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Alexander Andersson (C)
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Miljöchef Agneta Sander
Avdelningschef Zygmunt Cieslak
Avdelningschef Niclas Björkström
Avdelningschef Mirjam Keskifrantti
Avdelningschef Annelie Johansson
Avdelningschef Karin Öhman
Personalföreträdare Anneli Nilsson
Personalföreträdare Johan Linderstad

Karl-Eric Nilsson (C)
Ordförande

-

Anette Bergqvist
sekreterare

Eventuella förhinder att närvara anmäls till Anette Bergqvist på
mknamnd@boras.se

2 (4)

FÖREDRAGNINGSLISTA
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Föredragningslista

Beslutsförslag

1.

Sammanträdets öppnande

-

2.

Närvaro

-

3.

Val av protokollsjusterare
samt tid för protokollets justering

1. Elvira Löwenadler
2. Robert Skånberg
3. Jan-Åke Carlsson
2019-04-25

4.

Nya och pågående Initiativärenden
-

5.

Fastställande av föredragningslista
-
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Information

6.1 Tematillsyn 2018.
miljöskyddsobjekt med fokus på farligt avfall
hälsoskydd med fokus städning på grundskolor

Till handlingarna
M Steinmetz/J Stolt
A Papakosta /J Schürer

6.2 Verksamhetsplan Miljöstrategiska avdelningen
Ecos: 2019-1686

Till handlingarna
Anna Karlsson

6.3 Information Sveriges Ekokommuners årsmöte

Till handlingarna
Anna Ljunggren

6.4 Information dom från förvaltningsrätten
Almenäs café, överklagad faktura

Till handlingarna
Marlene Tenbrink

6.5 Återkoppling från samverkansdag BUS

Till handlingarna
Annelie Johansson

6.6 Rutiner gällande hot, hat, trakasserier av förtroende- Till handlingarna
Valda i deras förtroendeuppdrag, samt checklista Niclas Björkström
Gällande säkerhet vid nämndmöten
Ecos: 2019-790
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Miljöbalkstillsyn

7.1 *Strandskyddsdispens för vasslåtter, Längjum 3:34
Ecos: 2019-251

Avslag
Matilda Chocron
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7.2 *Strandskyddsdispens komplementbyggnad, Öd 1:34 Bifall med villkor
Ecos: 2019-866
Anna Karlsson
7.3 *Strandskyddsdispens för tillbyggnad, Rya 1:15
Ecos: 2019-1384
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Bifall med villkor
Anna Karlsson

Livsmedelskontroll
-
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Alkohol & Tobak

9.1 *Ändring i serveringstillstånd
Dnr. 51-2019-00281

Godkänna med prövotid
Tillståndsenheten

9.2 *Ändring i serveringstillstånd
Dnr. 51-2019-00258

Avslag
Tillståndsenheten

9.3 *Åtgärd mot serveringstillstånd
Dnr. 36-2018-00771

Erinran
Tillståndsenheten

10

Miljöstrategiska

10.1 Detaljplan för Myrås 1:163, Myråsskolan
Ecos: 2019-1413
11

Tillstyrkas med synpunkter
Matilda Chocron

Naturvårdsfonden

11.1 Ansökan bidrag naturvårdsfond,
Komlösa 9:1
Ecos 2019-1506

Godkänna med villkor
Matilda Chocron

11.2 Ansökan bidrag naturvårdsfond,
Bogryd 1:23
Ecos 2019-1409

Godkänna med villkor
Matilda Chocron

11.3 Ansökan bidrag naturvårdsfond,
Häljared 3:15
Ecos 2019-808

Godkänna med villkor
Matilda Chocron

11.4 Ansökan avslutsbidrag naturvårdsfond,
Boden 1:4
Ecos 2019-307

Godkänna
Anna Karlsson
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11.5 Ansökan bidrag naturvårdsfond,
Hunghult 1:22
Ecos 2019-480
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Godkänna
Anna Karlsson

Administration

12.1 Månadsuppföljning mars 2019
Ecos: 2019-519

Godkänna
Annelie Johansson

12.2 Plan för hantering av samhällsstörningar och
extraordinära händelser
Ecos: 2019-759

Godkänna
Niclas Björkström

13

Kurser och konferenser etc.
Presidiedagarna – Sofia Bohlin (?)
Luft i Väst – Per Månsson
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Anmälningsärenden

14.1 Delegeringsbeslut mars 2019

Till handlingarna

14.2 Inkomna skrivelser

Till handlingarna
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Information från förvaltningen

15.1 Personalärenden

Information

15.2 Övrig information från förvaltningen

Information

Rapport - 2018 års tillsyn av
miljöskyddsobjekt med fokus på
farligt avfall
Tematillsyn 2018

En sammanställning från Miljöförvaltningen av 2018 års tematillsyn av verksamheter med årlig
tillsynsavgift. Dokumentet omfattar miljöskyddstillsynen av miljöfarliga verksamheter.

Sammanfattning
Verksamheter med årlig tillsynsavgift

Vi satte som gemensamt mål på avdelningen att vi ska synas mer ute på verksamheterna med
fokus på de som betalar årlig avgift. Miljöförvaltningen har tillsyn över totalt 340 stycken
verksamheter som betalar en årlig tillsynsavgift varav 169 av dessa är miljöskyddsobjekt. Genom
att besöka verksamheterna som betalar årlig avgift fokuserar vi på de med störst miljörisk och får
större miljönytta per nedlagd tid. Det är 88 stycken av miljöskyddsobjekten som har fallit inom
ramen för årets tema farligt avfall.

Arbetssätt
Miljöbalken är en ramlag med komplext och omfattande regelverk att ha tillsyn över, jämfört med
andra tillsynsområden. Reglerna ställer inte precisa krav på vad som ska göras utan tar sikte på
funktion eller vilken effekt som ska åstadkommas, vilket innebär att såväl tillsynsmyndigheten
som verksamhetsutövarna har att tolka reglernas innebörd. Detta ställer höga krav på
välgrundade argument vid tolkning av regelverk och bedömning av miljörisker.
Vi tog oss an tillsynsåret 2018 med ett flexibelt angreppssätt där en projektgrupp tog fram ett
koncept med tematillsyn som utvärderats löpande under året som gått. Vid 2018 års slut kan vi
konstatera att tematillsynen bidrar till mer jämlik tillsyn, effektiviserar inspektörernas bedömning
av miljörisker och att teamarbetet utgör en viktig aspekt för att känna sig trygg i sin roll som
miljöinspektör.

Borås stads vision 2025

Tematillsynen som avdelningen Miljötillsyn genomfört under 2018 bidrar främst till målområde
tre och sju av de totalt sju strategiska målområdena i Borås vision 2025. Läs mer i avsnitt 1.3.

En tredjedel av de miljöfarliga verksamheterna uppnådde resultatet utan
anmärkning

Utifrån 2018 års tillsyn kan vi konstatera att det är få verksamheter som utgör betydande risk för
miljön kopplat till farligt avfall. Totalt 29 verksamheter (33 %) fick resultatet utan anmärkning
utifrån inspektionens tema, 56 verksamheter (64 %) har fått mindre risker att åtgärda till nästa
tillsynsbesök. Endast tre verksamheter av de 88 stycken som har besökts utgör betydande risk.
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1. Inledning
1.1

Hur vi tillsynar årsbetalande verksamheter

1.2

Miljöbalken och ansvar

Syftet med vår tematillsyn är att få bättre kontroll på våra verksamheter med årlig tillsynsavgift,
vad de gör och deras påverkan på människor och miljö samt höja deras egen medvetenhet om sin
påverkan på dessa områden. Syftet är också att bredda avdelningens kompetens för att minska
sårbarheten framöver, samt skapa samsyn och effektivisera vår tillsyn. Genom att besöka
verksamheterna som betalar årlig avgift fokuserar vi på de med störst miljörisk och får större
miljönytta per nedlagd tid. Vi satte som gemensamt mål på avdelningen att vi ska synas mer ute
på verksamheterna med fokus på de som betalar årlig avgift. Målet är att vi ska besöka samtliga
verksamheter med årlig avgift.

De centrala myndigheter som ger tillsynsvägledning enligt miljöbalken har enats om några
grundprinciper som ska användas för att strukturera arbetet med operativ tillsyn och prioritera
det som är viktigast. En av dessa grundprinciper är att tillsynen ska stödja verksamhetsutövarens
egenkontroll. Verksamhetsutövaren har eget ansvar för att följa lagar och regler. En väl utvecklad
egenkontroll är ett effektivt sätt att säkerställa lagar och minimera den negativa påverkan på
miljön. Utgångspunkten är att verksamhetsutövaren är den som bäst känner till verksamheten
och dess påverkan på miljön. Tillsynsmyndigheten ska därför bedriva tillsynen så att denna
stödjer egenkontrollen.

1.3

Borås stads vision 2025

Miljöförvaltningens tematillsyn under 2018 inom miljöskydd bidrar till främst två av de sju
strategiska målområdena i Borås stads vision 2025.


Genom vår tillsyn över miljöfarliga verksamheter med tema farligt avfall bidrar vi till att
mark, vatten och fysisk miljö används så att en långsiktigt god hushållning tryggas utifrån
en ekologisk, social och ekonomisk dimension. Med tillsynen främjar vi även
återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material och råvaror så att
ett kretslopp uppnås. Vi har genom tillsynen en dialog med näringsliv och organisationer
för att gemensamt verka för en livskraftig och långsiktigt hållbar stad (Målområde 7).



Tematillsynen har möjliggjort för Miljöförvaltningen att synas mer ute på plats hos Borås
Stads verksamhetsutövare. Utifrån den positiva återkoppling vi fått från
verksamhetsutövarna själva ser vi att tematillsynen bidrar till att företagandet växer
genom samverkan och upplevelsen av att det är lätt att etablera verksamhet i Borås
(Målområde 3).

1.4

Beskrivning av tematillsyn som tillsynsmetod

Miljöförvaltningen har tillsyn över totalt 340 stycken verksamheter som betalar en årlig
tillsynsavgift varav 169 av dessa är miljöskyddsobjekt. Under år 2018 genomfördes
temainspektioner på 88 stycken av miljöskyddsobjekten enligt temat farligt avfall.
Verksamheter med årlig tillsynsavgift men som av olika anledningar bedömts falla utanför
tematillsynen har fått tillsyn ändå, fast på andra sätt. Det handlar om miljöfarliga verksamheter
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som inte har något farligt avfall eller där redan pågående ärenden tar så mycket tillsynstid i
anspråk att de inte ryms inom tematillsynen eller där verksamheterna får någon annan slags
tillsynsinsats. Detta gäller 81 stycken miljöfarliga verksamheter.

Planeringsgruppen och tematillsynskonceptet
En planeringsgrupp inrättades hösten 2017 i samband med verksamhetsplaneringsdagar.
Gruppen fick i uppdrag att bereda struktur och material för 2018 års tematillsyn i form av
checklistor, inspektionskort, mailmallar, uppföljningsdokument, teamfördelning, rutiner och
liknande. Vi tog oss an tillsynsåret 2018 med ett flexibelt angreppssätt där projektgruppen hade
tagit fram ett koncept som under en tremånadersperiod utvärderades i fält av alla
miljöinspektörer på avdelningen. Med regelbundna avstämningsmöten har vi haft bra
förutsättningar för god kommunikation och erfarenhetsöverföring.
Kärnan i tematillsynskonceptet har varit att vi måste kommunicera erfarenheter för att kunna
göra förändringar under hela tillsynsåret. En viktig aspekt i detta har varit arbetsbelastningen,
som har varierat över året beroende på vilka olika ansvarsområden varje miljöinspektör har. Man
kan sammanfatta arbetsfördelningen med att inspektörerna har arbetat i team, två och två.
Planeringsgruppen har sedan fördelat ut cirka 10 stycken miljö- och hälsoskyddsobjekt för varje
tremånadersperiod som varje team fått i ansvar att inspektera och bedöma och sköta
administrativt.

Inspektioner på olika verksamheter

Miljöförvaltningen har bokat inspektion med ansvarig för verksamheten. Inspektionerna har
börjat med en sittning med frågor om egenkontroll kopplat till temat. Sittningen har följts av en
inspektion av olika utrymmen på verksamheten. Vid större verksamheter har inspektionen skett
stickprovsvis och i synnerhet av de utrymmen som utifrån sittningen identifierats utgöra en risk
för hälsa eller miljö.

Inspektionschecklista

Miljöförvaltningen har utformat en checklista som har varit anpassad för att kunna ställa öppna
frågor och i ett fåtal fall även direkta ja/nej frågor. Syftet med checklistan har varit att få en
helhetsbild av verksamheten och den egenkontroll som bedrivs på verksamheten med avseende
på det specifika temat. Checklistan har varit ett viktigt verktyg för att kunna göra en bedömning
om verksamheten uppfyller de krav som ställs enligt miljöbalken och annat relevant regelverk.
Syftet med checklistan är även till för att Miljöförvaltningen ska kunna göra så likvärdiga
bedömningar oavsett vilken inspektör som utför inspektionen.

Inspektionskort

Efter genomfört tillsynsbesök har miljöinspektören sammanställt resultatet i ett dokument som
kallas för inspektionskort. Vi försöker ständigt förbättra och effektivisera tillsynen och ett led i
det är att avstå från att skriva långa inspektionsrapporter. Det viktiga är att verksamheten får reda
på vad resultatet blev, vad verksamheten måste åtgärda och när åtgärderna ska vara utförda.

Bedömning av risker

Vid bedömningen av risker för hälsa och miljö har vi utgått ifrån om det finns tydliga brister i
egenkontrollen eller om inspektören vid rundvandringen kunnat identifiera uppenbara risker. Vi
har i vår bedömning graderat riskerna i tre steg. En verksamhet kan enligt bedömningsgrunderna
få resultaten; utan anmärkning, mindre risk eller betydande risk för hälsa och miljö. I början av
året användes reslutatfraserna; godkänd, mindre risk samt allvarlig risk, detta reviderades efter
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synpunkter gällande formuleringen allvarlig risk som ansågs som en väldigt akut risk. Innebörden
av frasen sågs därefter igenom och ändrades till ovan nämnda fraser.
Resultatet utan anmärkning är en lägsta nivå som Miljöförvaltningen ställer på en
verksamhetsutövare, nivån baseras utifrån miljöbalkens krav som ställs på en
verksamhetsutövare, samt utifrån andra regelverk inom det specifika temat. En verksamhet ska
alltid vidta åtgärder för att nå en nivå som ger resultatet utan anmärkning.
Vi har använt oss av arbetsmetoden kritiska kontrollpunkter (Critical Control Points, CCP). För
att få utan anmärkning ska alla kritiska kontrollpunkter uppfyllas av verksamheten.
Nytt för årets tematillsyn är att vi har använt oss utav riskfraser för inspektionskortet. Detta ska
finnas till som ett hjälpmedel för inspektörerna och underlätta och effektivisera då
inspektionskort skrivs. För olika frågor i checklistan finns en fras som kan användas i
inspektionskortet då det under inspektionen framgår att verksamheten inte uppfyller de krav som
ställs på dem utifrån respektive fråga. Man kan sedan utifrån svaren från checklistan ta hjälpa av
dessa riskfraser för att formulera åtgärdskrav i inspektionskortet. Detta medför att
inspektionskort blir mer lika utformade samt att det blir lättare att sammanställa resultat efter
årets slut.
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2. Farligt avfall från miljöfarliga
verksamheter
2.1

Bakgrund – Varför farligt avfall som tema?

Miljöbalkens syfte är att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande
generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att
naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad
med ett ansvar för att förvalta naturen väl.
Hos de flesta företag uppstår avfall som måste tas om hand om. En del avfall räknas som farligt
avfall eftersom det kan vara en risk för skadlig påverkan på människors hälsa eller på miljön.
Farligt avfall innehåller eller består av ämnen som har farliga egenskaper. Eftersom avfallet är
farligt är det viktigt att det hanteras på ett riktigt sätt för att undvika miljöpåverkan.
I den regionala avfallsplanen finns ett mål som säger att region Sjuhärad inte ska bidra till
spridning av kemikalier och andra för naturen, människor och djur, farliga ämnen. För att kunna
samla in allt farligt avfall krävs att verksamhetsutövare har kunskap om vilka avfall som klassas
som farligt avfall och hur de ska hanteras.
Om farligt avfall hamnar i avloppet kan det ställa till stora problem. Reningsverkens
mikroorganismer som har till uppgift att rena avloppsvattnet är mycket känsliga för kemikalier.
Om det blir stora mängder farligt avfall i avloppsvattnet kan mikroorganismerna dö och inget
vatten kan renas. Det innebär i sin tur att vattendragen i anslutning till reningsverken får ta emot
kemikalier som bidrar till syrebrist i vattendragen med exempelvis dålig lukt och övergödning
som följd. Farligt avfall ska heller inte slängas i hushållens sopkärl. När soporna förbränns sker
utsläpp av bland annat tungmetaller och andra farliga ämnen. Dessa sprider sig till mark, sjöar
och vattendrag där de tas upp av växter, djur och människor.

Regelverk kopplat till temat





2.2

Miljöbalken (1998:808) – Allmänna hänsynsregler i andra kapitlet om
försiktighetsprincipen, kunskapskravet och omvänd bevisskada samt kapitel 15 om avfall.
Förordning om verksamhetsutövares egenkontroll (1998:901) – Innehåller krav på att
egenkontrollen ska dokumenteras och att verksamheten ska göra en riskvärdering av sin
verksamhet för de delar av verksamheten som påverkar miljön.
Naturvårdsverkets föreskrifter om genomförande av mätningar och provtagningar
i vissa verksamheter (NFS 2000:15) - För att säkerställa att verksamheten inte påverkar
miljön negativt behöver kontroller ske regelbundet.
Avfallsförordningen (2011:297)

Beskrivning av temat farligt avfall

Vid planering av tillsyn av miljöfarliga verksamheter med avseende på farligt avfall har
Miljöförvaltningen utgått från regelverket som beskrivs i föregående avsnitt.
Av 169 miljöfarliga verksamheter med årlig tillsynsavgift har vi besökt 88 av dessa inom ramen
för temat farligt avfall. Inspektionen har utgått från nedanstående struktur.
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1. Anteckningsskyldighet
Här ligger fokus på egenkontroll och rutiner kring farligt avfall. Här ställs frågor gällande
anteckningsskyldighet, klassning av farligt avfall och miljöbalkens kunskapskrav.
Den kritiska kontrollpunkten för detta avsnitt är ”Finns en treårig förteckning över FA
med info om avfallstyp, mängd, transportör och mottagare?”.
2. Transport av avfall
Här ska verksamhetsutövaren visa att bortförandet av det farliga avfallet går rätt till
genom att besvara frågor om transportdokument, leverans till godkänd
behandlingsanläggning, mottagningsbekräftelser och åtlydnad av övriga
transportbestämmelser. Verksamhetsutövaren ska även visa på att transport av farligt
avfall utförs av en transportör som har tillstånd alternativt anmälan beroende på mängden
avfall. Den kritiska kontrollpunkten för detta avsnitt är ”Kan VU redovisa kopior på
undertecknade transportdokument?”.
3. Lagring och hantering – rutiner
Här ligger fokus på att verksamhetsutövaren ska visa kunskap på god förvaring och
hantering av farligt avfall och hur de tycker att det fungerar för dem. Avsnittet handlar
om rutiner för intern hantering som bland annat förvaring, invallning, sortering och
undvikande av att inte blanda/späda ut avfallet. Den kritiska kontrollpunkten för detta
avsnitt är ”Finns dokumenterade rutiner för hantering, lagring och sortering av FA?”.
4. Lagring och hantering - inspektionsrunda
Vid inspektionsrundan ligger fokus på att titta efter om företaget genom god intern
hantering av sitt farliga avfall minimerar risken för förorening av omgivning, mark och
vatten. Syftet är att följa upp från frågor i tidigare avsnitt för att se hur det farliga avfallet
hanteras, sorteras och hur förvaringen är utformad; om rätt kärl används och om dessa är
ordentligt uppmärkta. Här kan inspektören även ställa frågor till anställda för att stämma
av frågor från sittningen. Den kritiska kontrollpunkten för detta avsnitt är ”Förvaras FA
enligt principen Torrt-Tätt-Inlåst-Invallat?”.

2.3

Bedömning av risker för miljön



Utan anmärkning innebär att verksamheten, vid inspektionstillfället, följer miljöbalkens
krav inom de områden vi inspekterat. Verksamheten har goda rutiner kring farligt avfall.
De ska ha kännedom och kontroll över förvaring, sortering, transportering samt att de
transporterar till en mottagare som har tillstånd för att ta emot just farligt avfall.



Mindre risk innebär att man avviker från bedömningen utan anmärkning vid
inspektionstillfället genom att det fanns vissa brister som gjorde att verksamheten
utgjorde en mindre risk för miljön. Verksamheten behöver vidta säkerhetsåtgärder för att
uppfylla kraven till fullo.



Betydande risk innebär att man vid inspektionstillfället avviker stort ifrån bedömningen
utan anmärkning och där flera av de kritiska kontrollpunkterna inte uppfylls.
Verksamheten följer därmed inte miljöbalkens krav och utgör därmed en betydande risk
för miljön. Miljöförvaltningen förelägger då verksamheten om att vidta åtgärder inom en
begränsad tid, uppfylls fortfarande inte kraven efter förelagd tid kan Miljöförvaltningen
besluta om att förena föreläggandet med vite.
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3. Resultat från tillsynen
Tematillsynsarbetet 2018 har visat på ett resultat där 29 stycken verksamheter har klarat tillsynen
utan anmärkning, detta motsvarar en tredjedel av samtliga tillsynsobjekt som ingått i arbetet.
Majoriteten av verksamheterna har dock hamnat på nivån mindre risk, nämligen 56 stycken
tillsynsobjekt eller nästan två tredjedelar. Tre stycken av de besökta verksamheterna utgör
betydande risk.
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Mindre risk

Betydande risk

Antal verksamheter med vardera riskklass.
Till stöd för klassning enligt ovanstående riskklasser har främst fyra frågor i checklistan legat till
grund, de så kallade critical control points (CCP). En CCP-fråga har funnits inom varje område
på checklistan, det vill säga anteckningsskyldighet, transportdokument, förvaringsrutiner och till
sist inspektionsrundan som fokuserat på förvaring och hantering. Bedömningen har gjort att
dessa frågor är särskilt viktiga för varje område.
CCP-frågorna har varit följande:
Anteckningsskyldighet:

Finns en treårig förteckning över farligt avfall med info om
avfallstyp, mängd, transportör och mottagare?

Transportdokument:

Kan verksamhetsutövaren redovisa kopior på undertecknade
transportdokument?

Förvaringsrutiner:

Finns dokumenterade rutiner för hantering, lagring och sortering av
farligt avfall?

Förvaring och hantering:
(inspektion)

Förvaras farligt avfall enligt principen Torrt-Tätt-Inlåst-Invallat?

I följande graf redovisas procenthalten för hur många verksamheter som fått ett ”nej” på vardera
CCP-fråga.

8

Brister för CCP-frågor
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Procentantal för antal ”nej” på vardera områdes CCP-fråga.
Utifrån ovanstående graf framgår det att närmare hälften av alla verksamheter haft avvikelse på
frågorna för anteckningsskyldigheten och förvaringsrutiner. Det är möjligt att det finns en
koppling mellan dessa frågor i det avseendet att båda berör administrativa rutiner som måste
fungera. En övergripande rutin kan behöva finnas för att rutiner ska bli upprättade kring
hantering, lagring och sortering av farligt avfall; brister det i detta övergripande ansvar att
upprätta en rutin är det möjligt att tänka att svaret blir nej på båda dessa frågor.
Frågan kring transportdokument berör även denna en rutin som behöver finnas. En möjlig
skillnad från frågorna om anteckningsskyldighet och förvaringsrutiner är den att det kan finnas en
tredje part, eller rättare sagt transportören, som verkar pådrivande för att upprätta
transportdokument. Detta skulle möjligen kunna vara en anledning till att denna fråga fått lägre
antal ”nej” och därmed inte följer trenden med de två andra frågor som berör det administrativa.
Den sistnämnda frågan som berör den faktiska förvaringen av farligt avfall fick en lägre andel
”nej” än övriga tre CCP-frågor. Detta är förstås positivt, även om de andra tre frågorna fick
högre andel ”nej”-svar.
Utöver CCP-frågorna som berörts ovan ställdes ytterligare frågor. Bortsett från sammanfattande
bedömningsfrågor har CCP-frågorna varit de som fått högst antal ”nej”-svar inom vardera
område men med ett undantag, nämligen för förvaring och hantering som kontrollerades vid
inspektionsrundan. Dessa två frågor är de som handlar om uppmärkning av farligt avfall samt om
det finns absorptionsmedel vid förvaringen; andel som fått nej på dessa är 26,1% respektive
21,6%, vilket inte får betraktas som några särskilt stora andelar i förhållande till svaren på de
flesta CCP-frågorna.
I samband med tillsynsbesöket under tematillsynen 2018 kontrollerades också om åtgärder som
blivit efterfrågade från föregående års tematillsyn, år 2017, hade blivit åtgärdade. 50 stycken
verksamheter av de som ingick i tematillsynen 2018 hade risker att följa upp och av dessa hade 20
stycken verksamheter inte åtgärdat samtliga risker. För dessa sistnämnda 20 stycken går
uppföljningen över till den eller de inspektörer som ansvarar för branschen i vilka
verksamheterna ingår.
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Åtgärder från tematillsynen 2017
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Antal verksamheter med risker från tematillsynen 2017 samt antal av dessa som inte vidtagit åtgärder fullt ut.
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Stadsledningskansliet Centrum för kunskap och säkerhet, CKS, informerar

2018-02-15

Rutin för förtroendevalda i Borås Stad och dess bolag om de genom sitt
förtroendeuppdrag utsätts för våld, hot eller hat.

Stadsledningskansliet avdelning Centrum för kunskap och säkerhet, CKS, har bland annat uppdraget
att arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande samt att värna demokratin. Avdelningen har
även ett övergripande ansvar för kommunens säkerhetsarbete.
Det är viktigt för demokratin att kommunens förtroendevalda kan genomföra sitt uppdrag utan att
utsättas och/eller påverkas av våld, hot eller hat i sitt förtroendeuppdrag. I det förebyggande arbetet är
det viktigt att snabbt reagera och agera om sådana företeelser eller händelser förekommer.
Exempel på händelser kan vara rent fysiskt våld mot person eller egendom likväl hot eller hat via
sociala medier eller via mail.
Som regel ska sådana händelser polisanmälas och för att underlätta och effektivisera
kommunikationen mellan den som utsatts och Polismyndigheten har dessa rutiner tagits fram.

OBS!
Om du upplever att hot eller våld är nära förestående – ring larmnumret 112

I övriga fall kontaktar Du CKS eller Tjänsteman i beredskap (TIB) via telefon eller mail. Personerna
nedan är nåbara dygnet runt. CKS och/eller TIB gör en bedömning av händelsen och vidtar därefter
adekvata åtgärder och kontakter.
CKS
Tjänsteman i beredskap

0731-56 41 00

AvdC

Peder Englund

0768-88 77 55

peder.englund@boras.se

Enhc/Säk.c

Rangbar Mohammad

0768-88 72 81

rangbar.mohammad@boras.se

Peder Englund
AvdC/CKS

Rangbar Mohammad
Enhc/Säkerhetschef CKS

Stadsledningskansliet Centrum för kunskap och säkerhet, CKS, informerar 2018-02-14

Säkerhetsfrågor och checklista i samband med öppna nämndmöten
i Borås Stad.
Bakgrund
Stadsledningskansliet avdelning Centrum för kunskap och säkerhet, CKS, har bland annat uppdraget
att arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande samt att värna demokratin. Avdelningen har
även ett övergripande ansvar för kommunens säkerhetsarbete.
Det är viktigt för demokratin att kommunens förtroendevalda kan genomföra sitt uppdrag utan att
utsättas och/eller påverkas av våld, hot eller hat genom sitt förtroendeuppdrag. De olika nämnderna i
Borås Stad har i regel möten varje månad. Eftersom dessa är öppna för allmänheten är det viktigt att
fundera över hur säkerheten kring dessa möten utformas. Det finns ett antal frågor man bör ställa sig
innan det öppna nämndmötet. Se checklista sid 2.

Lokaler
Det finns bestämmelser om hur många personer som får vistas i en lokal ur säkerhets- och
brandsynpunkt. Finns inte antalet angivet i lokalen kan vid behov CKS kontaktas så ordnas att Södra
Älvsborgs Räddningsförbund utför en personantalsbedömning av lokalen.

Säkerhet
Nämnderna i Borås Stad hanterar ämnen och ärenden som ibland kan vara kontroversiella och som
kan dra till sig intresse från grupper eller individer som har för avsikt att störa nämndmötet. Det är
därför viktigt att innan mötet göra en riskbedömning avseende de ärenden som ska behandlas. Om
det finns behov kan CKS hjälpa till med riskbedömningen. Innan mötet är det också viktigt att
säkerställa att åhörare kan ta sig till och från mötet utan risk för att någon obehörigt kan dröja sig kvar
i lokalerna.
Med hjälp av riskbedömningen kan det avgöras om det finns behov av ett larm under mötet,
bevakning eller andra åtgärder som innebär att mötet kan genomföras säkert och tryggt.

Övrigt
Om det finns behov av råd och/eller information, vänd Er till Stadsledningskansliets Centrum för
kunskap och säkerhet, CKS.

Peder Englund
AvdC CKS

Rangbar Mohammad
EnhC/Säkerhetschef CKS

Checklista inför, under och efter nämndmöten

2
1. Inför mötet
Kommer ärenden som kan vara kontroversiella
att avhandlas och som kan dra till sig intresse
från grupper eller individer som kan avser att
störa mötet? Riskbedömning
Har vi koll på att åhörare inte får möjlighet att
obehörigen dröja sig kvar i fastigheten?

Behov av bärbart larm, bevakning, kontaktvägar
vid ev händelser?

2. Genomförande av mötet
Var uppmärksam på enskilda eller grupper som
uppvisar ett avvikande beteende, hur gör vi då?

Om något akut händer, larma vakt eller ring 112,
vem gör vad?

3. Efter mötet
Se till att samtliga åhörare lämnar lokalen och
fastigheten

Återlämna ev larm till CKS

Vid behov återrapportera till CKS hur mötet
genomförts

4. Egna funderingar/tankar kring
säkerhetsfrågorna. Delge gärna CKS.

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

Miljö- och konsumentnämnden

Ansökan om strandskyddsdispens för vasslåtter
Sökande:
Fastighet:

Fritids och folkhälsoförvaltningen
Fristad Klockarbol 1:1 och Längjum 3:34

Sammanfattning
Fritid- och folkhälsoförvaltningen har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna
för att ta bort vass längs Asklanda stranden på fastigheten Fristad Klockarbol 1:1
samt vid Sparsörs badplats. Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om
dispens från strandskyddsbestämmelserna för att ta bort det område på bilaga 2 som
är markerat med röd färg, på fastigheten Fristad Klockarbol 1:1, Borås kommun. För
övriga ytor som ansökan avser krävs ingen dispens så länge slåtter inte sker under
fåglars häckningsperiod. Det stora vassområdet vid Asklanda är både
fortplantningsområde och viloplats för flera vilda fågelarter. I artskyddsförordningen
4§ anges att det är förbjudet att skada eller förstöra sådana områden för fåglar.

Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden avslår ansökan om dispens från
strandskyddsbestämmelserna för att ta bort det område på bilaga 2 som är markerat
med röd färg, på fastigheten Fristad Klockarbol 1:1, Borås kommun. För övriga ytor
som ansökan avser krävs ingen dispens så länge slåtter inte sker under fåglars
häckningsperiod.

Lagstöd

Beslutet har fattats med följande lagstöd:
- Miljöbalken 7 kap. 13 och 15 §§
- Artskyddsförordningen 4 §
Redogörelse för ärendet
Fritid- och folkhälsoförvaltningen har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna
för att ta bort vass längs Asklanda stranden på fastigheten Fristad Klockarbol 1:1
samt vid Sparsörs badplats. Bakgrunden till ansökan om vassen är att flera föreningar
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i Fristad har bett kommunen sköta och klippa dessa vassområden för att återskapa det
mer öppna landskap som fanns tidigare.
Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 17 januari 2017.
Karta har bifogats ansökan. Sökanden har därefter ombetts att komplettera ansökan
genom att svara på hur de klippta massorna kommer hanteras. Den klippta vassen
kommer tas upp ur vattnet och lämnas till BEMAB.
Miljöförvaltningen har skickat ansökan på remiss till Öresjös
fiskevårdsområdesförening samt till Västergötlands ornitologiska förening som har
lokalt fäste i Borås genom Borås fågelgrupp.
Öresjö fiskevårdsområdesförening menar att det är inga problem att slå vassen vid
badplatserna men att det är mindre lämpligt att slå den stora ytan mellan badplatserna.
Västergötlands ornitologiska förening skriver att det stora vassområdet absolut inte
får avverkas och inte heller buskområdet innanför denna (som delvis ligger i
detaljplanen). De meddelar att denna vass utgör både viktigt häckningsområde och
rastplats. Bland häckfåglarna noteras rörsångare, sävsparv, sothöna och
skäggdopping. De arter som är beroende av vassen förutom dessa är till exempel brun
kärrhök, vattenrall, olika andarter, kungsfiskare och skäggmes. Utanför häcktid utgör
vassen en synnerligen viktig födosöksplats för arter så som blåmes, buskskvätta och
sångare. Dessutom övernattar stora mängder (upp till 10000) ladusvalor i dessa vassar.
Under handläggningen har områdets historik studerats för att få reda på hur området
utvecklats. Framförallt är det flygfoton som studerats och där kan man se att det
fanns vassområden på samma plats redan på 1960-talet, som är de äldsta flygfoton vi
har. Piren vid Asklanda byggdes på 1970-talet och kan ha förändrat sjöns cirkulation.
Man kan se att sjöns vattenlinje på vissa ställen dragits upp på land medan den på
andra ställen har förskjutits längre ut i vattnet. Erosion och sedimentation är en
ständigt pågående utveckling i ett vattenområde och som också kan påverkas av sjöars
reglering. De öppna sandstränderna har använts som badplats sedan lång tid tillbaka.
Företrädare för Miljöförvaltningen har den 25 januari besökt platsen. Öresjös norra
ände är en långgrund sandbotten. Längs med Öresjös norra ände finns ca 300 meter
strand vid Asklanda och 100 meter strand som sköts av kommunen vid Skalle.
Vass växer på flera ställen utmed stranden och det finns en stor vassrugge som
sträcker sig cirka 60 meter ut i vattnet. På stranden bakom vassruggen växer små träd
och buskar. I övrigt växer mycket tall längs stranden. Vid Munkåns utlopp växer
lövträd. Längst i väster finns en pir och västra sidan om piren används som
båtiläggsplats när det är möjligt.

Beslutsunderlag
Ansökan om strandskyddsdispens för Asklanda och Sparsörs badplats, 19 januari
2019
Komplettering av ansökan 21 mars 2019
Yttrande från Västergötlands ornitologiska förening, 8 februari 2019
Yttrande från Öresjös fiskevårdsområdesförening 29 mars 2019
Info om naturlig igenväxning: https://www.sgu.se/om-geologi/jord/fran-istid-tillnutid/erosion-och-igenvaxning/ och https://bioresurs.uu.se/myller/sjo/sjotid2.htm
Info om vasslåtter:
https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokumentmedia/vass.pdf
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Artikel om vass: https://www.naturskyddsforeningen.se/sveriges-natur/2001-6/mitti-vasshavet

Miljöförvaltningens bedömning
Bestämmelser

Platsen för den planerade vassklippningen ligger inom Öresjös strandskyddsområde
som är 200 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte åtgärder
vidtas som väsentligen förändrar livsvillkoren för växt och djurlivet. Miljö- och
konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens från strandskyddsbestämmelserna
om det finns särskilda skäl och dispensen inte strider mot strandskyddets syften (7 kap
18b och 7 kap 26 § miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna
för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för
djur- och växtlivet.
Det stora vassområdet vid Asklanda är både fortplantningsområde och viloplats för
flera vilda fågelarter. I artskyddsförordningen 4§ anges att det är förbjudet att skada
eller förstöra sådana områden för fåglar.
Ett område som har skötts på ett visst sätt sedan innan strandskyddet infördes 1975
kan fortsätta skötas på det sättet. Om skötsel eller hävd upphör och ett nytt
naturtillstånd inträder så krävs en strandskyddsdispens för att förändra naturmiljön
om det innebär en väsentlig förändring för växt- och djurarter på platsen.

Motivering för beslut

I miljöbalken finns de sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens
från strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § miljöbalken).
Som särskilda skäl för dispens anger sökande att
- Åtgärden måste för sin funktion ligga vid vatten.
- Området behöver tas i anspråk för ett angeläget allmänt intresse.
- Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget
intresse.
Sökanden vill skapa en lång sandstrand utan vass och buskage. En sandstrand måste
ligga vid vatten och det finns många som önskar att åtgärden ska bli av, så det finns
ett särskilt skäl. Men även om man har ett särskilt skäl får inte åtgärden strida mot
strandskyddets syften. Och det allmänna intresset av att skydda naturmiljöer som är
viktiga för växt- och djurlivet väger tungt. Miljöförvaltningen bedömer att
bortrensning av hela den stora vassruggen samt vegetation bakom strider mot
strandskyddets syfte att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i
vatten.
Sökanden har även angett det särskilda skälet ” Området behöver tas i anspråk för att
tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.” Det är inte beskrivet eller motiverat
vilket detta mycket angelägna intresse i så fall är. Detta skäl kan bara användas vid
väldigt ovanliga omständigheter.
Vass har ökat i många sjöar vilket är en naturlig del av en sjös utveckling. Dock har
mänskliga aktiviteter som minskad hävd, sjösänkningar och utsläpp av näringsämnen
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från avlopp och gödsel lett till att många sjöars naturliga succession går fortare än vad
som skulle skett utan denna påverkan från människan. Det går också att se på
flygfoton från 1960 talet att området för den stora vassruggen redan då hade
vegetation på stranden och att det fanns vass ute i sjön. Bilaga 4.
Miljöförvaltningen anser att den inskränkning i enskild rätt som en nekad dispens
innebär i detta fall inte går längre än vad som behövs för att tillgodose syftet med
förbuden i strandskyddet (7 kap 25 § miljöbalken).
Miljöförvaltningen bedömer att åtgärden inte är förenlig med kraven på en från
allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3
och 4 kap miljöbalken.
Att som ansökan avser försöka få bort hela vassområdet är inte en på platsen lämplig
åtgärd då det skulle innebära ett en viktig ekologisk funktion försvinner från området.
Om fritid- och folkhälsoförvaltningen tillsammans med fågelföreningar,
fiskevårdsområdesföreningar och andra experter på området kan komma fram till en
metod eller nivå av skötsel på området som inte väsentligen förändrar livsvillkoren för
djur- och växtlivet och som kanske till och med skulle gynna sjöns biokemi så kan det
vara en åtgärd som inte kräver dispens.
Upplysningar
I direkt anslutning till de vassområden som ansökan om strandskyddsdispens gäller
finns detaljplaner där strandskyddet är utsläckt. Handläggningen av
strandskyddsdispenserna har sett till den åtgärden som helhet när påverkan på
naturmiljöerna bedömts. Samråd om försiktighetsmått för vasslåtter inom
detaljplanerna görs genom egna ärenden.
Åtgärderna för vasslåtter ligger inom Öresjös vattenskyddsområde,
vattenskyddsområdets föreskrifter ska följas.
Avgift
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 936 kronor enligt kommunens taxa för
2019. Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta
utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet
överklagas. Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken.
Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga.

Agneta Sander
Miljöchef

Matilda Chocron
Kommunbiolog
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Bilaga
1. Översiktskarta
2. Detaljkarta
3. Fotobilaga
4. Flygfoton historiskt
5. Hur man överklagar
Beslut skickas till
Kopia till
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen

Bilaga 1 Översikt

Dnr 2019-251
Ansökan om strandskyddsdispens för vasslåtter

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000
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300m

Bilaga 2
Fristad Klockarbol 1:1
Dnr 2019-251 Ansökan om strandskyddsdispens
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Platsbesök vintern 2018-2019

Asklanda badplats med den lilla vassruggen längst österut på kartan i bilaga 3
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skriv

Samma vassrugge på närmare håll, med spången bakom.

Här är den stora vassruggen mellan de två badplatserna vid Asklanda.
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Sett från strandstigen ut över den stora vassruggen. Inne vid stranden växer små träd
och buskage.

Stigen bakom den stora vassruggen, från den ena stranden till den andra.
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Här är den västra stranden av de två i Asklanda med den stora vassruggen till vänster i
bilden.

Här är piren som byggdes på 70-talet. Piren kan ha stört vattencirkulationen i sjön.
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Här syns den plats som används som båtiläggsplats när så är möjligt.
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Historiska flygfoton
2018

2016

Här ser man sanden under vassen. Detta är ett grundområde och därför kommer mer
vass där.
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Anna Karlsson, 033-35 30 24
anna.ka.karlsson@boras.se

Miljö- och konsumentnämnden

Ansökan om strandskyddsdispens för komplementbyggnad
Sökande:
Fastighet:

Öd 1:34

Sammanfattning
har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra en
komplementbyggnad på fastigheten Öd 1:34. Nybyggnaden kommer att dockas till
befintligt bostadshus via gemensam entré/sluss. Kommunstyrelsen har den 17
november 2014 (dnr 2014/KS0670) beslutat att hela fastigheten får tas i anspråk som
tomtplats. Miljöförvaltningen bedömer att byggnaden kommer att uppföras på en
plats som redan är ianspråktagen. För att förtydliga för allmänheten var tomtplatsen
går och minska risken att en större byggnad utökar den upplevda tomtplatsen finner
Miljöförvaltningen det skäligt att förena dispensen med villkor om att tomtplatsen ska
markeras i nordväst, enligt bilaga 2.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för
komplementbyggnad, med måtten 5,4 x 10,6 meter, på fastigheten Öd 1:34 vid
Östersjön, Borås kommun.
Enligt beslut från Kommunstyrelsen den 17 november 2014 (dnr 2014/KS0670), får
hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats, se bilaga 3.
Villkor
1. Tomtplatsen ska åt nordväst, enligt bilaga 2, markeras med staket, häck, mur
eller motsvarande.
Lagstöd

Beslutet har fattats med följande lagstöd:
- Miljöbalken 7 kap. 18b §
Redogörelse för ärendet
har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra en
komplementbyggnad på fastigheten Öd 1:34. Nybyggnaden kommer att dockas till
befintligt bostadshus via entré/sluss. Ansökan om dispens från
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strandskyddsbestämmelserna inkom den 5 mars 2019. Ritning och karta har bifogats
ansökan.
Företrädare för Miljöförvaltningen har den 18 mars 2019 besökt platsen.
Miljöförvaltningens synpunkter
Bestämmelser

Platsen för den planerade komplementbyggnaden ligger inom Östersjöns
strandskyddsområde som är 100 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område
får inte nya byggnader uppföras (7 kap 15 § miljöbalken). Miljö- och
konsumentnämnden kan i enskilda fall ge dispens från strandskyddsbestämmelserna
om det finns särskilda skäl (7 kap 18b § miljöbalken). Dispens får ges endast om det är
förenligt med strandskyddets syfte (7 kap 26 § miljöbalken). Syftet med strandskyddet
är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda
livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.
Motivering för beslut

I miljöbalken finns det sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens
från strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § miljöbalken).
Som särskilda skäl för dispens anger sökande att
- Området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften.
Byggnaden kommer att uppföras nordost om befintligt bostadshus och dockas an till
bostadshuset via gemensam entré/sluss. Den aktuella platsen utgörs idag av klippt
gräsmatta. Kommunstyrelsen har den 17 november 2014 (dnr 2014/KS0670) beslutat
att hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats. Miljöförvaltningen bedömer att
byggnaden kommer att uppföras på en plats som redan är ianspråktagen. För att
förtydliga för allmänheten var tomtplatsen går och minska risken att en större
byggnad utökar den upplevda tomtplatsen finner Miljöförvaltningen det skäligt att
förena dispensen med villkor om att tomtplatsen ska markeras i nordväst, enligt bilaga
2. Under förutsättning att villkoret följs bedömer Miljöförvaltningen att tillbyggnaden
inte kommer att utöka det område som kan uppfattas som hemfridszon. Någon mark
som är allemansrättsligt tillgänglig kommer därför inte att tas i anspråk genom att den
planerade tillbyggnaden uppförs. Miljöförvaltningen anser att ovan nämnda
omständigheter utgör särskilda skäl för dispens från strandskyddsbestämmelserna.
På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Livsvillkoren för växt- och
djurlivet bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras
inte av byggnaden. Dispens är förenligt med strandskyddets syfte.
Miljöförvaltningen bedömer att byggnaden är förenlig med gällande översiktsplan och
kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och 4
kap miljöbalken. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap miljöbalken.
Upplysningar
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att man godkänner
eller överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att
beslutet kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om man anser att det
inte finns särskilda skäl för dispensen. Först efter att Länsstyrelsen har svarat börjar
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dispensen gälla. Andra personer har också möjlighet att överklaga beslutet inom de tre
veckorna. Vänta tills dispensen börjar gälla innan byggnaden påbörjas.
Det är bara inom tomtplatsen som ägaren till marken har sin privata zon eller
hemfridszon och allemansrätten inte gäller. Anläggningar utanför tomtplatsen kan bli
föremål för tillsyn enligt miljöbalken.
Strandskyddsdispensen slutar att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år eller
avslutas inom fem år från den dag då dispensbeslutet började gälla (7 kap 18 h §
miljöbalken).
Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller vattenområden
eller som har rättigheter där.
Som regel krävs bygglov eller bygganmälan för att uppföra ny byggnad. Även ändring
av byggnad eller uppförande av andra anläggningar kan kräva bygglov eller
bygganmälan. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Avgift
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 936 kronor enligt kommunens taxa för
2019. Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta
utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet
överklagas. Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken.
Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga.

Agneta Sander
Miljöchef

Anna Karlsson
Kommunbiolog

Bilaga
1. Översiktskarta
2. Situationsplan
3. Tomtplatsavgränsning enligt beslut från Kommunstyrelsen den 17 november
2014 (dnr 2014/KS0670)
4. Hur man överklagar
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen, vastragotaland@lansstyrelsen.se
Kopia till
Benny Nilsson, benny.nilsson@boras.se
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen
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Anna Karlsson, 033-35 30 24
anna.ka.karlsson@boras.se

Miljö- och konsumentnämnden

Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad
Sökande:
Fastighet:

Rya 1:15

Sammanfattning
har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga till
befintligt bostadshus på fastigheten Rya 1:15. Miljöförvaltningen bedömer att
tillbyggnaden kommer att ske på redan ianspråktagen tomtmark. För att förtydliga för
allmänheten var tomtplatsen går och minska risken att en större byggnad utökar den
upplevda tomtplatsen finner Miljöförvaltningen det skäligt att förena dispensen med
villkor om att tomtplatsen ska markeras åt norr.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för
tillbyggnad på 74 kvm på fastigheten Rya 1:15 vid Viskan, Borås kommun.
Endast det område som markerats på bifogad karta får tas i anspråk som tomtplats.
Villkor
1. Tomtplatsen ska åt norr, enligt bilaga 2, markeras med staket, häck, mur eller
motsvarande.
Lagstöd

Beslutet har fattats med följande lagstöd:
- Miljöbalken 7 kap. 18b §
Redogörelse för ärendet
har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga till
befintligt bostadshus på fastigheten Rya 1:15. Befintligt bostadshus är på ca 69 kvm
och tillbyggnaden kommer bli ca 74 kvm. Ansökan om dispens från
strandskyddsbestämmelserna inkom den 28 mars 2019. Ritning och karta har bifogats
ansökan.
Företrädare för Miljöförvaltningen har den 1 april 2019 besökt platsen.
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Miljöförvaltningens synpunkter
Bestämmelser

Platsen för den planerade byggnationen ligger inom Viskans strandskyddsområde som
är 100 meter från strandlinjen. Inom strandskyddat område får inte byggnader ändras
om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars
skulle ha fått färdas fritt (7 kap 15 § miljöbalken). Miljö- och konsumentnämnden kan i
enskilda fall ge dispens från strandskyddsbestämmelserna om det finns särskilda skäl
(7 kap 18b § miljöbalken). Dispens får ges endast om det är förenligt med
strandskyddets syfte (7 kap 26 § miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga
förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land
och i vatten för djur- och växtlivet.
Motivering för beslut

I miljöbalken finns det sex särskilda skäl som man kan hänvisa till för att få dispens
från strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18c § miljöbalken).
Som särskilda skäl för dispens anger sökande att
- Området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften.
Fastigheten Rya 1:15 ligger utmed Viskans västra strand. I syd och öst gränsar
fastigheten till bebyggelse, i väst mot mindre väg och i nordost till naturmark och
Viskan. På fastigheten finns ett bostadshus, ett garage och en komplementbyggnad.
Fastigheten utgörs till största delen av ianspråktagen tomtmark och klippt gräsmatta,
med undantag från den nordvästra delen av fastigheten som består av naturmark.
Miljöförvaltningen bedömer att tillbyggnaden kommer ske på redan ianspråktagen
tomtmark. För att förtydliga för allmänheten var tomtplatsen går och minska risken
att en större byggnad utökar den upplevda tomtplatsen finner Miljöförvaltningen det
skäligt att förena dispensen med villkor om att tomtplatsen ska markeras åt norr,
enligt bilaga 2. Under förutsättning att villkoret följs bedömer Miljöförvaltningen att
tillbyggnaden inte kommer att utöka det område som kan uppfattas som hemfridszon.
Någon mark som är allemansrättsligt tillgänglig kommer därför inte att tas i anspråk
genom att den planerade tillbyggnaden uppförs. Miljöförvaltningen anser att ovan
nämnda omständigheter utgör särskilda skäl för dispens från
strandskyddsbestämmelserna.
På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Livsvillkoren för växt- och
djurlivet bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras
inte av tillbyggnaden. Dispens är förenligt med strandskyddets syfte.
Miljöförvaltningen bedömer att tillbyggnaden är förenlig med gällande översiktsplan
och kraven på lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna som anges i 3 och
4 kap miljöbalken. Området är inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap
miljöbalken.
Upplysningar
Länsstyrelsen kommer att granska beslutet och skicka ett beslut att man godkänner
eller överprövar Miljö- och konsumentnämndens beslut inom tre veckor från det att
beslutet kommit till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska överpröva om man anser att det
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inte finns särskilda skäl för dispensen. Först efter att Länsstyrelsen har svarat börjar
dispensen gälla.
Andra personer har också möjlighet att överklaga beslutet inom de tre veckorna.
Vänta tills dispensen börjar gälla innan tillbyggnaden påbörjas.
En karta hör till detta beslut och bestämmer hur stor den privata zonen är på
fastigheten dvs en tomtplatsavgränsning. Det är bara inom tomtplatsen som ägaren
till marken har sin privata zon eller hemfridszon och allemansrätten inte gäller.
Anläggningar utanför tomtplatsen kan bli föremål för tillsyn enligt miljöbalken.
Strandskyddsdispensen slutar att gälla om arbetet inte påbörjats inom två år eller
avslutas inom fem år från den dag då dispensbeslutet började gälla (7 kap 18 h §
miljöbalken).
Detta beslut ger ingen rättighet gentemot andra som äger mark- eller vattenområden
eller som har rättigheter där.
Som regel krävs bygglov eller bygganmälan för att uppföra ny byggnad. Även ändring
av byggnad eller uppförande av andra anläggningar kan kräva bygglov eller
bygganmälan. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Avgift
Avgiften för handläggning av ansökan är 6 936 kronor enligt kommunens taxa för
2019. Faktura skickas separat. Mervärdesskatt tas inte ut på avgiften. Dröjsmålsränta
utgår enligt räntelagen vid inbetalning efter förfallodagen även om beslutet
överklagas. Avgiften får enligt 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen om
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken verkställas enligt utsökningsbalken.
Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga.

Agneta Sander
Miljöchef

Anna Karlsson
Kommunbiolog

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

Svensk alkoholpolitik

1 BAKGRUND
1.1 Den svenska alkoholpolitiken

Alkoholkonsumtion ingår i kulturmönstret i många länder. Den svenska alkoholpolitiken vill begränsa
alkoholens skadeverkningar och minska konsumtionen.
Ökad tillgänglighet ger ökad konsumtion. Ju mer alkohol det dricks i ett samhälle, desto fler människor
går från måttligt drickande till missbruk. Ju svårare det är att få tag i alkohol, desto mindre dricks, och
färre människor skadas. Överkonsumtion medför stora sociala, medicinska och samhällsekonomiska
problem. Därför har Sverige en restriktiv alkoholpolitik.
Det är värdefullt med restauranger där människor kan samlas för att äta, dricka och umgås. Alkoholpolitiken
ska inte vara ett hinder för detta, men ska begränsa konsumtionen och motverka alkoholskador. Ordning,
nykterhet och trevnad ska råda vid servering, och olägenheter motverkas.
1.2 Alkohollagen – en skyddslag

Alkohollagen är en social skyddslag med skyddet för ungdomen som en röd tråd. Exempel på detta är
åldersgränsen för servering och förbudet mot att överlåta alkoholdrycker till ungdomar. Vid konflikter
mellan näringsfriheten och skyddet för människors hälsa har skyddsaspekterna företräde.
Att servera alkoholdrycker är en socialt ansvarsfull uppgift. Det är ingen rättighet att få tillstånd utan en
möjlighet för den som bl.a. uppfyller alkohollagens högt ställda krav på lämplighet.
Alkohollagen är tvingande. Kommunen får inte ge tillstånd för servering eller provsmakning om lagens
krav inte är uppfyllda.
2. SERVERINGSTILLSTÅND
Varje kommun beslutar om tillstånd för servering och provsmakning, enligt alkohollagens 8 kapitel.
Alkohollagen ger ett utrymme för kommunen att utveckla sin egen alkoholpolitik. Kommunala riktlinjer
ska skapa likabehandling inom kommunen av ansökningar om tillstånd, men också skapa förutsebarhet
om en planerad verksamhet kan servera alkoholdrycker.
2.1 När tillstånd krävs

I princip all servering av alkoholdrycker kräver serveringstillstånd. Med servering menas försäljning till
konsument för att dricka på stället. Priset på drycken saknar betydelse. Ingår alkoholdryck som en del i
ett arrangemang där deltagarna betalar entré¬ eller avgift är det också servering. Ett serveringstillstånd
innebär en rätt för tillståndshavaren att mot betalning servera de drycker som tillståndet omfattar.
2.2 Allmänheten eller slutet sällskap

Serveringstillstånd kan gälla servering till allmänheten eller i slutet sällskap.
För slutet sällskap måste medlemskretsen vara känd i förväg. Det är inte ett slutet sällskap om gästerna
kan lösa medlemskap i entrén. Det krävs också ett gemensamt intresse eller annat samband mellan
deltagarna. Det är därför inte heller ett slutet sällskap om annonsering sker så att vem som helst kan
anmäla sig och arrangemanget är det enda gemensamma. Antalet medlemmar kan också vara av betydelse.
Om t.ex. alla invånare i Borås Stad är medlemmar är det inte ett slutet sällskap. En tillställning som är
en allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt ordningslagen är aldrig ett slutet sällskap i
alkohollagens mening. Om olika slutna sällskap blandas är sällskapet heller inte slutet. Är ett sällskap
inte ett slutet sällskap är det att betrakta som allmänheten.
Exempel på sällskap som ofta utgör slutna sällskap enligt alkohollagen är bröllopsgäster, anställda på
en arbetsplats och medlemmar i en förening eller en organisation.
Tillstånd för servering i slutet sällskap kan vara aktuellt för en förening, organisation eller arbetsplats,
men också för arrangör som går att anlita för olika slutna sällskap.

2.3 Tillståndets omfattning

Serveringstillstånd kan gälla alkoholdryckerna spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker.
Tillstånd för pausservering kan endast gälla starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker.
Tillstånd kan gälla året runt eller årligen under en viss period (stadigvarande serveringstillstånd).
Det kan även gälla en enstaka period eller ett enstaka tillfälle (tillfälligt serveringstillstånd).
Ett serveringstillstånd gäller alltid för en viss tillståndshavare och ett specifikt serveringsställe.
Undantag är stadigvarande tillstånd för catering i slutet sällskap, där serveringsstället kan variera.
För att få tillstånd måste sökanden visa att denne har rätt att disponera serveringsstället. Sökanden
måste därför lämna kopia av hyresavtal eller bevis om att fastigheten ägs. Vid uteservering måste
kopia av polismyndighetens tillståndsbevis eller intyg från privat hyresvärd lämnas. Är det ett
tillfälligt arrangemang ska kopia av uppdragsavtalet ges in.
Tillstånd för att servera alkoholdrycker i ett gemensamt utrymme kan beviljas flera tillståndshavare
vid till exempel mässor och festivaler samt på mattorg i köpcentrum. Varje tillståndshavare ansvarar
för ordning och nykterhet i det gemensamma utrymmet men också för vad som annars gäller enligt
alkohollagen. För att få sådant tillstånd måste tillståndshavaren ha ett eget serveringstillstånd för egna
lokaler i anslutning till det gemensamma serveringsutrymmet.
2.4 Sökanden
2.4.1 Personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheter i övrigt

Kraven på lämplighet är högt ställda eftersom servering av alkoholdrycker är en socialt ansvarsfull
uppgift. Tillstånd förutsätter en utredning som gör sannolikt att sökanden kan väntas driva serveringen
enligt lagen. Sökanden måste själv visa sig uppfylla kravet på lämplighet, och inkomma med de
handlingar som prövningen kräver. Tillstånd kan bara ges sökanden som är minst 20 år och som
inte har förvaltare.
När sökanden är en juridisk person gäller kravet på lämplighet även dem som har ett betydande
inflytande, t.ex. verkställande direktör, styrelseledamöter, delägare, aktieägare eller platschef.
En juridisk person som är delägare, och dess företrädare, ska också vara lämpliga. Även andra
ekonomiska intressenter, som privata kreditgivare, kan ha ett betydande inflytande och ska då
också uppfylla kravet. Tillstånd kan inte ges ens för en prövotid om prövningen av lämpligheten
inte är klar.
Tillståndsmyndigheten prövar

•
•
•

sökandens vandel, d.v.s. ekonomisk skötsamhet och eventuell brottslig belastning
ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt
om verksamheten kommer att drivas enligt kraven i alkohollagen.

Sökanden ska vara laglydig och ekonomiskt skötsam, d.v.s. fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna.
Misskötta skatte- och avgiftsinbetalningar eller annan ekonomisk vårdslöshet, liksom brottslig belastning
eller inblandning i konkurs, kan medföra avslag på ansökan.
Det ska finnas ekonomisk grund för restaurangverksamheten. För ett nytt företag eller en ny företagare
är det viktigt med en finansieringsplan och att med handlingar styrka varifrån kapitalet kommer. Detta
för att motverka att serveringar finansieras med illegala medel, och kontrollera om sökanden är beroende
av någon olämplig. Kontroll görs också av om sökanden har ekonomiska åtaganden som på ett betydande
sätt begränsar möjligheterna att bestämma driften. Exempel på det är starkt begränsande leverans- eller
marknadsföringsavtal.
Vid brottslighet med anknytning till rörelsen, narkotikabrott, trafiknykterhetsbrott, våldsbrott eller
ekonomisk brottslighet ska minst tre år förflyta sedan brottet begicks innan serveringstillstånd kan
komma i fråga. Frihetsberövad tid inräknas inte i de tre åren. Även då ett serveringstillstånd har
återkallats p.g.a. brister ska minst tre år gå innan nytt tillstånd kan ges.

2.4.2 Kunskaper och kunskapsprov

Sökanden måste ha kunskaper för att driva serveringsverksamheten lagenligt, och därför avlägga
kunskapsprov hos Borås Stad. Sökanden får göra två omprov. Underkänt prov ger avslag på ansökan.
Kunskapsproven är framtagna av Statens folkhälsoinstitut och görs på dator.
Undantag från kunskapsprov kan bli aktuellt bl.a. om sökanden redan har serveringstillstånd, eller
redan avlagt ett godkänt kunskapsprov. Då det är fråga om att sökanden har serveringstillstånd är
tillståndshavarens person- eller organisationsnummer avgörande för undantag. Undantag kan också
bli aktuellt vid ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap. Det ska då vara fråga om
servering vid ett tillfälle och planer på ytterligare tillfällen ska inte finnas.
I mindre bolag, föreningar och dylikt ska i regel minst hälften av de personer som har ett betydande
inflytande och som är aktiva i rörelsen ha kunskaper i alkohollagstiftningen. I större företag, t.ex.
hotell- och restaurangkedjor, där ägarna och företagsledningen inte deltar i den dagliga driften, är
det tillräckligt om kunskaperna finns hos de personer som arbetar operativt i ledande ställning.
2.5 Stadigvarande serveringstillstånd
2.5.1 Allmänheten
2.5.1.1 Bakgrund

Den förändring som har skett av kraven om lokaler, utrustning och mat, i förhållande till den gamla
alkohollagen, syftar till att även t.ex. vegetariska restauranger och restauranger med mat från andra
delar av världen ska kunna få serveringstillstånd.
2.5.1.2 Lokalen

Lokalen måste vara registrerad hos Miljöförvaltningen som livsmedelsanläggning. Ett kök för ett
varierat utbud av maträtter ska finnas intill serveringslokalen. Utrustningen ska hålla viss standard.
Vanlig lägenhetsspis eller mikrovågsugn är inte tillräckligt.
Serveringen ska ha lämpligt antal sittplatser för matservering i förhållande till lokalens storlek, en
överblickbar serveringsyta och god standard på utrustningen. Gästerna ska i normalfallet kunna
beställa och bli serverade vid bordet. Eventuell drinkbar får endast ta en mindre del av ytan, och
ska finnas nära matsalen.
Uteservering ska ha bord med sittplatser och mat ska kunna serveras. Matservering ska vara möjlig
även då tillståndet gäller årets kallaste månader. Uteservering ska ligga i anslutning till serveringslokalerna. Tillstånd beviljas inte i s.k. satellitserveringar.
2.5.1.3 Utbud av mat

Lagad eller tillredd mat ska finnas hela serveringstiden. Att maten ska vara lagad eller tillredd innebär
att råvaror ska ha förädlats på plats.
Serveringen ska ha ett varierat utbud av maträtter, d.v.s.minst två förrätter, fem huvudrätter och två
efterrätter. Maträtterna behöver inte vara varma. Enbart sallader eller smörgåsar är dock inte tillredd
mat, och tillgodoser inte heller kravet på ett varierat utbud av maträtter.
Serveringsställen som bara serverar enklare anrättningar, t.ex. smörgåsar, hamburgare eller korv med
bröd, kan inte få serveringstillstånd. Det gäller gatukök, caféer och liknande enklare serveringsställen.
Efter klockan 23.00 är kraven på utbudet lägre. Gästerna ska erbjudas minst tre olika maträtter. Dessa
kan dock vara enklare, t.ex. vara kalla eller värmas i mikrovågsugn. Rätterna ska dock vara lagade eller
tillredda på serveringsstället. Enbart chips och nötter är inte maträtter.
Utbudet av mat ska marknadsföras skiftligen i lokalen under serveringstiden.

2.5.2 Slutet sällskap

Serveringen ska erbjuda tillredd mat hela serveringstiden. Det finns inget krav om kök eller att maten
lagas på plats.
2.5.3 Pausservering

För tillstånd i foajé till teater eller konsertlokal under paus i föreställning eller konsert finns inget krav
på mat eller kök.
2.5.4 Cateringverksamhet

Den som bedriver catering för slutna sällskap kan få stadigvarande serveringstillstånd om denne har
ett eget kök för att tillreda maten. Lokalen där serveringen ska äga rum ska för varje tillfälle anmälas
till och godkännas av kommunen.
Serveringstillstånd för cateringverksamhet gäller i den kommun som gett tillståndet.
2.5.5 Brandsäkerhet

Lokalen för ett stadigvarande serveringstillstånd måste vara lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt.
Denna bedömning gör räddningstjänsten. Krav om brandsäkerhet gäller inte catering i lokaler som
inte är avsedda för allmänheten, t.ex. privata hem.
2.6 Tillfälligt serveringstillstånd

Tillfällig servering förutsätter att verksamheten inte är regelbundet återkommande. Därför kan en
sökande eller en lokal få tillfälligt tillstånd vid högst tio enstaka tillfällen per år. För en mer omfattande
verksamhet ska ett stadigvarande tillstånd sökas.
2.6.1 Allmänheten

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten kan bli aktuellt bl.a. vid festivaler och evenemang.
Borås Stad är restriktiv med tillstånd för servering av spritdrycker vid sådana arrangemang.
Tillredd mat ska finnas hela serveringstiden. Det finns inget krav om kök eller att maten lagas på plats.
Miljöförvaltningens krav på livsmedelshantering ska dock vara uppfyllda. Serveringen ska ske på en
serveringsyta som är avgränsad gentemot övriga omgivningar.
Vid arrangemang där alkoholserveringen är det huvudsakliga syftet är Borås Stad restriktiv med tillstånd.
2.6.2 Slutet sällskap

Tillredd mat ska finnas under hela serveringstiden. Det finns inget krav om kök eller att maten lagas
på plats.
2.6.3 Pausservering

För tillstånd i foajé till teater eller konsertlokal under paus i föreställning eller konsert finns inget krav
på mat eller kök.
2.7 Rättigheter vid serveringstillstånd
2.7.1 Folköl

Den som har serveringstillstånd får också servera folköl utan att först anmäla det till Borås Stad.
2.7.2 Kryddning av spritdryck

Den som har stadigvarande tillstånd att servera spritdryck har också rätt att krydda spritdryck för
servering som snaps i den egna rörelsen. Anmälan om kryddning måste göras till Borås Stad i förväg.
Shots-blandningar är inte tillåtna; det ska vara snaps i vedertagen svensk betydelse. Verksamheten ska
ske i liten skala.
2.7.3 Rumsservering och minibar

På hotell som har restaurang med serveringstillstånd i sina lokaler får det serveras alkoholdrycker på
hotellrummet och från minibar på rummet. Sådan servering ska meddelas Borås Stad.

2.7.4 Provsmakning

Med provsmakning menas små mängder, upp till en matsked, av olika produkter för en uppfattning
om kvalitet och smak.
En tillståndshavare som har stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten får anordna provsmakning
vid arrangemang som är riktade till allmänheten. Tillståndshavaren måste ha serveringstillstånd för de
drycker som ska provsmakas och i den lokal där provsmakningen ska ske.
En tillståndshavare som har ett stadigvarande serveringstillstånd, och som tillverkar alkoholdrycker från
råvaror som produceras på den egna gården, får erbjuda provsmakning av dessa drycker på tillverkningsstället.
Vid försäljning av dryckeskuponger måste enstaka kuponger kunna köpas. Att köpa fler kuponger
samtidigt får inte bli billigare per kupong. Dryckeskuponger får inte ingå i entréavgiften.
Vid provsmakning finns inget krav på matservering. Före provsmakningen måste en anmälan göras
till Borås Stad.
3. PROVSMAKNINGSTILLSTÅND
Med provsmakning menas små mängder, upp till en matsked, av olika produkter för en uppfattning
om kvalitet och smak. Tillstånd för provsmakning av alkoholdrycker kan ges i två fall.
Partihandlare kan få tillfälligt tillstånd för provsmakning vid arrangemang för allmänheten. Varje
partihandlare som ska delta ska lämna in en egen ansökan om tillstånd.
Den som tillverkar alkoholdrycker från råvaror som produceras på den egna gården, och som inte har
ett serveringstillstånd, kan få tillstånd för provsmakning av dessa drycker vid tillverkningsstället.
Vid försäljning av dryckeskuponger måste enstaka kuponger kunna köpas. Att köpa fler kuponger
samtidigt får inte bli billigare per kupong. Dryckeskuponger får inte ingå i entréavgiften.
Vid provsmakning finns inget krav på matservering eller kök.
4. OLÄGENHETER
Även om övriga krav i alkohollagen är uppfyllda får kommunen vägra serveringstillstånd
om det på grund av serveringsställets läge eller andra skäl befaras olägenheter när det gäller
ordning och nykterhet, eller särskild risk för människors hälsa.
Vid varje prövning av ett nytt tillstånd men också ändring i ett befintligt tillstånd beaktas risken
för olägenheter. Prövningen fäster stor vikt vid polismyndighetens yttrande om ordningsläget i
området och Miljöförvaltningens bedömning av risken att närboende störs. De sociala hänsynen
har företräde om dessa ställs mot affärs- och konkurrensmässiga hänsyn. Redan farhågor om olägenheter
kan leda till avslag.
4.1 Serveringens inriktning

Borås Stad är restriktiv med tillstånd då verksamheten eller arrangemanget främst riktar sig
till ungdomar.
Ambitionen om matservering värderas noggrant för att förhindra renodlade dryckesställen.
En ansökan kan avslås om det visar sig att sökanden har låg ambition att servera mat.
Borås Stad är restriktiv med tillstånd när spel är ett dominerande inslag i verksamheten.
Vid bedömningen av risken för olägenheter eller för människors hälsa lägger Borås Stad
vikt vid serveringsställets alkohol- och narkotikapolicy för gäster och personal. En sådan måste
därför alltid lämnas in vid ansökan om tillstånd.

4.2 Serveringsställets läge

En överetablering av serveringar kan innebära ökad risk för brottslighet samt störningar
och påfrestningar för närboende. Vid prövningen tar Borås Stad hänsyn till detta.
Borås Stad är återhållsam med tillstånd nära skolor och fritidsgårdar men också i andra miljöer där
barn och unga vistas. Återhållsamheten gäller också nära boenden för personer med missbruksproblematik.
Återhållsamhet gäller för tillstånd i idrottsanläggningar och vid idrottsevenemang. Borås Stad är
dock mindre återhållsam när det gäller större nationella och internationella seniorevenemang.
För serveringstillstånd i idrottsanläggningar ska verksamheten vara inriktad på matservering.
5 SERVERINGSTIDER
Servering av alkoholdrycker får inte börja tidigare än kl. 11.00 och inte pågå längre än till kl. 01.00,
om inte kommunen beslutar annat. Om både polismyndigheten och Miljöförvaltningen tillstyrker,
och Borås Stad inte befarar olägenheter när det gäller ordning och nykterhet eller särskild risk för
människors hälsa, kan kommunen utsträcka tiden till kl. 02.00. Längre tid beviljas inte.
Regleringen av serveringstider ska bidra till nykterhet och ordning. Sociala hänsyn väger tyngre än
affärsmässiga. Att konkurrent har utsträckt tid motiverar inte bifall till ansökan. I varje enskilt fall
bedömer kommunen riskerna för olägenheter i samband med en utsträckning av serveringstiden.
Polismyndighetens och Miljöförvaltningens syn på ordningen och risken för störningar har alltid
stor betydelse, och skilda faktorer som husets ljudisolering och restaurangtätheten i området kan
påverka serveringstiden.
Om det finns särskilda skäl, t.ex. osäkerhet om en serveringstid kan medföra olägenheter eller
hälsorisker, kan Borås Stad tillämpa en prövotid. Då måste tillståndshavaren ansöka igen för att
serveringstiden ska bli stadigvarande.
6 VILLKOR
Tillstånd kan förenas med villkor. Exempel på villkor är krav om ordningsvakter, bordsservering,
eller olika utrymningstider för olika lokaler.
Vid senare serveringstider, nöjesinriktad verksamhet och tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten
villkorar Borås Stad oftast med krav om ordningsvakter. Samråd sker då alltid med polismyndigheten.
Villkor kan bara meddelas vid beslut om tillstånd. Ett redan givet tillstånd kan inte inskränkas av nya
villkor. Däremot kan villkor tas bort.
7 PRISSÄTTNING
Prissättningen får inte främja försäljning av drycker med högre alkoholhalt. Detta innebär att en
drink inte får vara billigare per centiliter ju fler centiliter gästen köper. Centiliterpriset för en drink
beräknas genom att priset för drinken divideras med antalet centiliter alkoholdryck den innehåller.
8 FÖRÄNDRINGAR I TILLSTÅND ELLER VERKSAMHET
Varje önskad förändring i ett tillstånd kräver en ansökan. Det kan gälla serveringstid, att tillstånd
önskas i uteservering eller ytterligare lokal, att det ska avse allmänheten istället för slutet sällskap etc.
Om verksamheten läggs ned eller stängs tillfälligt ska detta anmälas till Borås Stad, liksom då
verksamheten förändras genom t.ex. en ombyggnad av serveringslokalerna eller att en ny person
med betydande inflytande tillkommer. Anmälan ska göras i förväg. Har inte förändringen kunnat
förutses ska anmälan göras omgående.
Ett tillstånd gäller alltid för en tillståndshavare, med ett visst organisations- eller personnummer.
Om någon annan enskild eller juridisk person ska ta över verksamheten krävs ett nytt tillstånd.
Om en verksamhet överlåts men samma juridiska person ska driva verksamheten, t.ex. om aktierna
i ett aktiebolag överlåts, ska ett nytt tillstånd inte sökas. Förändringen ska dock anmälas till Borås Stad.

9 TILLSYN
Borås Stad gör förebyggande tillsyn, inre tillsyn och yttre tillsyn. Syftet med en effektiv och
kontinuerlig tillsyn är bl.a. att se till att verksamheter drivs enligt lagar och bestämmelser, och
att konkurrens sker på lika villkor.
9.1 Förebyggande tillsyn

Förebyggande tillsyn sker genom information och dialog med sökande och tillståndshavare, och
utbildningar i Ansvarsfull alkoholservering.
9.2 Inre tillsyn

Inre tillsyn görs genom bl.a. kontroll av uppgifter från olika myndigheter, bl.a. om ekonomi och
vandel, och från andra myndigheters tillsyner, bevakning av serveringsställenas marknadsföring,
samt restaurangrapportering.
9.3 Yttre tillsyn

Vid den yttre tillsynen kontrolleras att verksamheten följer det givna tillståndet och alkohollagen.
I den mån det är möjligt sker alltid tillsynen oanmält och då verksamhet pågår. Vid tillsynen
kontrolleras bl.a. ordningen på och utanför serveringsstället, gästernas berusning, att alkohol inte
serveras underåriga eller märkbart påverkade, att mat erbjuds, och att marknadsföringen inte strider
mot alkohollagen.
Tillsynen uppmärksammar om det förekommer narkotika eller diskriminering, om det finns brister
i brandsäkerheten, men också att tillståndshavaren eller serveringsansvarig person är på plats. Kassakontroller och provtagning av alkoholdrycker kan förekomma.
Yttre tillsyn bedrivs också tillsammans med andra myndigheter, såsom Skatteverket, polismyndigheten
och räddningstjänsten, genom s.k. samordnad tillsyn. Den samordnade tillsynen görs utöver den vanliga
yttre tillsynen. Därför kan det bli täta tillsynsbesök. Varje serveringsställe ska få minst ett besök per år.
Ju mer dryckesinriktad en verksamhet är, desto mer tillsyn görs. Brister leder till uppföljande besök.
Tillståndshavare är skyldig att ge tillträde till lokalerna, lämna ut handlingar och uppgifter om verksamheten, och i övrigt utan ersättning vara till hjälp vid tillsynen.
10 ÅTGÄRDER MOT TILLSTÅND
Ett stadigvarande serveringstillstånd gäller tills vidare och tills att det återkallas. Vid en konkurs
upphör tillståndet att gälla omedelbart. Om en tillståndshavare avlider kan dödsboet fortsätta rörelsen
efter anmälan till Borås Stad. Detsamma gäller om en tillståndshavare har fått förvaltare, med uppdrag
som omfattar rörelsen, och förvaltaren vill fortsätta driften. En sådan anmälan måste ha lämnats senast
två månader efter dödsfallet eller beslutet om förvaltare. I annat fall upphör tillståndet att gälla.
Åtgärder mot ett tillstånd kan, och i vissa fall ska, vidtas om en tillståndshavare missköter sig, inte
längre uppfyller kraven för serveringstillstånd, eller om det förekommit brottslig verksamhet på eller
i anslutning till serveringen som tillståndshavaren känt till utan att ingripa. Åtgärderna är erinran,
varning eller återkallelse.
Erinran och varning ska uppmärksamma tillståndshavaren på att rätta till brister för att hindra en
återkallelse. En återkallelse innebär att tillståndet upphör och att servering inte längre får ske. Vid
allvarliga brister kan tillståndet återkallas utan föregående varning eller erinran. Erinran är en
lindrigare åtgärd än en varning. Alla beslut om åtgärder kan överklagas.

11 HANDLÄGGNING
Tjänstemän på Fritids- och folkhälsoförvaltningen utreder ansökningar och sköter tillsynen tillsammans med restauranginspektörer. Borås Stad har rätt att ta ut avgifter för detta.
11.1 Ansökan och anmälan

Ansökan om tillstånd ska vara skriftlig. Hur lång tid handläggningen tar beror på ärendet.
Remisser ska oftast skickas till polismyndigheten, Skatteverket, Miljöförvaltningen och räddningstjänsten. Handläggningstiden beror på vad ansökan avser, om kunskapsprov måste göras, mängden
ärenden, och Fritids- och folkhälsonämndens sammanträdestider. Aktuella handläggningstider
framgår på hemsidan.
Borås Stad har skyldighet att fatta beslut i ett ärende om serveringstillstånd inom fyra månader från
att en fullständig ansökan har lämnats in. Om det är nödvändigt p.g.a. utredning av ärendet får
handläggningstiden förlängas med högst fyra månader. Detta ska sökanden i så fall informeras om
innan den ursprungliga tiden har gått ut.
11. Tillsyn

Om tillsynen visar något som kan leda till åtgärder mot tillståndet får tillståndshavaren tillfälle att
yttra sig. Om utredningen föreslår Fritids- och folkhälsonämnden att vidta åtgärder mot tillståndet
får tillståndshavaren beslutsförslaget för kännedom, och har då möjlighet att yttra sig återigen.
Vid yttre tillsyn skrivs ett protokoll och tillståndshavaren får alltid skriftligen veta vad tillsynen visat,
oavsett om det fanns brister eller inte.

SAMRÅD
Delegationsbeslut
PL 2019-000001
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Inbjudan till samråd för detaljplan för Myrås, Myrås 1:163 m.fl.,
Myråsskolan, Borås Stad
Hej!

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad ändrar just nu en detaljplan, som finns ute på samråd. Du får den här
inbjudan för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 28 mars – 3 maj.

Syfte och område

Detaljplanens syfte är att utöka byggrätten för att möjliggöra ut- och
tillbyggnad av Myråsskolan samt byggnation av en ny fullstor idrottshall. På så
sätt kan elevkapaciteten öka från 3-parallellig (ABC-klass) till 4-parallellig
(ABCD-klass) F-6 skola, vilket innebär en elevkapacitetsökning från 500 till
756 elever. Kompensationsåtgärder ska genomföras för nedtagning av träd i
en biotopskyddad ensidig allé.
Planområdet omfattar fastigheterna Myrås 1:163, Myrås 1:107 samt delar av
de omkringliggande gatorna Myråsgatan, Tallgatan, Kyrkvägen samt
Skogslindgatan som utgör en del av fastigheten Myrås 1:1, Myrås 1:95 och
Myrås 3:1. En del av Myråsgatan kommer att byggas om för att få mer yta
framför skolans ingång vilket innebär att den befintliga allmänna parkeringen
kommer att försvinna. I dag används området för skolverksamhet, vilket
kommer att kvarstå.

Gällande detaljplan för området är en byggnadsplan från 1958, vilken anger ”Allmänt ändamål” på skolområdet,
vilket avser kommunal verksamhet i form av exempelvis skola, vård och omsorg. Planen tillåter idag byggnation i
tre våningar. Den södra delen av planområdet, fastigheten Myrås 1:107, är inte planlagd då den undantogs i
byggnadsplanen.

Ta del av handlingarna

Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna
för synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig
handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi
handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Samrådsmöte

Vi kommer att ha ett samrådsmöte i form av öppet hus på Myråsskolan, 16 april kl. 17.00–19.00. På mötet
kommer representanter från kommunen att berätta om förslaget och svara på frågor.

Har du synpunkter på detaljplanen?

Skicka synpunkter/remissvar senast den 3 maj via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange
planens diarienummer (BN2018-871), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.
Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.

SAMRÅD
Delegationsbeslut
PL 2019-000001
BN2018-871

Kontaktuppgifter för mer information
Planarkitekt Sara Aneljung, tfn 033-35 85 10, e-post: sara.aneljung@boras.se
Biträdande planarkitekt Zilka Cosic tfn 033-35 85 96 e-post: zilka.cosic@boras.se
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tfn 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se
Hälsningar från

Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-03-27
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Matilda Chocron, 033-35 30 13
matilda.chocron@boras.se

Miljö- och konsumentnämnden

Detljplan för Myrås Myrås 1:163m.fl. (Myråsskolan)
Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden (BN 2018-871)
Sammanfattning
Planens syfte är att utöka byggrätten för att möjliggöra ut- och tillbyggnad av
Myråsskolan samt byggnation av en ny fullstor idrottshall. Planens genomförande
innebär att ett antal träd i en biotopskyddad allé behöver tas ner. För nedtagning av
dessa träd krävs att dispens söks hos Länsstyrelsen. I planen kompenseras nedtagna
träd i allén med att plantera nya träd och att då plantera fler nya träd än vad som tagits
ned. Miljöförvaltningen har framförallt synpunkter på hur träd och natur hanteras
inom planen.
Förslag till beslut
Miljö och konsumentnämnden tillstyrker detaljplanen med följande synpunkter:
•

•

•
•

Området norr om byggnaden som ska rivas i mitten av planen som idag är en
träddunge (bild på sidan 12 i planbeskrivningen) bör i plankartan vara
prickmark med marklov. Detta för att skydda den säregna miljön som är
värdefull för barnen på skolan.
I plankartan under upplysningar står det hänvisat till Planbeskrivningen för
information om det biotopskyddade alléerna. Hänvisningen borde framförallt
vara till den dispensen som är sökt för nedtagning av de skyddade träden. Det
är endast dispensen som juridiskt reglerar vad som gäller för alléerna och
kompensationsåtgärderna.
Angående texten om trädens stamomfång vid nyplanteringar så bör det stå en
miniminivå istället för ett spann som träden ska hålla sig inom.
Miljöförvaltningen vill även uppmärksamma Samhällsbyggnadsnämnden på
att inte planera för parkeringar direkt under de biotopskyddade alléerna som
ska planteras som kompensationsåtgärd för nedtagna träd. Det finns risk att
direkt skapa en konflikt mellan träden och bilarna då träden kan orsaka grenar
och löv som faller på bilarna, vissa träd kan även tappa sockerlösning vissa
tider på året. Fåglar som sitter i träden släpper sin spillning ner på bilarna
vilket kan ge lackskador på bilarna. Man bör också tänka på att träden ska ges
tillräckligt utrymme att kunna växa och bli gamla. Hårdgjord yta som inte
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släpper igenom vatten och luft bör inom detaljplanen inte göras närmare
träden än 10 meter.
Ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har en detaljplan ute för samråd. Planens syfte är att
utöka byggrätten för att möjliggöra ut- och tillbyggnad av Myråsskolan samt
byggnation av en ny fullstor idrottshall. På så sätt kan elevkapaciteten öka från 3parallellig (ABC-klass) till 4-parallellig (ABCD-klass) F-6 skola, vilket innebär en
elevkapacitetsökning från 500 till 756 elever. Kompensationsåtgärder ska genomföras
för nedtagning av träd i en biotopskyddad ensidig allé. För nedtagning av dessa träd
krävs att dispens söks hos Länsstyrelsen. I planen kompenseras nedtagna träd i allén
med att plantera nya träd och att då plantera fler nya träd än vad som tagits ned.

Miljöförvaltningens synpunkter
Miljöförvaltningen har framförallt synpunkter på hur träd och natur hanteras inom
planen. I Miljöbalkens 7 kapitel finns regler om det generella biotopskyddet. Det
generella biotopskyddet är en förbudslagstiftning som syftar till att skydda särskilt
värdefulla naturelement. Det finns 7 olika sådana skyddade naturelement och träd i
alléer är ett av dem. Dessa skydd i Miljöbalken finns av en anledning och vid
planering i staden ska man så långt det är möjligt planera så att dessa skyddade
naturmiljöer inte hamnar i konflikt med stadens utveckling. I det här fallet har
Samhällsbyggnad bedömt att planen måste genomföras trots att den kommer i
konflikt med alléerna och därför krävs att en dispens söks av Länsstyrelsen. Dispenser
från det generella biotopskyddet brukar förenas med ett antal kompensationsåtgärder.
Området som visas på bild och beskrivs som en dunge ger ett intryck av en naturlig
miljö med stenar, gräs och stora träd att leka under. Det är viktigt att den här miljön
bevaras och fortsätter vara så naturlig som den är. Den ger skugga och ro för barnen
på rasterna.
Följande synpunkter behöver tas med i beslutet.
•

•

•
•

Området norr om byggnaden som ska rivas i mitten av planen som idag är en
skogsdunge (bild på sidan 12 i planbeskrivningen) bör i plankartan vara
prickmark med marklov. Detta för att skydda den säregna miljön som är
värdefull för barnen på skolan.
I plankartan under upplysningar står det hänvisat till Planbeskrivningen för
information om det biotopskyddade alléerna. Hänvisningen borde framförallt
vara till den dispensen som är sökt för nedtagning av de skyddade träden. Det
är endast dispensen som juridiskt reglerar vad som gäller för alléerna och
kompensationsåtgärderna.
Angående texten om trädens stamomfång vid nyplanteringar så bör det stå en
miniminivå istället för ett spann som träden ska hålla sig inom.
Miljöförvaltningen vill även uppmärksamma Samhällsbyggnadsnämnden på
att inte planera för parkeringar direkt under de biotopskyddade alléerna som
ska planteras som kompensationsåtgärd för nedtagna träd. Det finns risk att
direkt skapa en konflikt mellan träden och bilarna då träden kan orsaka grenar
och löv som faller på bilarna, vissa träd kan även tappa sockerlösning vissa
tider på året. Fåglar som sitter i träden släpper sin spillning ner på bilarna
vilket kan ge lackskador på bilarna. Man bör också tänka på att träden ska ges

Sida

3(3)
Datum

Dnr

2019-04-08

2019-1413

tillräckligt utrymme att kunna växa och bli gamla. Hårdgjord yta som inte
släpper igenom vatten och luft bör inom detaljplanen inte göras närmare
träden än 10 meter.

Agneta Sander
Miljöchef
Bilaga
Samrådshandlingar
Beslut skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden

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

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond
Sökande:
Fastighet:

Komlösa 9:1

Sammanfattning

har lämnat in en ansökan om bidrag på ur naturvårdsfonden för
biodling på fastigheten Komlösa 9:1.
ansöker om ett bidrag på
10000 kronor. Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och
konsumentnämnden att bevilja ansökan.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden beviljar
kronor för uppstart av biodling.

ansökan med 10000

Projektet ska utföras i enlighet med ansökan. Åtgärderna ska påbörjas inom två år och
avslutas inom fem år. Biodlingen ska finnas kvar och skötas i minst fem år efter
avslutat projekt. Återbetalningsskyldighet föreligger om åtgärderna inte utförs enligt
detta beslut.
Av bidraget betalas 5000 kronor ut på angivet konto efter meddelande om
projektstart och 5000 kronor efter slutbesiktning av projektet.
Anmäl projektstart och projektslut till miljöförvaltningen.
Ärendet

har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för
biodling på fastigheten Komlösa 9:1.
söker bidrag på 10000
kronor.
Miljöförvaltningens synpunkter
Projektet uppfyller syftet och kraven för användning av medel ur naturvårdsfonden.
Bidraget går till enskild och omfattar naturvårdsåtgärder.
Projektet bidrar till att uppfylla det nationella miljömålen Ett rikt odlingslandskap och
Rik biologisk mångfald samt det lokala miljömålet Hållbar natur.
Bidrag för biodling är att ses som startbidrag för att komma igång med verksamheten.
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Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden
att bevilja ansökan med 10000 kronor för uppstart av biodling.

Agneta Sander
Miljöchef

Bilaga
1. Karta
Beslut skickas till

Matilda Chocron
Kommunbiolog

Komlösa 9:1 Översiktskarta

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:20000
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Matilda Chocron, 033-35 30 13
Matilda.chocron@boras.se
Miljö- och konsumentnämnden

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond
Sökande:
Fastighet:

Bogryd 1:23

Sammanfattning
har lämnat in en ansökan om bidrag på ur naturvårdsfonden för
biodling på fastigheten Bogryd 1:23.
ansöker om ett bidrag på 23700
kronor. Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och
konsumentnämnden att bevilja ansökan med 10000 kronor eftersom bidraget ska ses
som ett startbidrag och liknande ansökningar har fått motsvarande summa.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden beviljar
för uppstart av biodling.

ansökan med 10000 kronor

Projektet ska utföras i enlighet med ansökan. Åtgärderna ska påbörjas inom två år och
avslutas inom fem år. Biodlingen ska finnas kvar och skötas i minst fem år efter
avslutat projekt. Återbetalningsskyldighet föreligger om åtgärderna inte utförs enligt
detta beslut.
Av bidraget betalas 5000 kronor ut på angivet konto efter meddelande om
projektstart och 5000 kronor efter slutbesiktning av projektet.
Anmäl projektstart och projektslut till miljöförvaltningen.
Ärendet

har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för biodling
på fastigheten Bogryd 1:23.
söker bidrag på 23700 kronor för att köpa
in 3 samhällen och utrustning.
Miljöförvaltningens synpunkter
Projektet uppfyller syftet och kraven för användning av medel ur naturvårdsfonden.
Bidraget går till enskild och omfattar naturvårdsåtgärder.
Projektet bidrar till att uppfylla det nationella miljömålen Ett rikt odlingslandskap och
Rik biologisk mångfald samt det lokala miljömålet Hållbar natur.
Bidrag för biodling är att ses som startbidrag för att komma igång med verksamheten.
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Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden
att bevilja ansökan med 10000 kronor för uppstart av biodling.

Agneta Sander
Miljöchef

Bilaga
1. Karta
Beslut skickas till

Matilda Chocron
Kommunbiolog

Bilaga 1 karta

Dnr 2019-1409
Bogryd 1:23

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan
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Matilda Chocron, 033-35 30 13
Matilda.chocron@boras.se
Miljö- och konsumentnämnden

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond
Sökande:
Fastighet:

Miljöförvaltningen
Häljared 3:15

Sammanfattning
Miljöförvaltningen har lämnat in en ansökan om bidrag från naturvårdsfonden för
inventering och framtagande av skötselplan på fastigheten Häljared 3:15.
Miljöförvaltningen har i uppdrag från Kommunstyrelsen att utreda möjligheterna att
bilda ett biotopskydd för rikkärret på fastigheten Häljared 3:15 och ansöker därför om
ett bidrag på upp till 100 000 kronor. Arbetsgruppen för naturvårdsfonden
rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden att bevilja ansökan.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden beviljar Miljöförvaltningens ansökan med upp
till 100 000 kronor för inventering och framtagande av skötselplan för rikkärret på
Häljared 3:15.
Projektet ska utföras i enlighet med ansökan. Åtgärderna ska påbörjas inom två år och
avslutas inom fem år. Återbetalningsskyldighet föreligger om åtgärderna inte utförs
enligt detta beslut.
Av bidraget betalas 70 000 kronor ut på angivet konto efter meddelande om
projektstart och 30 000 kronor efter slutredovisning av projektet.
Anmäl projektstart och projektslut till miljöförvaltningen.
Ärendet
Miljöförvaltningen har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att utreda ett biotopskydd
för rikkärret på fastigheten Häljared 3:15 och att ett eventuellt förslag till bildande
sänds till Kommunfullmäktige för godkännande. Företrädare för Miljöförvaltningen
har besökt platsen sommaren 2018 och varit i kontakt med markägaren på
fastigheten. Markägaren ställer sig positiv till att området skyddas så länge det inte blir
en kostnad eller något merarbete för henne.
Rikkärret är med i Borås stads naturdatabas och är bedömt som klass 1 i naturvärde.
Området är även utpekat som nyckelbiotop tillsammans med skogen runt om.
Området är även inventerat inom ängs- och betesmarksinventeringen 2002 och 2016.
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Miljöförvaltningen har nu lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för
att inventera och ta fram skötselplan för ett eventuellt biotopskydd. Bidraget kommer
användas för att köpa in konsulttjänster. Vid en offertförfrågan som gick ut till ett
antal välkända konsulter inom området fick vi in ungefärliga kostnader för arbetet.
Kostnaderna låg på mellan 60-80 tusen kronor och om ansökan beviljas kommer en
upphandling gå ut till lämpliga företag. Vid offertförfrågan kom några bra tips in som
behöver beaktas när upphandlingsunderlaget tas fram. Tipsen handlade om
inventeringsupplägg för att få bästa resultat. Ändringen i upphandlingsunderlaget
utifrån konsulternas tips kan göra att kostnaden blir något högre än vid första
offertförfrågan. Miljöförvaltningen söker därför bidrag på 100 000 kronor.
Förslag till skötselplan som konsulterna tar fram, kommer sedan att användas som
underlag för att beräkna framtida skötselkostnader, vilket behöver finnas med i
tjänsteskrivelsen till Kommunfullmäktige. Det behöver också utredas vilken
förvaltning som ska ha i uppdrag att förvalta biotopskyddet.
Processen om hur ett biotopskydd bildas finns reglerat i Miljöbalken.
Miljöförvaltningens synpunkter
Projektet uppfyller syftet och kraven för användning av medel ur naturvårdsfonden.
Bidraget går till kommunen och omfattar framtagande av underlag för framtida skydd
och skötsel för värdefull natur.
Projektet bidrar till att uppfylla det nationella miljömålen Ett rikt odlingslandskap och
Rik biologisk mångfald samt det lokala miljömålet Hållbar natur.
Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden
att bevilja ansökan med upp till 100 000 kronor för inventering och framtagande av
skötselplan för rikkärret på fastigheten Häljared 3:15.

Agneta Sander
Miljöchef

Matilda Chocron
Kommunbiolog

Bilaga
1. Karta
2. Uppdraget från Kommunstyrelsen, dnr 2014/KS0256
3. Flygfoto
Beslut skickas till

Bilaga 1 Karta

Dnr 2019-808
Häljared 3:15

Copyright Borås Stad
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Dnr 2014/KS0256 430
Ert dnr 2014-467

Strategisk samhällsplanering
Carl Morberg

Miljö- och konsumentnämnden

Förslag till utredning av kommunalt biotopskydd på fastigheten Häljared 3:15
Kommunstyrelsen ställer sig positivt till ett biotopskydd för ett rikkärr på fastigheten.
Kommunstyrelsen uppmanar Miljö- och konsumentnämnden att utreda ett biotopskydd på fastigheten Häljared 3:15. Ett eventuellt förslag till bildande av biotopskyddsområde sänds slutligen till Kommunfullmäktige för godkännande.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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Anna Karlsson, 033-35 30 24
Anna.ka.karlsson@boras.se
Miljö- och konsumentnämnden

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond
Sökande:
Fastighet:

Boden 1:4

Sammanfattning
har beviljats bidrag på 17 420 kronor ur naturvårdsfonden för
anläggning av damm på fastigheten Boden 1:4. Åtgärderna är nu genomförda och
projektet avslutat.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet
avslutas och innestående bidrag på 7 420 kronor betalas ut på angivet konto.
Ärendet

har beviljats bidrag på 17 420 kronor ur naturvårdsfonden för
anläggning av damm på fastigheten Boden 1:4. Åtgärderna är nu genomförda och
projektet avslutat. Slutbesiktning av åtgärderna genomfördes av Karl-Erik Nilsson,
Börje Fritzon och Anna Karlsson den 3 april 2019. Naturvårdsfondens arbetsgrupp
har godkänt slutredovisningen.
Miljöförvaltningens synpunkter
har uppfyllt de åtgärder som ansökan om bidrag avsåg. En damm har
anlagts och utformats för att gynna biologisk mångfald, med huvudfokus på större
vattensalamander. Dammen har bland annat oregelbunden form, flacka kanter och i
vattenbrynet är stenar och död ved utplacerade.

Agneta Sander
Miljöchef

Anna Karlsson
Kommunbiolog

Bilaga
1. Fotodokumentation före och efter anläggning av damm
Beslut skickas till
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen
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Anna Karlsson, 033-35 30 24
anna.ka.karlsson@boras.se

Anläggning av damm, Boden 1:4

Aktuell plats
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Figur 1. Foto åt norr, taget 6 november 2018. Notera vägen och högstubben.

Figur 2. Foto taget 6 november 2018. Marken är sank och bevuxen med gran, björk och al.
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Figur 3. Foto åt syd, taget 16 januari 2019.

Figur 4. Foto taget 16 januari 2019. Foto åt sydost. I bakgrunden skymtas bostadshus och uthus.
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Figur 5. Foto taget den 18 mars 2019. Damm grävd 15- 17 mars 2019. Den västra ”djupa” delen av dammen.
Vägen har byggts upp och högstubben har sparats (jämför figur 1). Väster om vägen syns utloppet i form av
ett svart rör. Röret kommer att kapas av nära vägbanken och reglera vattennivån i dammen.

Figur 6. Foto taget den 18 mars 2019. Den flacka östra delen av dammen.
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Figur 7. Foto taget den 3 april 2019. Foto åt öst. Dammen är ännu inte helt fylld, utan vattennivån väntas
stiga ytterligare.

Figur 8. Foto taget den 3 april 2019. Foto åt öst. Utmed strandkanterna har stenar och stockar placerats ut.
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Anna Karlsson, 033-35 30 24
anna.ka.karlsson@boras.se
Miljö- och konsumentnämnden

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond
Sökande:
Fastighet:

Hunghult 1:22

Sammanfattning
har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden för
anläggning av två dammar på fastigheten Hunghult 1:22.
ansöker om
ett bidrag på 60 000 kronor. Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar
Miljö- och konsumentnämnden att bevilja ansökan med 15 000 kronor.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden beviljar
för anläggning av två dammar.

ansökan med 15 000 kronor

Beslutet är förenat med följande villkor
• Fisk och kräftor får inte planteras ut i dammen.
Projektet ska utföras i enlighet med ansökan och givna tillstånd från Länsstyrelsen ska
erhållas innan arbetet påbörjas. Framtida skötsel ansvarar fastighetsägaren för.
Åtgärderna ska påbörjas inom två år och avslutas inom fem år.
Återbetalningsskyldighet föreligger om åtgärderna inte utförs enligt detta beslut.
Av bidraget betalas 10 000 kronor ut på angivet konto efter meddelande om
projektstart och 5 000 kronor efter slutbesiktning av projektet.
Ärendet
Projektet är en del i Miljöförvaltningens LONA-projekt som syftar till att skapa bättre
förutsättningar för större vattensalamander. Hunghult 1:22 ingår i ett större område
som finns upptagen i Borås Stads naturdatabas med högsta naturvärde. Upptröst
beskrivs som ett av kommunens allra vackraste odlingslandskap med vällagda
stenmurar som följer den kuperade terrängen. Den aktuella platsen ligger i utkanten
av huvudstråket för större vattensalamanderns utbredning i kommunen. Syftet med
dammarna är att gynna den biologiska mångfalden, med fokus på större
vattensalamander. Dammarna kommer därför att utformas för att gynna arten t.ex.
genom flacka kanter, grunda områden och vara fisk och kräftfria. I närområdet
återfinns stenmurar och lövskog som utgör bra landmiljöer för arten.
Dammarna kommer att bli ca 200 respektive 400 m2 och anläggas där det idag är sank
skogsmark. Dammen anläggs genom schaktning och dämning. Massorna kommer
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Dnr

2019-04-04
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användas till dammvall och läggas upp/jämnas ut runt dammarna. Tillrinning och
utflöde sker vis befintliga diken/bäckar.
Arbetet kommer att utföras av Fristads Maskinschakt AB. Total kostnad är beräknad
till 48 750 kr exkl. moms. LONA-projektet kommer delfinansiera anläggandet med 33
750 kronor. Resterande belopp, 15 000 kronor söks ur naturvårdsfonden. Bidrag
beviljas ej för moms.
kommer själv lägga ca 80 timmar på att röja bort gran och friställa gamla alar
och andra äldre lövträd i anslutning till dammarna. Dels för att gynna lövet med äldre
samt döda träd och dels för att öka ljusinsläppet till dammarna.
Miljöförvaltningens synpunkter
Projektet uppfyller syftet och kraven för användning av medel ur naturvårdsfonden.
Bidraget går till enskild och omfattar naturvårdsåtgärder.
Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden
att bevilja ansökan med 15 000 kronor för anläggning av två dammar.

Agneta Sander
Miljöchef

Bilaga
1. Karta
Beslut skickas till

Anna Karlsson
Kommunbiolog

Hunghult 1:22

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:2000
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Datum

Dnr

2019-04-08

2019-519

Annelie Johansson
Annelie2.johansson@boras.se
Miljö- och konsumentnämnden

Månadsuppföljning mars 2019
Ärendet
Miljöförvaltningen upprättar varje månad en budgetuppföljning med helårsprognos och
redovisar denna för nämnden.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden godkänner månadsuppföljningen för mars 2019 med
helårsprognos.

Agneta Sander
Miljöchef

Annelie Johansson
Förvaltningsekonom

Bilaga
Månadsuppföljning mars 2019
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Miljö- och konsumentnämnden

Ekonomisk redovisning
2018

2019

Nettoutfall
jan-aktuell
månad

Nämndbudget

Periodiserad
nettobudget

Nettoutfall
jan-aktuell
månad

Avvikelse

Prognos
avvikelse

Miljö- och konsumentnämnden

205

1 040

260

215

45

0

Förvaltningsledning

497

1 862

465

418

47

0

Verksamhetsstöd

1 266

6 626

1 657

1 281

376

350

Livsmedelskontroll

1 530

638

160

753

-593

0

Miljötillsyn

3 529

3 569

892

2 517

-1 625

-700

Miljökstrategiska inkl. energi- och
konsumentrådgivning

8 478

8 493

2 123

2 276

-153

350

Budget- och skuldrådgivning

3 347

3 387

847

786

61

0

260

65

0

65

0

18 852

25 875

6 469

8 246

-1 777

0

5 700

25 875

6 469

6 469

-13 152

0

0

-1 777

Buffert
Verksamhetens nettokostnader
Kommunbidrag
Resultat jfr med kommunbidrag

0

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat
Godkända "öronmärkta" projekt
Resultat jfr med tillgängliga medel

0

Beslut om godkänt ianspråkstagande av ackumulerat resultat och godkända "öronmärkta" pengar är ännu inte fattat av Kommunfullmäktige.
Nämnden har begärt att få använda 460 tkr av ackumulerat resultat för klimatkompensationsfonden. Vidare har nämnden kvar 550 tkr av
"öronmärka" byggbonusmedel för att använda under 2019.
Verksamhetsmått
Miljöförvaltningen gemensamt
Verksamhetsmått

Utfall Mar 2018

Budget 2019

Utfall Feb 2019

Utfall Mar 2019

Antal ärenden

1 037

793

1 540

Antal händelser (Ecos)

3 353

3 037

5 846

218

335

248

Antal delegationsbeslut.

Livsmedelskontroll
Verksamhetsmått

Utfall Mar 2018

Budget 2019

Utfall Feb 2019

Utfall Mar 2019

Antal livsmedelsverksamheter

790

790

790

790

Antal inspektioner

134

800

166

248

Antal revisioner

16

100

4

16

Antal delegationsbeslut

92

200

113

128

Klagomål

16

60

22

31

Registrering

21

100

16

27

Utfall Mar 2018

Budget 2019

Utfall Feb 2019

Utfall Mar 2019

113

700

218

268

94

200

6

17

0

200

9

11

Miljötillsyn
Verksamhetsmått
Antal delegationsbeslut
Antal inspektioner och personliga möten miljötillsyn
Antal inspektioner och personliga möten enskilda avlopp
Antal inspektioner och personliga möten hälsoskydd

58

200

23

81

1 114

5 000

823

1 627

Antal kundkontakter enskilda avlopp

425

2 500

436

660

Antal kundkontakter hälsoskydd

467

2 000

436

679

Antal kundkontakter miljötillsyn

10-dagars, 2019-03
Miljö- och konsumentnämnden
Miljöstrategiska
Verksamhetsmått
Konsumentkontakter
Informationsaktiviteter.

Utfall Mar 2018

Utfall Feb 2019

Utfall Mar 2019

640
31

Rådgivningsärenden, konsumentsrättslig

1 200

Föreläsningar och informationstillfällen

50

Naturvårds- och hållbarhetsprojekt

5

Antal deltagande timmar i stadens planering

4 900

Strandskyddsärenden

374

40

Deltagare i miljöutbildning
Rådgivningsärenden, energi- och klimatrådgivning

Budget 2019

500
23

Evenemang

135

23

43

5

4

7

Utfall Feb 2019

Utfall Mar 2019

495

895

Alla mått är inte inrapporterade ännu. Till tertialrapporteringen kommer detta vara åtgärdat.
Budget- och skuldrådgivning
Verksamhetsmått
Klientkontakter
Rådgivningsärenden
Föreläsningar och informationstillfällen

Utfall Mar 2018

Budget 2019

1 031
164

500

110

155

21

50

11

14

Kommentarer
Prognos för helåret
Resultat
Förvaltningen redovisar efter mars månad ett negativt resultat på nästan 1,8 mnkr jämfört med periodens budget. Den
främsta anledningen till avvikelsen är att intäkterna inte är periodiserade. Livsmedelskontrollens årsavgifter är debiterade och
periodiserade medan Miljötillsyns och Tillståndsenhetens årsavgifter debiteras kommande månad. Även andra intäkter
såsom intäkter från Energimyndigheten och Länsstyrelsen kommer inte in månadsvis utan faktureras kvartalsvis eller i
samband med projektredovisningar.
Kostnaderna är låga jämfört med periodiserad budget och mildrar således periodens negativa resultat. Flera avdelningar har
en del vakanta tjänster där rekrytering pågår alternativt behöver påbörjas.
I dagsläget finns inget beslut om buffertens användning.
Prognos
Bedömningen är att nämnden klarar att hålla sin budget på totalen, men det finns prognosavvikelser på flera avdelningar.
Verksamhetsstöd beräknas lämna ett överskott inom personalkostnader då HR och förvaltningscontroller inte beräknas vara
på plats förrän efter sommaren.
Miljöstrategiska avdelningen beräknas också lämna ett överskott inom personalkostnader på grund av vakanta tjänster och
sjukfrånvaro. Till del kommer dessa medel att användas för att tillfälligt förstärka avdelningen.
Miljötillsyn kommer att ha svårt att klara budgeterade intäktsnivåer. Intäktsbudgeten höjdes för 2019 samtidigt som
avdelningen fick mer personella resurser för att fokusera på att öka tillsynen. Avdelningen har inte mäktat med att rekrytera
personal och således blir det svårt att klara målet att öka intäkterna i den omfattningen som var tänkt. Arbete pågår med att
se över avdelningens struktur och årets planering av tillsyn. I samband med första tertialrapporten hoppas vi återkomma
med en åtgärdsplan.

Strategi
Program
• Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

Borås Stads

Plan för hantering av
samhällsstörningar och
extraordinära händelser

- Ledning och information

Innehåll
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Bilagor
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Ledningsprinciper
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Kommunens krisberedskapsnivåer
Organisation av kommunens krisledning
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Krisledningsnämnd
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Krisledningsstab
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		Stabsfunktioner
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Förstärkt krisledningsstab
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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

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum:
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen
Stadsledningskansliet uppdaterar bilagor
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Kommunstyrelsen har rätt att göra revideringar i dokumentet under löptiden
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Inledning

Borås Stads plan för hantering av extraordinär händelse i enlighet med lag (2006:544)
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap beskriver kommunens organisation för ledning och kommunikation
vid samhällsstörningar och extraordinära händelser.
Vid störningar eller extraordinära händelser präglas ofta förloppet av osäkerhet om exakt
vad som hänt och vad som behöver göras och av vem. Denna plan är tänkt att fungera
som ett stöd att skapa struktur i detta arbete, framför allt under den inledande fasen men
även senare under arbetets gång. Stora delar av krishanteringen kan och ska genomföras
med ordinarie organisation och med personal i sina vanliga roller. I vissa avseenden
måste dock den ordinarie organisationen anpassas till en ledning som bättre svarar mot
speciella krav vid en större eller långvarig händelse. Det gäller framförallt funktioner som
ledning, samordning, information och rapportering, samt de resurser och hjälpmedel
som behöver finnas vid krishanteringen.
Med extraordinär händelse avses en händelse som…
• avviker från det normala,
• innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för allvarlig störning i viktiga
samhällsfunktioner, och som
• kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. (SFS 2006:544, § 4).
Samhällsstörning saknar motsvarande definition i lag, men kan sägas innebära…
• en händelse som drabbar många människor eller stora delar av samhället och
hotar grundläggande värden och funktioner.
• ett tillstånd som inte kan hanteras med normala resurser och organisation.
• en oväntad händelse, utanför det vanliga och vardagliga och som fordrar samordnade
åtgärder från flera aktörer.
• ett ökat behov av samordning.

Syfte
Syftet med denna plan är att beskriva hur kommunen ska organisera sig under en
samhällsstörning eller extraordinär händelse samt hur kommunens organisation för
krisledning leder, samordnar, samverkar och säkerställer en hög förmåga för att hantera
en extraordinär händelse.

Mål och ansvar
Det övergripande målet för kommunens krisberedskap är att kommunen ska ha en väl
förberedd krisorganisation som snabbt kan träda i funktion för att samordna kommunens
insatser för att begränsa konsekvenserna och lindra effekterna av samhällsstörningar och
extraordinär händelser. Denna plan ska användas då det behövs samordnad ledning före,
under eller efter samhällsstörning eller extraordinär händelse.
En av förutsättningarna för effektiv krishantering är en i förväg utsedd, utbildad, övad
och flexibel organisation. Den ska kunna hantera olika typer av händelser som spänner
över flera verksamheter. Kommunens centrala krisledning utgörs av en krisledningsnämnd
krisledningsstab samt andra stödfunktioner.
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Geografiskt områdesansvar
Genom sitt geografiska områdesansvar ska kommunen verka för att olika aktörer i
kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet
för extraordinära händelser samt att de åtgärder som vidtas av olika aktörer under en
extraordinär händelse samordnas. Kommunen skall även sörja för att informationen
till allmänheten under en extraordinär händelse samordnas (SFS 2006:544).
Det geografiska områdesansvaret finns på tre nivåer – lokal, regional och nationell nivå.
På lokal nivå verkar kommunen, på regional nivå länsstyrelserna och på nationell nivå
regeringen.

Risk- och sårbarhetsanalys
Kommunens och bolagens risk- och sårbarhetsanalyser ligger till grund för denna plan.
Analysen identifierar och analyserar risker och sårbarheter inom kommunens geografiska
område som kan leda till olika samhällsstörningar eller extraordinära händelser.

Förvaltningsspecifik planering
Efter genomförd förvaltnings- och bolagsspecifik risk- och sårbarhetsanalys ska alla
förvaltningar och bolag ha väl genomarbetade och aktuella planer för samhällsstörningar
och extraordinära händelser för den egna verksamheten. Syftet med den lokala planen är
att så effektivt som möjligt arbeta för att begränsa skador och att behålla, eller så snart
som möjligt återgå till normal servicenivå och funktion. Förvaltningarna och bolagen
har också ett ansvar när det gäller att samverka med externa aktörer och att rapportera
om inträffade händelser till tjänsteman i beredskap (TiB).
Vid händelser där den egna verksamhetens krisledningsförmåga bedöms vara otillräcklig
skall förstärkning begäras via TiB.
Förvaltningarnas planer ska i sin utformning följa samma struktur som den centrala
planen. Arbetsmetodiken i de lokala krisledningsstaberna ska vara baserad på samma
metodik som finns i den centrala krisledningsstaben.

Bilagor
Bilagor till denna plan delegeras att fastställas av kommunchefen och omfattar bl.a.
beskrivning av stabsfunktioner, kriskommunikationsplanen, checklistor, kontakt och
larmlistor, distributionslista, mallar, verktyg etc. som stöd i arbetet före, under och efter
samhällsstörningar och extraordinära händelser för den centrala krisledningsstaben.
Larmlistorna uppdateras kontinuerligt dock minst två gånger per år och vid behov.
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Borås Stads
krishanteringsarbete
Borås Stad ska ha en hög förmåga att förebygga, förutse, motstå, hantera och återhämta
sig från samt tillvarata erfarenheter från samhällsstörningar och extraordinära händelser.

Mål för stadens krishantering
•
•
•

Att tidigt få kännedom om och överblicka samhällsstörningar och extraordinära
händelser.
Vidmakthålla förtroendet för staden och dess verksamhetsområden.
Minimera negativa konsekvenser för samhället och den enskilde.

I detta ingår
• En sammanhållen krisledning med tydlig rollfördelning som snabbt ska kunna
etableras
• Effektiv samverkan och samordning uppnås i den egna organisationen och med
samverkande aktörer.
• Effektivt förmedla och samordna information till allmänhet, media och medarbetare.
• Med uthållighet kunna upprätthålla krisledningsstaben och kunna vid behov
leda krisledningsarbetet från alternativ ledningsplats.
• Efter begäran ta emot och lämna stöd till annan kommun.
• Ge länsstyrelsen en samlad rapport om läget i staden och om vidtagna och
planerade åtgärder.
• Borås Stads ordinarie verksamhet kan fortgå med minsta möjliga inskränkning
och att samhällsviktiga verksamheter upprätthålls.

Tjänsteman i beredskap (TiB)
•

•

För att tidigt få indikationer och kännedom om möjliga samhällsstörningar har
Borås Stad funktionen Tjänsteman i beredskap (TiB). TiB är en central funktion
på Stadsledningskansliet som kan nås dygnet runt, året runt. Funktionen ska
initiera och samordna det inledande krisarbetet för att upptäcka, verifiera, larma
och informera vid allvarliga kriser. TiB kontaktas framförallt vid händelser som
berör många verksamheter eller vid händelser som kan komma att eskalera eller
få långtgående konsekvenser.
TiB utgör den primära kontaktvägen in i staden och kan nås på ett telefonnummer
som förvaltningschefer, bolags-vd, säkerhetssamordare, räddningstjänst, polis,
SOS och andra utvalda och viktiga funktioner har tillgång till. TiB har ansvar för
att kontakta interna och externa aktörer. TiB har också ansvaret för att kontakta
personer eller funktioner som snabbt behöver få kännedom om händelsen. TiB har
Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap och säkerhet som stöd.

Ledningsprinciper
I enlighet med grundprinciperna för svensk krishantering bygger Borås Stads krisberedskap
på tre grundläggande principer. Principerna är vägledande för hur samhällets aktörer ska
förebygga och hantera olyckor, kriser och andra samhällsstörningar.
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•

Ansvarsprincipen innebär att den som normalt har ansvaret för en viss
verksamhet, har motsvarande ansvar under kris eller krig. Därför bör kommunens
krisledningsorganisation avvika så lite som möjligt från ordinarie ansvarsfördelning.

•

Närhetsprincipen innebär att en kris ska hanteras så nära där den inträffar som
möjligt., både geografiskt och organisatoriskt.
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•

Likhetsprincipen innebär att en verksamhets organisation och lokalisering så
långt som möjligt ska överensstämma i fred, kris och vid höjd beredskap.

Borås Stads centrala krisledningsstab aktiveras i det fall en händelse eller kris inte kan
hanteras av den drabbade förvaltningen eller bolaget. Eller i händelser som inte kan
knytas till en specifik förvaltning eller bolag. Stadens krisledningsnämnd får besluta att
överta hela eller delar av verksamheter från övriga nämnder, i den utsträckning som är
nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsen.
Den centrala krisledningsstaben har en samordningsroll i arbetet med att hantera händelsen.
Det kan vara att samordna krisarbetet mellan flera förvaltningar och bolag, eller att ta
över informationsverksamheten om det anses lämpligt. Ansvaret för att hantera händelsen
lyfts däremot inte. Det operativa ledningsansvaret ligger kvar i den förvaltningen eller
bolag som drabbats. Det innebär att den nämnd/förvaltning eller styrelse/bolag som till
vardags har ansvaret för en verksamhet ansvarar för denna vid en extra ordinär händelse
eller samhällsstörning.
Om en samhällsstörning eller extraordinär händelse inträffar och händelsen inte kan
knytas till någon specifik verksamhet, har den centrala krisledningen det operativa ansvaret
och ledningen för krisledningsarbetet.
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Kriterier för att anse en händelse som allvarlig
samhällsstörning eller extraordinär händelse
Bedömningskriterier för tillämpning av förstärkt stabsläge på centralnivå
• Ordinarie ledningsstruktur, resurser och rutiner svarar inte mot
situationens krav
• Flera förvaltningar och/eller bolag berörs
• Stort samordningsbehov internt eller med andra aktörer
• Stort informationsbehov
• Extraordinär händelse föreligger inom kommunens geografiska område
Planen ska även användas då det behövs samordnad ledning före, under eller efter
samhällsstörning, störning i egen verksamhet eller extraordinär händelse.
Planen är utformad att användas som stöd då t.ex.
• Det finns stort behov av samverkan eller information.
• En akut situation hotar grundläggande värden eller kräver snabba beslut.
• SMHI utfärdat vädervarning.
• Flera mindre händelser pågår samtidigt.
• Det är stor oro i lokalsamhället.
• Det är störningar i egen verksamhet, teknisk infrastruktur, försörjningssystem
etc.
• Pågående händelseutveckling är diffus, komplex eller mycket långvarig.
• Ledningen även efter en tid inte har full överblick över händelsen.
•

•
•
•
•

Resurserna är otillräckliga för att bemästra skadan eller dess konsekvenser.

Händelsen är omfattande och dynamisk och svår att komma ikapp.
Det är stort tryck på arbetet från allmänheten, medier och opinioner.
Ledningsarbetet sker i tillfälliga miljöer med begränsningar i el, tele
och it.
Stämningsläget i ledningen är påverkat på olika sätt.

Kommunchefen, eller dennes ersättare, beslutar efter samråd med förvaltningschef/ VD och
TiB att planen ska tillämpas helt eller delvis. Principen bör vara hellre en gång för mycket
än en gång för lite. Kommunchefen ansvarar för att informera Krisledningsnämndens
ordförande om läget då denna plan används. Krisledningsnämndens ordförande bedömer
när en extraordinär händelse medför att nämnden skall träda i funktion och beslutar i
sådana fall att så skall ske.
Alla medarbetare ska meddela närmaste chef vid misstanke om att en allvarlig störning eller
extraordinär händelse har, eller kan inträffa. Det åligger respektive chef att vidareförmedla
informationen vidare i enlighet med beslutade rutiner såväl under kontorstid som utanför
kontorstid.
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Kommunens
krisberedskapsnivåer
Fyra beredskapsnivåer används för att anpassa det centrala krisledningsarbetet. Kommunchefen
eller dennes ersättare beslutar om nivå 1-3, Krisledningsnämnden beslutar om nivå 4.
Då kommunens krisledningsstab trätt i funktion ska kommunchefen och stabschefen
samråda om beredskapsnivå för kommunen. Bedömning av nivå ska göras kontinuerligt
under arbetets gång.
Här redogörs för de fyra beredskapsnivåerna och var i organisationen ansvaret ligger.
Nivå 1 (n Grön) – Grundberedskap

Normalt upprätthålls krisberedskapen i Borås Stad på denna nivå. Vid grundberedskap
bedrivs kommunens verksamhet enligt ordinarie rutiner.
Nivå 2 (n Gul) – Störning (Stab i beredskap)

Vid denna nivå sätts krisledningsstaben i beredskap men är inte formellt aktiverad.
Larm eller information om en förestående samhällsstörning är grund för att inta denna
beredskapsnivå, till exempel en vädervarning från SMHI, liksom händelse i en kommunal
verksamhet som förvaltningen eller bolaget själva klarar av att hantera, men kan komma
att eskalera. I övrigt arbetar kommunens verksamheter enligt ordinarie rutiner.
Vid beredskapsnivå 2 (gul) ska
• Stabschefen för krisledningsstaben löpande bevaka den aktuella händelsen, med
hjälp av ledningsstöd eller tjänsteman i beredskap.
• Loggbok skall föras. (Berörda förvaltningar/bolag för egen logg)
• Övriga i krisledningsstaben informeras om situationen. Stödfunktionerna
informeras efter behov.
• Krisledningsnämndens ordförande informeras av kommunchefen om läget och
vidtagna åtgärder.
• Krisledningsstaben ska efter kommunchefens beslut kunna inställa sig på
ledningsplatsen snarast möjligt.
• Informationsansvarig tar fram en kommunikationsstrategi och arbeta enligt
kriskommunikationsplanen om situationen kräver kommunikationsinsatser.
• Viktiga externa samverkansaktörer informeras.
• Rapportering ske löpande till kommunchefen, informationsansvarig och
avdelningschef och säkerhetschef vid CKS.
Nivå 3 (n Orange) – Stabsläge

Krisledningsstaben aktiveras och krishanteringsarbete börjar. Larm eller information
om en förestående samhällsstörning eller extraordinär händelse inom kommunens
verksamhetsområde är grund för att inta denna beredskapsnivå. Likaså om det börjar
bli svårt att bedriva verksamhet enligt ordinarie rutiner i linjeorganisationen till följd av
någon särskild yttre händelse, om störning i en förvaltning riskerar att spridas till annan
förvaltning, samt vid behov av samordning.
Vid beredskapsnivå 3 (orange) ska
• Krisledningsstaben sammankallas efter beslut av kommunchefen vid angiven
ledningsplats. TiB
• Utsedd stabschef leder arbetet i staben. De första åtgärderna är att sammanställa
en första lägesbild och för beslutsfattaren föreslå beslut för omedelbara åtgärder.
Stabschefen ska också upprätta en stabsarbetsplan och planera för en första
stabsgenomgång.
Borås Stad | Plan för extraordinära händelser
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•
•
•
•
•
•
•

Informationsansvarig i samråd med stabschef göra en kommunikationsstrategi
och arbeta enligt kriskommunikationsplanen.
Stödfunktioner träda i kraft, stödja och stå till krisledningsstabens förfogande.
Eventuella förenklade administrativa rutiner för krishanteringsarbete träda i kraft.
Viktiga samverkansaktörer utanför kommunens organisation (t.ex. länsstyrelsen)
informeras av stabschefen eller den hen utser om att beredskapsnivån intagits,
och varför.
Information om beredskapsläget och orsakerna meddelas till kommunens samtliga
medarbetare.
Planering för skifttjänstgöring vid behov.
Kommunchefen, eller dennes ersättare, har möjlighet att återkalla beviljade
ledigheter.

Nivå 4 (n Röd) – Förstärkt stabsläge (extraordinär händelse)

Krisledningsnämnden aktiveras och krisledningsstaben– förstärkt krisledningsstab –
träder i funktion fullt ut. Krisledningsnämndens ordförande beslutar när detta läge ska
intas. Även krisledningsgruppen på förvaltningsnivå träder i funktion. Exempel på när
denna nivå kan tillämpas är vid betydande behov av prioritering mellan kommunens
krishantering och ordinarie verksamhet, t.ex. då störningen eller händelsen berör flera
av kommunens verksamheter och kräver omfattande krishantering från kommunen.
Utöver vad som anges ovan ska vid förstärkt stabsläge
• Krisledningsstaben på lokalnivå träda i funktion så snart som möjligt, om de inte
redan är aktiverade. Den lokala krisledningsstaben dokumenterar sina arbeten
löpande.
• Stadens centrala krisledningsstab anger riktlinjer för tydliga och långsiktiga
prioriteringar mellan krishantering och ordinarie verksamhet.
• Skifttjänstgöring tillämpas efter behov.
• Semester och beviljad ledighet kan vid behov återkallas för drabbade verksamheter
Nivå 1 – Grön

Nivå 2 – Gul

Nivå 3 – Orange

Nivå 4 – Röd

Grundberedskap
Daglig drift

Störning
Förstärkt
omvärldsbevakning

Stabsläge
Stabsarbete

Förstärkt
stabsläge
Extraordinär
händelse
Krisledningsnämnd
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Strategisk
nivå

Kommunchef

Kommunchef

Kommunchef

Ledningsstöd

Ledningsstöd

Krisledningsstab

Krisledningsstab

Informationsansvarig

Informationsansvarig

Stödfunktioner

Stödfunktioner

Lokal krisledningsstab

Lokal krisledningsstab

Lokal krisledningsstab
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Normativ
nivå

Operativ
nivå

Organisation av
kommunens krisledning
En av förutsättningarna för effektiv krishantering är en i förväg utsedd, utbildad, övad och
flexibel organisation. Den ska kunna hantera olika typer av händelser som spänner över
flera verksamheter, från att förstärka ordinarie resurser till att aktivera kommunens hela
krisledningsorganisation. Kommunens centrala krisledning utgörs av en krisledningsnämnd
och en krisledningsstab.

Krisledningsnämnd

Kommunchef (beslutsfattare)

Stabschef

K1 Kommunikation

K6 Logistik

K2 Sekretariat

K7 Säkerhet

K3 Juridik

K8 Utredning
/planering

K4 Analys

K9 Samordning

K5 HR/psl

K10 Samverkande
externa aktörer

Krisledningsnämnd
Krisledningsnämnden fungerar som stadens politiska ledning om kommunen drabbas av en
extraordinär händelse. Nämnden har det övergripande yttersta ansvaret för krishanteringen.
Krisledningsnämndens uppgifter regleras i lag samt framgår av nämndens reglemente.
Nämndens ordförande, eller dennes ersättare, beslutar om en viss händelse ska betraktas
som en extraordinär händelse. En extraordinär händelse innebär inte per automatik att
Krisledningsnämnden ska träda i funktion, det är omständigheterna i det enskilda fallet
som avgör. Krisledningsnämnden kan också samlas utan att en extraordinär händelse är
beslutad. Syftet är då att informera nämnden och hålla den informerad om händelsen.
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Krisledningsnämnden fattar normativa beslut, d.v.s. principiella och övergripande beslut.
De fastställer inriktning och sätter ramar för den strategiska ledningen. Nämnden ska
vara beslutsför inom 2 timmar från beslut om att nämnden ska träda i funktion.
När Krisledningsnämnden träder i funktion får nämnden överta beslutanderätten för hela
eller delar av verksamhetsområden från kommunens nämnder, Krisledningsnämndens
beslut ska anmälas vid närmast följande sammanträde med Kommunfullmäktige samt
omfatta en redovisning av den extra ordinära händelsen, händelsens förlopp samt nämndens
beslut.
Krisledningsnämnden svarar för att
•
•
•
•
•
•

Ange inriktningen för kommunens krishantering.
Besluta om förändringar i servicenivåer inom kommunens verksamheter, t.ex.
prioriterade verksamheter eller eventuell tillfällig stängning.
Besluta om omfördelning av kommunens resurser
Tolka kommunens roll under den extraordinära händelsen.
Företräda kommunen.
Vid behov begära bistånd utifrån.

När Krisledningsnämnden trätt i funktion kopplas en lägesuppföljare till denna för att
föra anteckningar. Kommunchefen är föredragande tjänsteman i nämnden. En jurist
görs tillgänglig som beslutsstöd.
Krisledningsnämnden beslutar om när en extraordinär händelse upphör. Vid beslut
om avveckling ska nämnden informera kommunchefen eller dennes ersättare.
Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande sammanträde med
Kommunfullmäktige.

Beslutsfattare (Kommunchef)
Kommunchefen är beslutsfattare och föredragande tjänsteman inför krisledningsnämnden.
Kommunchefen eller dennes ersättare har rätt att verkställa beslut inom all verksamhet i Borås
Stad vid extraordinär händelse (beredskapsnivå 4), i enlighet med Krisledningsnämndens
beslut. Kommunchefen är ytterst ansvarig för kommunens hantering av samhällsstörningar
i de fall krisledningsnämnden inte är aktiverad.
Kommunchefen
• beslutar om klassificeringen av en händelse och om den centrala krisledningen
skall träda i kraft, helt eller delvis, samt utse stabschef
• Kommunchefen (beslutsfattaren) anger inriktningen för stabsarbetet, målet för
insatserna och genomförandet (BIS, beslut i stort) vilket staben skall arbeta efter.
• Medverka vid stabsorienteringar och ta ställning till förslag på beslut,
omfallsbeskrivningar och uppdaterad lägesbild.
• Ska kontinuerligt informera kommunstyrelsens och krisledningsnämndens
ordförande
• Säkerställa att hanteringen av samhällsstörningen utvärderas
• fatta beslut om att avveckla krisledningsstaben
Stabschefen fattar beslut inom den av kommunchefen (beslutsfattaren) beslutade
inriktningen för hantering av samhällsstörningen eller den extra ordinära händelsen.
De beslut som fattas av stabschefen ska underställas kommunchefen (beslutsfattaren)
vid närmast efterföljande stabsorientering.
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Krisledningsstab
Krisledningsstaben är en tjänstemannastab, vars arbete leds av en stabschef. Kommunchefen
utser stabschef baserat på händelsens art. Krisledningsstaben producerar beslutsunderlag
åt kommunchefen (beslutsfattare) eller bereder ärenden till Krisledningsnämnden och
sköter kommunens strategiska ledning. Staben samverkar med externa aktörer, samordnar
arbetet, svarar för kriskommunikation, dokumentation samt beslutar om inriktning för
omfallsplaneringen.
Till staben finns stödfunktionerna kopplade för att täcka alla behov. Krisledningsstaben
är organiserad för att vara flexibel utifrån händelsers art och omfattning och arbetar till
och med beredskapsnivå 3. Vid nivå 4 ska en förstärkt krisledningsstab aktiveras. Vid
förstärkt stabsläge kallas samtliga underliggande funktioner K1-K9 samt eventuellt även
K10 funktionerna behovsbaserat.
Krisledningsstaben svarar för att
• Bedöma den akuta situationen, samt analysera situationen på kort och lång sikt
• Samordna och vid behov leda kommunens arbete under händelsen
• Samverka, samt rekvirera, konsultera och samordna externa resurser och
expertis
• Inhämta underlag för beslut, samt förbereda föredragningar
• Bearbeta och bereda ärenden
• Planera för åtgärder på längre sikt. Analysera insats- och resursbehov såväl inom
den centrala krisledningen som för kommunens verksamheter
• Följa upp beslut och dokumentera eget arbete
• Organisera och svara för effektivt samband inom och utom krisledningen
• Följa upp och dokumentera utvecklingen samt planera för alternativ händelseutveckling
• Skapa informationsunderlag. Förmedla snabb, saklig, väl avvägd och samordnad
information till drabbade, anhöriga, anställda, media och allmänhet
• Skapa uthållighet i organisationen.
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Stabsfunktioner
Stabens grundsammansättning består av följande funktioner och utgör ledningsstödet
för beslutsfattaren. TiB och kommunchefen kan i samråd välja att aktivera valda delar
av staben. Ersättare ska alltid vara utsedda. Krisledningsstaben arbetar i enlighet med
kommunens gällande Stabsarbete.
Funktion i staben

Stabschef

Beskrivning
Leder stabsarbetet inom de ramar och beslut som kommunchefen
(beslutsfattaren) angivit. Stabschefen ansvarar för stabsgenomgångar
och stabsorienteringar samt att kommunchefen och berörda alltid har en
upparbetad lägesbild om händelsen samt tillsammans med staben bereder
ärenden för förlag till beslut.
Ansvarar för den externa kommunikationen till press och media samt den
interna kommunikationen i Borås Stad enligt kriskommunikationsplanen.
Dessutom ansvarar funktionen också för inhämtning och analys av relevanta
händelser i sociala medier samt för kommunikationscentralen.

K1

Kommunikation

K2

Sekretariat

Ansvarar för stabens dokumentation, loggbok och utskrifter av beslut.

K3

Juridik/ekonomi

Ansvarar för juridiska och ekonomiska frågor och avvägningar i stabsarbetet

K4

Analys

Funktionen ska kritiskt granska sakunderlag, skapa överblick samt ansvara
för lägesbild, omfallsbeskrivningar och ta fram förslag till beslut

K5

HR/Personal

Personalfrågor relaterade till händelsen, krisstöd till drabbade medarbetare,
elever, brukare och anhöriga.

K6

Logistik

Transport- och lokal/logilösningar, förplägnad krispersonal samt ”första
hjälpen” typ filtar, vatten osv

K7

Säkerhet

Brandskydd, säkerhetsfrågor, hot och våld, bevakning samt
samverkan krisberedskap

K8

Utredning/planering

Samordning av utredningsbehov, omfallsbevakning och
konsekvensbedömningar

K9

Samordning

Samordning av interna och externa verksamheter och aktörer

K10

Samverkanspersoner

Tex polis, räddningstjänst, sjukvård eller annan expertis/kompetens som anses
nödvändig beroende på incidentens art. Funktionen kallas in vid behov.

Förstärkt krisledningsstab
Vid förstärkt stabsläge fylls samtliga funktioner K1 till K9 upp med personal och
ytterligare stödfunktioner och eller samverkansfunktioner kallas in efter behov.

Stödfunktioner
Till staben kan vid behov ytterligare resurser adjungeras. Detta kan vara representanter från andra förvaltningar, kommunala bolag och ytterligare teknisk expertis, detta
beroende på händelsens art, omfattning och utsträckning i tid. Oavsett nivå beslutar
stabschefen om att begära in resurser, att kalla in andra representanter och samverkanspersoner.
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Krisledningsorganisationens arbete
Borås Stad ska dygnet runt, året om, skyndsamt och utan fördröjning kunna etablera en
övergripande krisledningsorganisation. Arbetet ska kunna ske tidigt och med uthållighet,
i samverkan.

Uppstart
•
•
•
•

Fånga tidiga signaler
Dokumentation
Larmning
Uppstart

1.

Arbete i
krisledningsorg
•
•
•
•
•
•

Kommunikation
Lägesbild
Analys
Samverkan
Rapportering
Bistånd

Uthållighet

Avveckling

• Skiftgång
• Reservdrift
• Alt. lokaler

•
•
•
•

Utvärdering
Erfarenhetsåterföring
Revidering
Utbildning och övning

Att fånga tidiga signaler – initiering

Vid signaler om förestående eller inträffade händelser, signaler som ibland kan vara
diffusa, behöver mönster och rutiner finnas förberedda.
Att fånga tidiga signaler ska inte underskattas. Tjänsteman i beredskap (TiB) är därför
utsedd i förväg och identifierar:
• Vad har hänt?
• Vad har gjort?
• Förslag på åtgärder
I Borås Stad har TiB i uppgift att försöka få svar på frågorna och om fara föreligger ska
snarast samråda med kommunchefen eller dennes ersättare för bedömning.
Vid signaler om inträffade eller förestående händelser som fångas upp av kommunens
bolag, förvaltningar eller samverkande aktörer ska informationen vidarebefordras via
närmaste chef till TiB.
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2.

Larm och larmning

För beredskapsnivåerna 1-3 beslutar kommunchefen i samråd med TiB om att larma
krisledningsstaben med stödfunktioner. För nivå 4 beslutar kommunchefen och
Krisledningsnämndens ordförande i samråd om att kalla in hela krisledningsorganisationen,
samt att aktivera förvaltningarnas lokala krisledningsstaber.
Vid beslut om larmning/aktivering ansvarar TiB för kontakt med krisledningsstabens
funktioner.
KS ordf.

Förstärkt
stabsläge

Kommunchef

Stabsläge

Krisledningsnämnd

Larmning
Störning

Larm

TiB

Förstärkt
omvärldsbevakning

Grundberedskap

3.

Lokaler

Den centrala krisledningsstaben använder i första hand förutbestämda och förberedda
lokaler enligt bilaga. Krisledningsarbetet har förtur till lokalerna om annan verksamhet är
inbokad. Då den centrala krisledningsstaben aktiverats ska samling ske på ledningsplatsen.
En reservlokal finns utsedd och ska kunna användas vid behov som alternativ ledningsplats.

4.

Uppstart – och att dokumentera arbetet

När kommunens centrala krisledningsstab kallats in ska första (1:a) stabsorienteringen
hållas. Mötet leds av stabschefen och ska dokumenteras. Den 1:a stabsorienteringen syftar
till att ”bedöma landskapet”, som drabbade, konsekvenser och informationsbehov på
kort och på lång sikt etc. Det är också vid detta möte som kommunchefen eller dennes
ersättare beslutar om att tillämpa denna plan, helt eller delvis. Principen bör vara hellre
en gång för mycket än för lite.

4.1 Första stabsorientering
•
•
•
•
•

Syfte med staben
Lägesbeskrivning (hänt – gjort)
Nödvändiga åtgärder på kort- och långsikt
Inriktning och omfattning
Upprätta en stabsarbetsplan

4.2 Dokumentation
Dokumentation måste ske löpande i ledningsarbetet. Bl.a. av juridiska skäl är dokumentation
av viktigare beslut och åtgärder särskilt viktigt. Information i krisledningsstaben om
åtgärder, händelser, beslut m.m. ska dokumenteras och ges en identitet för att enkelt
kunna återfinnas.
Företrädesvis används den digitala loggbok som utvecklats för krisledningsstaben.
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Ingen
inkallning

Exempel på andra former av dokumentation:
•
•
•
•
•
•

Använd ordinarie dokumentationsrutiner i organisationen
Dokumentation kan ske direkt i WIS
Skriv på Whiteboard som sedan fotograferas med kamera
Skriv in direkt i dokument på dator
Manuell dokumentation på papper
Använd tablåer

Viktigt att alla sidor, papper, filer etc. sidnumreras och tids märks.

5. Arbete i krisledningsorganisationen och
planering
Utbyggnad och anpassning av den centrala krisledningsorganisationen görs utifrån
händelsens art, tidsförhållanden och omfattning. Viktigt är att staben har en känd och
förberedd struktur. Se stycket om organisation av kommunens krisledning. Mallar och
tablåer finns på intranätet och i respektive befattningspärm.

5.1 Ledningsgenomgång
En ledningsgenomgång är avsedd för beslutsfattare och stabspersonal. Den hålls oftast efter
någon eller ett par timmars intensivt stabsarbete och är kort och fokuserad. Stabschefen
håller en ledningsgenomgång för att ge en samlad bild av läget, arbetet och den närmaste
tiden. Stabspersonal, föredragande och vid behov samverkande aktörer deltar. Genomgången
ska dokumenteras.
Syftet med ledningsgenomgången kan växla. Normalt handlar det om att
• Redovisa aktuellt läge för krisledningsorganisationen.
• Redovisa stabens arbete för krisledningsorganisationen, samt
• Inrikta fortsatt arbete framåt.
Redovisning av analys och lägesbild sker från arbetsgruppen inför stabschefen. Det kan
ske vid en särskild ledningsgenomgång då deltagare kallas utifrån behovet att ta del av
resultatet. Redovisningen kan också ske enskilt mellan beredningsgruppen, beslutsfattaren
och stabschefen.

5.2 Uthållighet
Stabschefen ansvarar för att skapa uthållighet i krisledningsstaben och tar fram en arbetsplan
för staben – stabsarbetsplan:
• Fr o m/ t o m
• Aktuellt inriktningsbeslut från beslutsfattare
• Prioriterade arbetsuppgifter och samverkan
• Tider för genomgångar
• Bemanning i staben (funktion, namn, skift)
• Arbetstider/avlösning
När krisledningsorganisationen larmas ska även ersättare komma, för att vid startmötet
låta stabschefen ta fram en plan med bemanning för uthållighet i ledningsfunktionen.
Vid skiftbyte ska personalbyte ske överlappande, där den avlösande är på plats i god
tid innan (minst 30 minuter) för att läsa in sig på genomförda, pågående och planerade
aktiviteter, läge, prognoser etc. Om möjligt hålls en gemensam lägesgenomgång för
avgående och pågående skift. Därefter sker funktionsvis överlämning.
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6.

Information och kommunikation

Störningar i samhället och ställer stora krav på informationsarbetet hos drabbade och berörda
aktörer. Vid sådana lägen bör snabb, tydlig, korrekt och enhetlig vara kännetecknande
för kommunens informationsarbete. Syftet är att kunna ge samlad information, minska
oro och förebygga ryktesspridning.
Så mycket som 70-80 procent av hanteringen av en krishändelse brukar sägas bestå av
kommunikationsarbete, varför ordinarie informationsorganisation behöver stärkas vid
sådana lägen.

7.

Beredning, bedömning och analys

Krisledningsstaben bereder ärenden åt kommunchefen och Krisledningsnämnden.

7.1 Bedömningsarbete
Som stöd i bedömningsarbetet finns följande punkter:
• Ämne, scenario som ska analyseras. När ska det vara klart?
• Samverkan och kontakter som behövs i analysarbetet
• Faktorer/underlag som behöver inhämtas
• Överväganden och resonemang i stort
• Sammanfattande resultat (alternativa bedömningar vid behov)
• Förslag (agerande, åtgärder, inriktning etc.)
• Annat

7.2 Omfallsplanering
Det är viktigt att ha en beredskap för omfall, d.v.s. en annan händelseutveckling än den
mest sannolika.
Omfallet kan bygga på olika variabler som händelsens varaktighet, skadornas omfattning,
tidsåtgång för reparation, hur allmänheten berörs etc. En eller flera personer kan avdelas
för att göra en översiktlig planering för några alternativ med en svårare händelseutveckling
än den som krisledningsstaben arbetar med.
Omfallsplaneringen bör omfatta t.ex. behov av politiska beslut, resurser, uthållighet,
samverkan, information till allmänheten.

8.

Lägesbilder, uppföljning och omvärld

Uppföljning av läget i den egna organisationen och i omvärlden syftar främst till att få
fram underlag för analyser och bedömningar, till exempel om störningar, drabbade,
prognoser och läge. Lägesbilder presenteras ofta bäst med hjälp av kartor, grafik och text.

9.

Samverkan och samband

Kommunens centrala krisledningsorganisation har en viktig samordningsuppgift, både
internt inom dess förvaltningar och bolag samt externt gentemot andra samhällsaktörer.
Den sköter samverkan med externa aktörer för att skapa en kanal in till kommunen och
en utgående. Avrop av resurser, intern fördelning, prognoser om el störningar, väder etc.
ska samordnas genom den centrala krisledningsorganisationen. Meddelanden in och ut
från staben ska dokumenteras.

9.1 SÄRF
På uppdrag av kommunledningen kan även SÄRF vara ett stöd vid koordinering av
kontakter med externa aktörer.
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9.2 Hjälpmedel och resurser
Vid kommunikation och samverkan kan följande vara kanaler. Vilka kanaler som väljs
kan vara olika från fall till fall.
• Fast och mobil telefoni
• Internet, e-post och sociala medier
• Skype/Lync
• WIS
• Rakel
• Publik webbsida (www.boras.se) och intranät
• Media
• Radiokommunikation
• Frivilliga
• Ordonnanser

10. Bistånd och ekonomi
10.1 Ekonomi
Krisledningsnämnden fattar beslut om händelsens ekonomiska ramar när den är i funktion.
När Krisledningsnämnden inte är aktiverad bärs kostnaderna av respektive nämnd.
Oavsett vilket ska särskilt nummer (aktivitet) användas för att redovisa kostnader för att
hantera händelsen. Det samma gäller för kommunala bolag och förvaltningar.
Personal vid krishanteringsarbete ersätts enligt kommunens kollektivavtal, allmänna
bestämmelser. För övrigt begränsat ekonomiskt bistånd enligt lag om extraordinära
händelser ska samrådas med stadsjurist eller kommunsekreterare.

10.2 Bistånd
På begäran får en kommun eller ett landsting lämna hjälp till andra kommuner och
landsting som drabbats av en extraordinär händelse i fredstid. För detta har kommunen
rätt till skälig ersättning. Vid förfrågan om bistånd från en drabbad kommunledning
till Borås Stad delegeras beslutet till kommunchefen, eller dennas ersättare.
Krisledningsnämnden i Borås Stad fattar beslut om att begära stöd från annan kommun
då den är i funktion. Borås Stad ska ha en förmåga att efter begäran både ta emot och
lämna stöd.

11. Rapportering och ledningsinformation
Den centrala krisledningsorganisationen rapporterar till och för dialog med länsstyrelsen.
För detta ändamål kan WIS och Rakel användas, men även kommunikationskanaler som
telefon, mail, etc. I WIS finns färdiga mallar och rubrikstrukturer vilka ska användas
då det är möjligt.
Rapportering till och från kommunala bolag och förvaltningar sker enlig linjeorganisationen.
Stabschefen ska godkänna alla rapporter innan de skickas iväg.

12. Reservdrift och resurser
Störningar kan inträffa och påverka ledningsarbetet. Det är därför bra att i förväg ha tänkt
igenom vilka störningar som vanligen kan inträffa och ta fram förberedda alternativa
rutiner, t.ex. för drift, kommunikation och samverkan.
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13. Avveckling av krisledningsorganisationen
Krisledningsnämnden fattar beslut om när den extraordinära händelsen upphör och
nämnden träder ur funktion. Beslutet ska dokumenteras. Nämnden kan också avvecklas
av Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige. Förfarande vid avveckling framgår av
nämndens reglemente.
Kommunchefen eller dennes ersättare beslutar i samråd med stabschefen om att avveckla
krisledningsstaben och stödfunktioner då Krisledningsnämnden inte är aktiv. Beslutet
ska dokumenteras. Avvecklingen ska planeras och bör ske stegvis, då det ibland finns
behov av att någon funktion fortsatt är aktiv efter det att andra har slutat.
Avvecklingen av krishanteringsarbetet:
•
•
•
•
•

En stegvis avveckling.
Funktionerna stabschef, ledningsstöd och informationsansvarig i staben bör
avvecklas sist.
Dokumentation ska samlas in och sparas.
Överföring av uppgifter från krisledningsstaben till ordinarie linjeorganisation
sker i samverkan med kommunchefen och berörd linjechef.
Stabschefen svarar för att lokaler, material och teknisk utrustning återställs.

13.1 Information om avveckling
Redan i planeringen ska ungefärlig tidpunkt för avvecklingen bestämmas. I den mån
det är möjligt meddelas inriktningen om avveckling till samverkande aktörer internt
och externt.

14. Utvärdering, erfarenheter och krisstöd
14.1 Krisstöd
Behov av krisstöd för krisledningsstaben bör i första hand uppmärksammas genom ordinarie
chef i linjeorganisationen, men kan också ske genom stabschefen. Krisstöd, möjlighet att
bearbeta den inträffade händelsen, för den centrala krisledningsorganisationen hanteras
i första hand genom företagshälsovården.

14.2 Utvärdering och erfarenheter
Vid händelse som föranlett beredskapsnivå 2 (gul) ska drabbad förvaltning eller bolag
utvärdera händelsen, verksamhetens arbete och åtgärdernas effekter. Stöd i detta arbete
är krisberedskapssamordnaren. Syftet med utvärderingen är att dra erfarenheter för
att utveckla verksamhetens krisberedskapsförmåga. Rapporten ska delges Borås stads
säkerhetschef.
Händelse som föranlett beredskapsnivå 3 (orange) och 4 (röd) ska alltid utvärderas. Som
stöd för detta arbete finns en mall. Utvärderingen delges kommunledningen.

14.3 Utbildning, övning och förberedande arbete
Kommunens förtroendevalda och tjänstemän ska utbildas och övas för sina uppgifter under
extraordinära händelser och samhällsstörningar. En översiktsplan för mandatperioden
med planerade aktiviteter inom ramen för krisberedskap, ska finnas i Borås, enlighet
med gällande nationella direktiv.
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Övriga aktörer och
resurser
Räddningstjänstförbundet
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, ska biträda ägarkommunerna i deras
krisberedskap enligt lagen om extraordinära händelser och kunna stödja drabbade
kommunledningar. Under händelser och kriser kan stödet avse stabsarbete, omvärldsbevakning,
analys- och bedömningsstöd, samverkan, transportstöd till kommunen som organisation,
samband etc.
SÄRF stödjer också kommunen genom att vid behov delta i krisledningsstabens arbete
genom ett så kallad samverkansbefäl. Skiftgång och avlösning av samverkansbefäl sköts
av SÄRF. I Borås Stad initieras stöd från SÄRF av kommunchefen eller dess ersättare.

Krisstöd
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen ansvarar för krisstödsverksamheten i Borås Stad.
Krisstöd innebär i sammanhanget psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor
och katastrofer. I kommunen finns en central krisstödsgrupp, och lokala stödgrupper.
Dessutom finns det möjlighet att få stöd från olika specialister. Krisstödsgruppen har en
egen handlingsplan och kan aktiveras utan att kommunens krisledning trätt i funktion.
Aktiveringen sker då via TiB.

Frivillig resursgrupp – FRG
En frivillig resursgrupp (FRG) kan kallas in för att bistå kommunen och räddningstjänsten
vid kriser och samhällsstörningar. I Borås Stad finns en sådan grupp, som samordnas av
Civilförsvarsförbundet Borås. Syftet med FRG är att avlasta, komplettera eller förstärka
ordinarie kommunala resurser. Medlemmarna i FRG har olika bakgrunder och kompetenser.
De har gått en grundläggande utbildning om 40 timmar. FRG avropas genom den
centrala krisledningen eller kommunchefen.

Försvarsmakten
Försvarsmakten kan utanför egen organisation, med undantag för kriget, ha en stödjande
roll till samhället. Vid räddningsinsats enligt lag om skydd mot olyckor kan Försvarsmakten
t.ex. bistå räddningstjänsten. Vid samhällsstörningar och extraordinära händelser kan
hemställan om stöd lämnas från t.ex. kommunen till Försvarsmakten. I det senare fallet
tar Försvarsmakten ut avgifter för stödet.
Hemställan av stöd från Försvarsmakten ska ske till Försvarsmaktens högkvarter genom
kommunledningen, eller den centrala krisledningsstaben då den är aktiverad.

Krishanteringsråd
I fråga om extraordinära händelser har kommunen ett geografiskt områdesansvar. I detta
ingår att kommunen är sammankallande av ett krishanteringsråd med representanter
för lokala krishanteringsaktörer. Syftet med krishanteringsrådet är att förbereda och
underlätta för samordning och samverkan när en extraordinär händelse inträffar. Genom
rådet får de lokala aktörerna kunskap om varandras uppgifter, organisation och resurser.
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Dessutom bidrar det till ökad personkännedom och snabbare kontaktvägar.
Krishanteringsrådets verksamhet är ett samråd. Om det kommer upp förslag i
krishanteringsrådet som kräver beslut, så ska varje deltagande aktör besluta var för sig
enligt ansvarsprincipen.

Kriskommunikationsavtal
För att säkra tillgången på krisinformatörer vid extraordinära händelser och andra
samhällsstörningar har ett avtal upprättats mellan Sjuhäradskommunerna. Kommunchefen
eller dennes ersättare har i uppdrag att besluta när det gäller att ge och ta emot hjälp
med krisinformation.

Samband
Reservsamband ska kunna upprättas genom central krisledning. Rakel finns tillgängligt
för kommunens centrala krisledning. Då ordinarie sambandsmedel inte fungerar ska
Rakel användas för krisledning även på verksamhetsnivå.

Samverkanspersoner
På initiativ av kommunchefen eller stabschefen ska Borås Stads krisledning kunna ta
emot samverkansperson från samverkande aktörer. Kommunen ska också själv kunna
bistå med samverkansperson till annan samhällsviktig aktör. Om detta hemställs hos
kommunchefen eller dennes ersättare. En samverkansperson kan vara en person med
uppgift att lyssna av vad som händer i andra organisationer vid en händelse där Borås
Stad kan bli berörd eller att bidra med kunskap och kompetens. Kommunen ska verka
för aktiv samverkan.

VG Stab
VG Stab är en kvalificerad stabsstödsresurs med syfte att förstärka, avlasta och komplettera
ledningsorganisationen i t.ex. en drabbad kommuns krisledning eller räddningstjänst.
Deltagarna är representanter ur kommuner och räddningstjänster med kompetenser
som experter inom kvalificerat analys- och beredningsarbete samt i rollen som stabschef.
Kommunens centrala krisledning eller räddningstjänsten kan avropa resursen genom
Länsstyrelsens TiB. I Borås Stad beslutar kommunchefen om att avropa sådant stöd.

Privata utförare
För att säkerställa driften av samhällsviktiga kommunala verksamheter som utförs av
annan aktör än kommunens är det angeläget att krav ställs även på dessa om plan för
hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser samt utbildning och övning
för att klara sina uppgifter vid inträffade händelser.
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Postadress 501 80 Borås Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00 e-post boras.stad@boras.se Webbplats boras.se

Delegationslista MARS
Dnr

Datum

Beslut

Ärende

2019-000697

20190301

Föreläggande om att vidta åtgärder

2018-003331

20190301

2018-003146

Sökande/objekt

Fastighet

Handläggare

Hälsoskydd, klagomål på avsaknad av
vatten

Toarps-Taryd 5:1

Sevil Selimov

Föreläggande med vite

Livsmedelskontroll, inspektion

Petersberg 14

Thomas Vidholm

20190301

Föreläggande om att utföra undersökningar

Hälsoskydd, klagomål på temperatur

Slöjskivlingen 8

Maria Steinmetz

2018-003106

20190301

Avgift för timdebiterad tillsyn skickas med
rek till 3 st

Hälsoskydd, inspektion Rökfria miljöer

Vävaren 8

Naida Granov

2018-003640

20190304

Beslut om miljösanktionsavgift

Köldmedia, årsrapport 2017

Åkermyntan 5

David von Sydow

2018-002554

20190304

Avgift för timdebiterad tillsyn

Miljötillsyn, information om provtagning

Pantängen 14

Johannes Stolt

2019-000826

20190305

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Tjärblomstret 12

Roger Johansson

2019-000777

20190305

Föreläggande om skyddsåtgärder

Värmepump, installation

Lommen 7

Roger Johansson

2019-000449

20190306

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Valhall 20

Annelie Gustafsson

2019-000518

20190306

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Juno 10

Annelie Gustafsson

2018-003636

20190306

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Silverpoppeln 5

Annelie Gustafsson

2019-000654

20190306

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Viared 5:1

Annelie Gustafsson

2019-000748

20190306

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Milstolpen 7

Annelie Gustafsson

2018-003774

20190306

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Byttorpsklint 1

Annelie Gustafsson

2019-000603

20190306

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Simonsland 11

Annelie Gustafsson

2018-003743

20190306

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Bellona 5

Annelie Gustafsson

2019-000503

20190307

Omklassning av verksamhet

Miljötillsyn, beslut om omklassning

Guldbaggen 28

Sofie Bengtsson

2018-003354

20190307

Omklassning av verksamhet

Miljötillsyn, beslut om omklassning

Bronssvärdet 10

Sofie Bengtsson

2019-000483

20190307

Omklassning av verksamhet

Miljötillsyn, beslut om omklassning

Galären 6

Sofie Bengtsson

2018-003426

20190307

Omklassning av verksamhet

Miljötillsyn, beslut om omklassning

Vindbron 1

Sofie Bengtsson

Sida 1 av 3

Dnr

Datum

Beslut

Ärende

Sökande/objekt

2019-000579

20190308

Inklassning av verksamhet

Hälsoskydd, beslut om inklassning av
verksamhet

2019-000299

20190308

Beslut om miljösanktionsavgift

Hälsoskydd, anmälan om hygienlokal

2019-000856

20190308

Föreläggande om skyddsåtgärder

Värmepump, installation

Hallared 1:4

Roger Johansson

2018-003092

20190308

Omklassning av verksamhet

Miljötillsyn, beslut om omklassning

Fristads Klockarbol
6:1

Sofie Bengtsson

2019-000435

20190308

Omklassning av verksamhet

Miljötillsyn, beslut om omklassning

Viared 5:1

Sofie Bengtsson

2019-000906

20190311

Avgift för extra offentlig kontroll

Livsmedelskontroll, klagomål på kött

Spinnaren 14

Christina Källberg

2018-003760

20190311

Beslut om miljösanktionsavgift

Köldmedia, årsrapport 2017

Astern 7

David von Sydow

2015-002168

20190312

Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

Avlopp, tillsyn uppföljning av tillstånd

Vatunga 3:8

Karin Görjevik

2019-000323

20190312

Tillstånd för WC till modulinfiltration

Avlopp, ansökan WC

Backabo 2:26

Maria Steinmetz

2016-002740

20190312

Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

Avlopp, tillsyn uppföljning av inventering

Finnekumla 4:12

Karin Görjevik

2018-002284

20190312

Föreläggande om rivning av bryggdäck
inom strandskydd

Naturvård, strandskydd tillsyn

Arnäsholm 1:31

Matilda Chocron

2018-003745

20190312

Beslut om miljösanktionsavgift

Köldmedia, årsrapport 2017

Andromeda 5

David von Sydow

2019-000920

20190313

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Ebbared 2:76

Roger Johansson

2019-000892

20190313

Föreläggande om skyddsåtgärder

Värmepump, installation

Betslet 4

Roger Johansson

2019-000864

20190313

Föreläggande om skyddsåtgärder

Värmepump, installation

Rydboholm 1:298

Roger Johansson

2019-000268

20190314

Beslut om miljösanktionsavgift

Köldmedia, årsrapport 2017

Vattnet 7

David von Sydow

2019-000268

20190318

Beslut om miljösanktionsavgift

Köldmedia, årsrapport 2017

Vattnet 7

David von Sydow

2018-003280

20190319

Beslut om miljösanktionsavgift

Köldmedia, anmälan aggregat

)

Rydboholm 1:451

Sofia Törnqvist

2018-001298

20190321

Beslut om miljösanktionsavgift

Köldmedia, årsrapport 2017

)

Rydboholm 1:451

Sofia Törnqvist

2017-003009

20190322

Tillstånd, ändring av tidsramar

Avlopp, ansökan WC

Äspered 11:1

Peter Engström

2019-000577

20190322

Inklassning av verksamhet

Hälsoskydd, beslut om inklassning av
verksamhet

Valhall 1

Karin Görjevik

2019-001148

20190322

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Rödlingen 3

Roger Johansson

2019-000658

20190322

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Solrosen 3

Annelie Gustafsson

2019-001175

20190322

Föreläggande om skyddsåtgärder

Värmepump, installation

Gullriset 5

Roger Johansson

)

Sida 2 av 3

Fastighet

Handläggare

Kantarellen 2

Karin Görjevik

Fristads Prästgård 1:18 Karin Görjevik

Dnr

Datum

Beslut

Ärende

2018-002631

20190322

Tillstånd, ändring av datum

2018-003146

20190322

2019-001196

Sökande/objekt

Fastighet

Handläggare

Avlopp, ansökan WC

Äspered 4:9

Peter Engström

Beslut om att avsluta ärende

Hälsoskydd, klagomål på temperatur

Slöjskivlingen 8

Maria Steinmetz

20190325

Föreläggande om skyddsåtgärder

Värmepump, installation

Brämhult 11:99

Roger Johansson

2019-000915

20190325

Tillstånd för WC till modulinfiltration

Avlopp, ansökan WC

Sandhults-Sjögården
2:1

Karin Görjevik

2019-000811

20190325

Tillstånd för WC till minireningsverk

Avlopp, ansökan WC

Arås 1:26

Karin Görjevik

2019-000864

20190325

Föreläggande om skyddsåtgärder

Värmepump, installation

Rydboholm 1:298

Roger Johansson

2019-001254

20190325

Avgift för timdebiterad tillsyn

Miljötillsyn, utsläpp av stallgödsel

Tärby 19:2

David von Sydow

2019-001281

20190326

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Rydboholm 12:9

Roger Johansson

2019-001322

20190327

Inklassning av verksamhet

Hälsoskydd, beslut om inklassning av
verksamhet

Vile 3

Jennie Schürer von Waldheim

2019-000477

20190328

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Sandhults-Hulebo 1:5 Annelie Gustafsson

2019-001302

20190328

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Räveskalla 1:398

Roger Johansson

2019-001298

20190328

Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd

Värmepump, installation

Gorgo 12

Roger Johansson

2019-001467

20190329

Registrering av livsmedelsanläggning

Livsmedelskontroll, registrering av
anläggning

Skruven 3

Annelie Gustafsson
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Beslutstyp
Ändrat tillstånd, bifall
Ändrat tillstånd, bifall
Ändrat tillstånd, bifall
Återkallelse 9 kap. 18 § p. 1
Ändrat tillstånd, bifall
Återkallelse 9 kap. 18 § p. 1

Datum
Objekt
2019-03-05 13:06
2019-03-08 13:42
2019-03-08 16:59
2019-03-28 09:24
2019-03-28 13:18
2019-03-28 14:14

Ärendetyp
Ändrat tillstånd - e-tjänst
Ändrat tillstånd - e-tjänst
Ändrat tillstånd - e-tjänst
Återkallelse av serveringstillstånd
Ändrat tillstånd - e-tjänst
Återkallelse av serveringstillstånd

Diarienr
51-2019-00241
51-2019-00268
51-2019-00253
15-2019-00300
51-2019-00022
15-2018-00874

