eller sökande ska efter anläggningens utförande inlämna rapport 
över utförande med eventuella avvikelser i utförandet till Miljöförvaltningen.  

Drift 
14. Avloppsanläggningens alla delar och funktion ska regelbundet underhållas och 

kontrolleras enligt tillverkarense egenkontrollprogram, och i övrigt på ett sådant 
sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.  

15. Drift- och underhållsinstruktioner, egenkontrollprogram, journalföring över 
utförda kontroller eller åtgärder som service, inköp och byte av 
förbrukningsmateriel som exempelvis fällningskemikalie ska finnas i anslutning 
till anläggningen och kunna visas upp vid förfrågan från tillsynsmyndigheten.  

16. Tömning av slam från slamavskiljaren ska ske enligt tillverkarens anvisningar och 
utföras så frekvent att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår.  

 

Tillståndet gäller endast om anläggningen påbörjas inom två år samt slutförs inom 
fem år efter att beslutet vunnit laga kraft. Om dessa tider överskridits måste du söka 
nytt tillstånd. 
 
Lagstöd 
- Miljöbalken 2 kap. 2 och 3 §§ 
- Miljöbalken 9 kap. 7 § 
- Miljöbalken 16 kap. 2 § 2 st. 
- Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 §  
 

Ärendet 
Lerbäcks Samfällighet har ansökt om tillstånd att inrätta avloppsanordning med 
vattentoalett. Ansökan inkom 18 januari 2017. I ansökan uppges att totalt 22 hushåll 
ska anslutas till avloppsanläggningen. Anläggningen består av ett reningsverk av typen 
WSB Clean 100 PE SO+ P från Tranås Cementvarufabrik samt en tät 
markbädd/efterpoleringsanläggning. En provtagningsbrunn ska finnas efter 
markbädden för att möjliggöra provtagning på utgående vatten, där efter leds 
utgående vatten via befintligt rör till sjön.  
 
Dåvarande Miljöskyddsnämnden beslutade 2005 att ge                Konsult AB ett 
föreläggande om skyddsåtgärder för inrättade av avloppsanläggning som skulle 
betjäna avloppsvatten från ca 25 enfamiljshus. Ansvaret och driften för anläggningen 
har sedan dess tagits över av Lerbäcks Samfällighet. Genom åren har nuvarande 
reningsverk fungerat dåligt och fleralet kompletteringar har gjorts. Samfälligheten har 
nu ansökt om tillstånd att ersätta befintligt reningsverk med ett nytt av annat märke. 
Befintlig markbädd/efterpoleringsanläggning har satt igen p.g.a. slamflykt, materialet 
ska bytas ut och utgående vatten från reningsverket ska sedan passera markbädden 
och vidare ut i sjön i befintlig utsläppsledning. Ansökan innebär ingen ändring av 
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utsläppspunkten för utgående vatten. Reningsverket ska placeras i anslutning till 
befintligt verk för att möjliggöra parallellkörning under installationstiden. Inga 
närliggande fastigheter eller andra parter anses berörda av ändringen.  
 
Sökanden har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på förslag till beslut. 
Istället för gränsvärden som aldrig får överstigas önskar sökanden istället ha 
årsmedelvärde för utsläppen, då de menar att anläggningen är liten till sin storlek.  
 
Anläggningens utformning 
Av ansökan och muntlig redogörelse från sökande eller entreprenör framgår följande 
om den planerade anläggningen. 
 
Belastande installationer: vattentoalett, bad, disk och tvätt 
Anläggningstyp minireningsverk med fosforfällning  
Fabrikat och typ WSB Clean 100 PE SO+ P från Tranås 

Cementvarufabrik 
Efterbehandling 
Tät markbädd om på 104 m2 med 6 st spridarrör á 15 meter, där efter 
provtagningsbrunn och utlopp i sjön via befintligt rör.  
 
Anläggningens läge 
Strandskydd 
Anläggningen placeras inte inom område för strandskydd. 
Rådighet över mark 
Anläggningen läggs helt på egen mark. 
 
Redovisade närliggande vattentäkter och bergvärmebrunnar  
Utloppet sker i sjön Tolken, som ingår i tertiär skyddszon för Öresjö 
vattenskyddsområde. Inga övriga vattentäkter eller bergvärmebrunnar anses berörda 
av anläggningen.  
 
Riktlinjer på funktion inom området 
Anläggningen kommer att placeras strandnära varför högre krav för funktion ställs. 
 
Inlämnade handlingar 
Ansökan om tillstånd 
Teknisk beskrivning  
Situationsplan 
 
Entreprenör: Länghems Maskin & Transport AB 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Avloppsanläggningen kommer att placeras strandnära och inom tertiär skyddszon för 
Öresjö vattenskyddsområde. Närboende har också en badplats i området. Utloppet 
sker i en grund del av sjön Tolken, och sjön har som helhet låg omsättning på vattnet 
och är näringsfattig. Miljöförvaltningen bedömer med hänsyn till ovanstående att det 
är höga funktionskrav när det gäller hälsoskydd som ska gälla för anläggningen.  
 
Entreprenören tillsammans med tillverkaren av reningsverket gör bedömningen att 
anläggningen har förutsättningar att klara de högre reningskraven. Miljöförvaltningen 
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anser att det bör fungera under förutsättning att anläggningen sköts och kontrolleras 
enligt tillverkarens anvisningar, och att noggranna provtagningar på utgående vatten 
för uppföljning av reningsresultatet är nödvändiga. Skulle det visa sig att anläggningen 
inte klarar ställda krav kan tillsynsmyndigheten komma att kräva ytterligare åtgärder, t 
ex förbjuda utsläpp direkt till sjön och att utgående vatten från markbädden ska 
infiltreras istället.  
 
Utloppet sker direkt i sjön, inga andra vattentäkter eller bergvärmebrunnar anses 
berörda av anläggningen.  
 
Nytt verk kommer att placeras i anslutning till det befintliga. Materialet i markbädden 
kommer bytas ut, utsläppspunkten i sjön kommer inte att ändras. Mot denna 
bakgrund anser Miljöförvaltningen att ansökan om inrättande av ny 
avloppsanläggning inte innebär någon större risk för störning av människors hälsa 
och miljön, och att inga omkringliggande fastigheter eller andra parter kan anses bli 
berörda av ändringen. Förvaltningen bedömer att redovisad anläggning kan godtas 
utifrån ett miljö- och hälsoskyddsperspektiv.  
 
På grund av markbädden är tät och utsläppet sker i sjön bedöms att 
grundvattennivårör inte behöver inrättas. 
 
Miljöförvaltningen har tagit sökandes synpunkter om gränsvärde i beaktande och 
ändrat kraven i villkor 9 så att gränsvärde mätt som årsmedelvärde gäller för total-
fosfor och organiskt material, men kraven på gränsvärde vid varje provtagningstillfälle 
kvarstår för bakterier. 
 

Information 
Lämnat tillstånd innebär att myndigheten har prövat att rimliga försiktighetsmått 
vidtas av sökande, för att undvika olägenheter för människor och miljön. Tillståndet 
gäller inrättandet ur miljösynpunkt och är ingen funktionsgaranti. 
 
Enligt konsumenttjänstlagen har en entreprenör ansvar för sitt arbete i 10 år. 
 
Du som sökande är ansvarig för att anläggningen utförs enligt inlämnad redovisning 
och att eventuell anlitad entreprenör ska informeras om det utförande som beslutet 
gäller. 
 
Anläggningen ska skötas och kontrolleras enligt tillverkarens anvisningar och enligt 
Miljöförvaltningens informationsblad ”Tillsyn av enskilt avlopp” och ”Skötsel och 
egenkontroll av minireningsverk med efterbehandling”. 
 

Uppföljande inspektioner 
Förvaltningen gör regelbundet uppföljande inspektioner av fastigheter som beviljats 
avloppstillstånd. Uppföljning av anläggningens reningsresultat kommer ske löpande 
genom analysprotokollen och övrig tillsyn. 
 
Avgift för handläggning av ärendet 
Avgift enligt kommunens taxa: 10 850 kronor 
Faktura skickas separat. 
 
Tidigare beslut om årlig tillsynsavgift kvarstår.  
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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. 
 
 

Agneta Sander Josefin Wilén 
Miljöchef Miljöinspektör 
 

Bilagor 
Hur man överklagar 
Kopia av inlämnad situationsplan 
Blankett för intyg om utförd avloppsanläggning 
Informationsblad ”Tillsyn av enskilda avlopp” 
Informationsblad: ”Skötsel och egen kontroll av minireningsverk med 
efterbehandling” 
Förslag till journalblad för minireningsverk 
 
 

Beslut skickas till 
Sökanden: Lerbäcks Samfällighet, Lerbäcksvägen, 516 92 ÄSPERED 
Borås Energi och Miljö AB 
Entreprenör:Länghems Maskin & Transport AB, Ingestorp, 514 52 Länghem 



Myndigheter åker på turné för en giftfri vardag 
Kemikalieinspektionen arrangerar en serie seminarier för en giftfri vardag tillsammans med 
Upphandlingsmyndigheten och länsstyrelserna. Seminarierna fokuserar bland annat på 
kemikaliesmart upphandling. Turnén som startar i Malmö på onsdag den 8 mars riktar sig till 
politiker och tjänstemän i kommuner, landsting och regioner. 

– Turnén är ett led i att möta det stora intresset som finns i många kommuner för en giftfri miljö och en 
giftfri vardag. Genom att exempelvis ställa kemikaliekrav vid offentlig upphandling kan kommunerna 
minska riskerna för att barn och unga utsätts för skadliga kemikalier vardagen, säger Susan 
Strömbom, Kemikalieinspektionens projektledare för kommunnätverket för en giftfri vardag. 

Under seminarierna kommer Kemikalieinspektionen och Upphandlingsmyndigheten att dela med sig 
av kunskaper och erfarenheter om bland annat kemikaliesmart upphandling. Kemikalieinspektionen 
berättar om hur man kan arbeta förebyggande för att minska riskerna med miljö- och hälsofarliga 
kemikalier, samt om vilka kemikalieregler som finns för olika produktområden. 
Upphandlingsmyndigheten visar hur kommuner, landsting och regioner kan ställa kemikaliekrav vid 
offentlig upphandling och hur kraven kan följas upp. 

Seminarieturnén kommer att pågå under 2017 och 2018, med totalt 21 utbildningsdagar. Det första 
seminariet äger rum i Malmö onsdagen den 8 mars 2017. Turnén går sedan vidare till Halmstad 
torsdagen den 9 mars. Närmast därefter följer datum i Luleå (21 mars), Umeå (22 mars), Linköping (5 
april) och Nyköping (6 april). 

Seminarierna vänder sig till alla som arbetar med eller beslutar om upphandling och inköp i offentlig 
sektor, till exempel upphandlare, inköpare, leverantörer, projektledare, miljö- och 
kemikaliesamordnare, miljö- och kemikaliestrateger, chefer och politiker. 

För mer information, kontakta gärna: 

Susan Strömbom, projektledare för kommunnätverket för en giftfri vardag, 08-519 41 343 

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se 

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se 

Fakta: Anmälan, turnédatum och kommunnätverk 

Anmälningar till seminarierna görs via länsstyrelsernas webbplatser. Här är turnéplanen fram till i 
september (fler datum tillkommer senare): 

• Malmö den 8 mars (anmälningstiden har gått ut) 
• Halmstad den 9 mars (anmälningstiden har gått ut) 
• Luleå den 21 mars (anmälningstid till och med den 13 mars) 
• Umeå den 22 mars (anmälningstid till och med den 15 mars) 
• Linköping den 5 april (anmälningstid till och med 28 mars) 
• Nyköping den 6 april (anmälningstid till och med 23 mars) 
• Falun den 26 april (anmälningsformulär kommer senare) 
• Gävle den 27 april (anmälningsformulär kommer senare) 
• Kalmar den 9 maj (anmälningsformulär kommer senare) 
• Karlskrona den 10 maj (anmälningsformulär kommer senare) 
• Karlstad den 19 september (anmälningsformulär kommer senare) 
• Göteborg den 20 september (anmälningsformulär kommer senare) 

Du kan hålla koll på kommande datum för seminarieturnén på Länsstyrelsernas webbplats för regional 
utveckling och samverkan (RUS) och i Kemikalieinspektionens kalender på webben. 



Kemikalieinspektionen har initierat ett kommunnätverk för en giftfri vardag. Genom nätverket finns en 
plattform för långsiktig samverkan om kemikaliefrågor för kommuner. Viktiga samverkansområden är 
kemikaliekrav vid upphandling, kemikaliekrav vid byggande, utbyte av befintliga produkter och varor, 
utbildningsinsatser och framtagande och genomförande av kemikaliehandlingsplaner. Du kan läsa mer 
om kommunnätverket och hur du går med i nätverket här. 

Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt för att utveckla 
lagstiftning och andra styrmedel som främjar god hälsa och bättre miljö. Vi har tillsyn över reglerna för kemiska produkter, 
bekämpningsmedel, ämnen i varor och gör inspektioner. Vi ger också tillsynsvägledning till kommuner och länsstyrelser. Vi 
granskar och godkänner bekämpningsmedel innan de får användas. Vårt miljökvalitetsmål är Giftfri miljö. 
www.kemikalieinspektionen.se 

 



BUS-dagarna 2017 till Västerås! 
2016-04-22 

©Aros Congress Center 
BUS-dagarna 2016 har precis avslutats. Konferensen hölls i Karlstad med cirka 300 
deltagare från hela Sverige. Konferensen samlar varje år kommunala budget- och 
skuldrådgivare, politiker och andra myndighetsföreträdare. Inför avslutningen i Karlstad 
presenterades Västerås som värdort för BUS-dagarna 2017. 

BUS är en yrkesförening för alla kommunala budget- och skuldrådgivare som arbetar för att 
hjälpa personer som behöver stöd i sin ekonomi. Årligen samlas medlemmarna på föreningens 
kongress, BUS-dagarna. Kongressen erbjuder seminarium och föreläsningar om aktuella frågor 
samt möjlighet att nätverka med kollegor från hela landet. 

-BUS-dagarna är årets tillfälle för landets alla budget- och skuldrådgivare att möta både 
kollegor, samarbetspartners och myndigheter. Då många arbetar ensamma ute i kommunerna 
är det betydelsefullt att få träffas, utbyta erfarenheter, få inspiration och fylla på med kunskap 
inom ämnet. Vår årliga konferens blir därför en viktig mötesplats berättar Anna Nilsson från 
BUS-föreningen. 

Årets BUS-dagar samlar cirka 300 deltagare från hela Sverige vilket är ett nytt deltagarrekord. 
Detta hoppas Västerås stad kunna upprepa i april 2017 när kongressen arrangeras på Aros 
Congress Center. 

-Vi är väldigt stolta att få välkomna budget- och skuldrådgivare från hela Sverige till Västerås. 
Västerås Convention Bureau har varit till stor hjälp i arbetet med ansökan om BUS-dagarna och 
nu har äntligen föreningen valt Västerås stad som kommande värd. Föreningen påbörjar nu 
planeringsarbetet för att skapa ett attraktivt program och vi hoppas givetvis kunna visa upp 
Västerås från sin allra bästa sida nästa år, säger budgetrådgivarna i Västerås stad. 

BUS - Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst - är en yrkesförening 
för landets kommunalt anställda budget- och skuldrådgivare. Föreningen jobbar med att stärka 
och tydliggöra yrkesrollen, samt satsar på kompetensutveckling för medlemmarna. Föreningen 
har ca 300 medlemmar vilket innebär att nästan alla av landets budget- och skuldrådgivare är 
medlemmar i föreningen. 

För mer information om BUS-föreningen: www.busforeningen.se 

Budgetrådgivarna, Västerås stad, 021-39 00 00 
Anna Nilsson, BUS-föreningen, Anna.M.Nilsson@boden.se, 0921-629 29 
Sofie Lidholm, försäljningsansvarig, Västerås Convention Bureau, 021-39 01 19 



 
 

 
CONVENTION BUREAU 

Västerås Convention Bureau hjälper dig 
Sofie Lidholm | 021-39 01 19 
Catarina Söderholm | 021-39 01 25 

 
cvb@vasteras.se 

Västerås  
 



 

 
Årskonferens i Stockholm  
Onsdagen den 3 maj – torsdagen den 4 maj 2017 

 
 
 
Teman:  Kommunalt arbete för minskad klimatpåverkan och myndighetsfrågor på gång 
 
 
 
Praktiska upplysningar 
 
Tid och ort  
3-4 maj 2017, Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, Stockholm  
. 
Anmälan/Bekräftelse 
Anmälan sker direkt via www.skl.se/kalender, sök på konferensens namn eller datum eller 
via www.FAH.se eller klicka denna direktlänk för online anmälan. Anmälan är bindande men 
kan överlåtas på annan person. Sista anmälningsdag 3 april 
 
Avgifter 
Konferensavgift båda dagarna: 3 500: -   (4 500: - för icke-medlem) 
Konferensavgift endast dag 1:  2 000: -   (2 800: - för icke-medlem) 
Konferensavgift endast dag 2:  1 500: -   (1 700: - för icke-medlem) 
 
FAH eftersträvar ett brett deltagande på konferenserna, därför har vi en lägre konferensavgift 
per deltagare om ni är fyra eller fler personer som kommer från samma kommun.  
Avgiften är då 3 000: - per deltagare för samtliga från kommunen. Detta gäller enbart för 
medlemmar och vid deltagande båda dagarna.  
Faktura skickas efter årsmötet.  
Middag ingår i priset. 
 
Logi 
Vi har förbokat ett antal rum på Quality Hotel Globe. Dessa rum bokas och betalas direkt till 
hotellet genom att ringa 08-686 63 00 och uppge bokningskod 2040R446408. 
Logipris 1795 kr (inkl. moms och logi) 
 
Övrig information 
Frågor om konferensens innehåll kan ställas till Ann-Sofie Eriksson, tfn 08-452 78 63, 
e-post: ann-sofie.eriksson@skl.se  
För övriga frågor kontakta Konstella, tfn 08-452 72 86, e-post: konferens@konstella.se  

http://www.skl.se/kalender
http://www.fah.se/
https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=9248&CLEAR=yes&REGLINEID=43466&REGLINENO=1&REGLINEPAGENO=1
mailto:ann-sofie.eriksson@skl.se
mailto:konferens@konstella.se


 

Onsdagen 3 maj 
 
09.30  Registrering och kaffe,  
 
10.00  Inledning 

Lars Thunberg, ordförande, FAH Kommunerna och Miljön Vad är egentligen FAH 
idag Varför ska ni vara med i FAH? 
 

10.15 Hur ger regeringens miljöpolitik stöd för kommunerna att arbeta med hållbar 
utveckling i stora och små kommuner? 
Isabella Lövin Minister för internationellt utvecklingsarbete och klimat  

 
11.00 Fossilfritt Sverige hur? 

Regeringen har 2016 utsett en nationell samordnare för Fossilfritt Sverige för att 
stödja regeringen i att stärka och fördjupa arbete med initiativet 
Samordnaren ska synliggöra och främja aktörernas arbete och tillhandahålla en 
plattform för att inspirera, utmana och lära av varandra Svante Axelsson  

 
 
11.45 Lunch 
 
13.00 Vad är viktigast för att kommunerna ska kunna minsk klimatpåverkan?  

SKL har haft en programberedning som arbetat med frågan i två år nu har de 
kommit med sin slutrapport och sina förlag. Vice Ordförande Gunnar Hedberg SKLs 
programberednings för klimat  

 
13.30 Kommuner som lyckats med åtgärder för minskad klimatpåverkan 

Många kommuner har under lång tid arbetat strategiskt och systematiskt för att 
minska klimatpåverkan här kommer vi att få exempel på vad som går att göra i en 
kommun 
1. Lunds kommun, Emma Berginger Kommunalråd (MP)  
2. Stockholms stad, Stadsledningskontoret, Björn Hugosson Klimatchef  

 
14.15 Minskad klimatpåverkan hur kan kommuner arbeta och vad är viktigast?  

Panelsamtal Gunnar Hedberg. Emma Berginger och Björn Hugosson  
. 
14.45 Kaffe 
 
15:15 Agenda 2030  

FN har antagit 17 globala mål, Agenda 2030. Som bland annat handlar om att 
bekämpa klimatförändringen, säkerställa god hälsa, likvärdig utbildning samt hållbar 
ekonomisk tillväxt Sverige kommuner har en viktig roll i arbete för att nå målen Hur 
kan din kommun göra skillnad? Ida Texell ledamot i delegationen för 2030 och 
förbundsdirektör Attunda Räddningstjänstförbund 
 
Att ”lokalisera” de globala målen 2030  
Lösningarna till FN:s hållbarhetsmål behöver vara lokalt anpassade Många bra 
exempel finns och här får du tips på hur ni kan jobba i din kommun  
Annika Lindberg SKL Internationell expert  
 

16.00 Avslutning 
 
19.00 Middag  
 



 

 
Torsdagen 4 maj 
 
 
08:30 Årsmötesförhandlingar 
 
09.15 Nya sätt att arbeta med enskilda avlopp och nytt 
  Tillräckligt dricksvatten? Planering samarbete i Sverige hur ska vi jobba? 

Havs och vattenmyndigheten Björn Sjöberg Avdelningschef 
 

10.00 Kaffe 
 
10.20 Samtal enligt teman 

A – Enskilda avlopp ny hur fungerar detta 
B - Samarbetsformer mellan kommuner för tillsyn 
C - Agenda 2030 hur kan kommunen arbeta   

 
 
11.30 Lunch 
 
12.30 Aktuellt från SKL Frågor och projekt som är på gång 
 Tillräcklig tillsyn vad är det mm 

 Ann-Sofie Eriksson Sveriges Kommuner och Landsting  
 

 
13.30 Digitalisering hos miljömyndigheterna hur påverkar detta kommunernas 

miljöarbete möjligheter utmaningar att hänga med? 
Åsa Söderberg Naturvårdsverket  

 
14.30 Avslutning och kaffe 
 
 



FEBRUARIDelegationslista

Datum Beslut Ärende Sökande/objekt FastighetDnr Handläggare

2016-002139 20170201 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, revision Lotsen 8 Anna Hedén

2016-002139 20170201 Upphävande av beslut om föreläggande Livsmedelskontroll, revision Lotsen 8 Anna Hedén

2016-003200 20170201 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Lotsen 9 Christina Källberg

2016-003295 20170201 Upphävande av beslut om förbud Livsmedelskontroll, revision Mjölskivlingen 12 Linda Karlsson

2017-000002 20170202 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Arås 1:23 Sevil Selimov

2013-003240 20170203 Avgift för timdebiterad tillsyn Miljötillsyn, strandskydd Lönnhult 1:6 Johannes Stolt

2016-002561 20170206 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Spinnaren 10 Linda Karlsson

2016-002742 20170206 Beslut om att avsluta ärende Hälsoskydd, klagomål på fukt och mögel Glesvingen 10 Sevil Selimov

2016-003295 20170207 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, revision Mjölskivlingen 12 Linda Karlsson

2017-000024 20170207 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Trombonen 5 Roger Johansson

2016-003215 20170208 Avgift för timdebiterad tillsyn Miljötillsyn, ansökan om installation av 
oljeavskiljare

Sandhult 1:98 Josefin Wilén

2016-003215 20170208 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Miljötillsyn, ansökan om installation av 
oljeavskiljare

Sandhult 1:98 Josefin Wilén

2017-000433 20170208 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Komlösa 2:12 Jennie Schürer von Waldheim

2016-002751 20170208 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Miljötillsyn, anmälan om ändring av 
verksamhet

OK-Q8 AB Stuarts Hörn 1 Josefin Wilén

2016-002751 20170208 Avgift för timdebiterad tillsyn Miljötillsyn, anmälan om ändring av 
verksamhet

OK-Q8 AB Stuarts Hörn 1 Josefin Wilén

2017-000061 20170208 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Sandhults-Rydet 1:113 Roger Johansson

2016-003295 20170208 Upphävande av beslut om förbud Livsmedelskontroll, revision Mjölskivlingen 12 Christina Källberg

2016-003307 20170209 Beslut om att avsluta ärende Hälsoskydd, bostadsklagomål Brämhults-Ön 2:1 Sevil Selimov

2016-002798 20170209 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, provtagning Kinnarumma 3:15 Thomas Vidholm

2016-002561 20170209 Föreläggande vid vite personlihygien Livsmedelskontroll, inspektion Spinnaren 10 Linda Karlsson

2017-000428 20170210 Strandskyddsdispens Naturvård, strandskyddsdispens Kinnarumma 17:1 Jenny Pleym

2017-000428 20170210 Strandskyddsdispens Naturvård, strandskyddsdispens Stora Årydet 1:6 Jenny Pleym

2017-000428 20170210 Strandskyddsdispens Naturvård, strandskyddsdispens Jenny Pleym
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2017-000428 20170210 Strandskyddsdispens Naturvård, strandskyddsdispens Kinnarumma 4:2 Jenny Pleym

2017-000428 20170210 Strandskyddsdispens Naturvård, strandskyddsdispens Stora Årydet 1:5 Jenny Pleym

2017-000428 20170210 Strandskyddsdispens Naturvård, strandskyddsdispens Stora Årydet 1:4 Jenny Pleym

2017-000428 20170210 Strandskyddsdispens Naturvård, strandskyddsdispens Stora Årydet 1:1 Jenny Pleym

2017-000428 20170210 Strandskyddsdispens Naturvård, strandskyddsdispens Häggårda Soldattorp 
1:1

Jenny Pleym

2017-000428 20170210 Strandskyddsdispens Naturvård, strandskyddsdispens Lilla Årydet 2:1 Jenny Pleym

2017-000428 20170210 Strandskyddsdispens Naturvård, strandskyddsdispens Stora Årydet 1:3 Jenny Pleym

2017-000428 20170210 Strandskyddsdispens Naturvård, strandskyddsdispens Borås Kommun Kinnarumma 7:2 Jenny Pleym

2017-000428 20170210 Strandskyddsdispens Naturvård, strandskyddsdispens Borås Kommun Kinnarumma 7:7 Jenny Pleym

2017-000092 20170210 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Sevil Selimov

2017-000428 20170210 Strandskyddsdispens Naturvård, strandskyddsdispens Kinnarumma 16:1 Jenny Pleym

2017-000428 20170210 Strandskyddsdispens Naturvård, strandskyddsdispens Kinnarumma 7:9 Jenny Pleym

2017-000428 20170210 Strandskyddsdispens Naturvård, strandskyddsdispens Kinnarumma 7:6 Jenny Pleym

2017-000428 20170210 Strandskyddsdispens Naturvård, strandskyddsdispens Grimskulla 1:4 Jenny Pleym

2017-000428 20170210 Strandskyddsdispens Naturvård, strandskyddsdispens Grimskulla 1:5 Jenny Pleym

2017-000428 20170210 Strandskyddsdispens Naturvård, strandskyddsdispens Borås Kommun Bygården 2:1 Jenny Pleym

2017-000428 20170210 Strandskyddsdispens Naturvård, strandskyddsdispens Kinnarumma 7:8 Jenny Pleym

2017-000435 20170213 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Räveskalla 1:251 Roger Johansson

2016-002901 20170213 Förläggande att vidta åtgärder Hälsoskydd, klagomål på fukt, ventilation 
m.m

Slätskivlingen 5 Sevil Selimov

2016-002816 20170214 Beslut om att avsluta ärende Hälsoskydd, klagomål på fukt i köket m.m Väpnaren 6 Sevil Selimov

2016-003307 20170215 Avgift för timdebiterad tillsyn Hälsoskydd, bostadsklagomål Brämhults-Ön 2:1 Sevil Selimov

2016-002742 20170215 Avgift för timdebiterad tillsyn Hälsoskydd, klagomål på fukt och mögel Glesvingen 10 Sevil Selimov

2017-000519 20170215 Tillstånd för WC till infiltration 
(Modulinfiltration)

Avlopp, ansökan WC Hunghult 1:22 Jennie Schürer von Waldheim

2016-003250 20170215  Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Sundholmen 4:9 Johannes Stolt

2017-000477 20170216 Avgift för timdebiterad tillsyn Värmepump, installation Eolus 6 Roger Johansson

2017-000517 20170216 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Bogryd 1:141 Roger Johansson
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2017-000531 20170216 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Bredareds-Fagerhult 
1:6

Jennie Schürer von Waldheim

2017-000529 20170216 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Lönnåsen 1:6 Johannes Stolt

2017-000407 20170216  Tillstånd för WC till sluten tank Avlopp, ansökan WC Tranhult 1:35 Sevil Selimov

2017-000523 20170216 Yttrande över bygglov Bygglov, remiss Bosnäs 3:16 Anna Ljunggren

2017-000524 20170216 Yttrande över bygglov Bygglov, remiss Vralen 1:32 Anna Ljunggren

2017-000527 20170216 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Asken 11 Roger Johansson

2016-002538 20170217 Föreläggande om skyddsåtgärder Miljötillsyn, anmälan om mellanlagring av 
aska från Ryaverket

Rydboholm 1:451 Rikard Almgren

2016-002189 20170217 Föreläggande om skyddsåtgärder Miljötillsyn, anmälan om ny 
konstruktionsyta KP5

Rydboholm 1:451 Rikard Almgren

2017-000407 20170217 Föreläggande om skyddsåtgärder Avlopp, ansökan WC Tranhult 1:35 Sevil Selimov

2017-000432 20170217 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Öd 1:10 Peter Engström

2017-000214 20170220 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Götebacka 1:12 Jennie Schürer von Waldheim

2017-000484 20170220 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Arås 1:35 Peter Engström

2017-000536 20170221 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Kråkhult 1:22 Roger Johansson

2017-000403 20170221 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Myrås 1:109 Roger Johansson

2016-002845 20170222 Strandskyddsdispens Ansökan om strandskyddsdispens Liden 1:2 Jenny Pleym

2017-000511 20170223 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Bojorten 11 Annelie Gustafsson

2017-000635 20170224 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Bosnäs 11:4 Roger Johansson

2017-000645 20170224 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Torp 2:53 Roger Johansson

2017-000136 20170224 Yttrande över bygglov Bygglov, remiss Räveskalla 1:25 Sofia Lindvall

2014-003590 20170224 Föreläggande Hälsoskydd, klagomål på buller, ventilation 
m.m

Bojorten 1 Sevil Selimov

2017-000657 20170227 Förbud Livsmedelskontroll, klagomål på gamla 
varor

Solrosen 1 Linda Karlsson

2017-000641 20170227 Strandskyddsdispens Naturvård, strandskyddsdispens Sjögabo 1:25 Jenny Pleym

2017-000612 20170227 Tillstånd för WC till infiltration 
(modulinfiltration)

Avlopp, ansökan WC Sjögabo 1:20 Jennie Schürer von Waldheim

2017-000724 20170228 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Massan 2 Roger Johansson
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2017-000723 20170228 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Kobacka 1:21 Roger Johansson

2016-002928 20170228 Avgift för timdebiterad tillsyn Miljötillsyn, utsläpp av släckvatten från 
husbrand

Torpa-Sjöbo 2:2 Peter Engström
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