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 Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten 

förutom i de delar som avser myndighetsutövning eller de ärenden som 
omfattas av sekretess. Dessa ärenden är markerade med *. 

 
Tid Tisdag 26e november 2019, kl. 17.00 
 
Plats Nornan, plan 2, Stora Brogatan 45, Borås  
 
Kallas Per Månsson (M) 
 Sofia Bohlin (S) 
 Jan-Åke Carlsson (S) 
 Cecilia Kochan (S) 
 Catherine Tynes Kjellbergh (L) 
 Katrine Andersson (M) 
 Elvira Löwenadler (M) 
 Robert Skånberg (SD) 
 
 Tobias Eng-Strömberg (S) 
 Jaana Ben Maaouia (S) 
 Tomas Fernfelt (S) 
 Alexander Andersson (C)   
 Matti Oinas (MP) 
 Sofia Sandänger (M) 
 Jessica Bjurén (M)  
 Lars Lyborg (KD) 
 Lars-Erik Johansson (SD) 
  
 Miljöchef Agneta Sander 
 Avdelningschef Zygmunt Cieslak 
 Avdelningschef Niclas Björkström 
 Avdelningschef Mirjam Keskifrantti 
 Avdelningschef Annelie Johansson 
 Avdelningschef Elin Johnsson 
 Personalföreträdare Anneli Nilsson 
 Personalföreträdare Johan Linderstad  
 
 
 
 
 
 
 
 Karl-Eric Nilsson (C)  Anette Bergqvist  
 Ordförande   sekreterare 
 

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

   - 
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   Föredragningslista  Beslutsförslag

 
1. Sammanträdets öppnande   - 
 
2. Närvaro - 
 
3. Val av protokollsjusterare   1. Cecilia Kochan (S) 
 samt tid för protokollets justering  2. Robert Skånberg (SD) 

  3. Jan-Åke Carlsson (S) 
   2019-12-01 
 
 
4. Nya och pågående Initiativärenden 
  
4.1 Nytt  
 
4.1.1 Per Månsson (M), 2019-11-26,”Miljöförvaltningens inspektion av lokalvård på skolor”.  
 
 
5. Fastställande av föredragningslista 
  
 - 
 
 
6 Information                                                                         
  
6.1    Info - Överklagade och överprövade beslut  Till handlingarna 
 strandskyddsdispenser       Matilda Chocron 
 
6.2    Info - Begäran från Länsstyrelsen om åtgärdsplan Till handlingarna  
 Uppföljning och utvärdering av miljöbalkstillsynen Mirjam Keskifrantti 
 i Borås stad 
 
6.3    Månadsuppföljning oktober 2019 Till handlingarna 
    Kristina Reinholdsson 
 
 6.4   Övrig information från förvaltningen inkl. Till handlingarna 
 personalärenden  Agneta Sander 
 
 
7 Miljöbalkstillsyn 
 
7.1 Strandskyddsdispens, Tomta 1:3 Godkänna med villkor 
 Ecos: 2019-373 Matilda Chocron  
 
7.2 Begäran från Länsstyrelsen om åtgärdsplan  Godkänna 
 Uppföljning och utvärdering av miljöbalkstillsynen Mirjam Keskifrantti 
 i Borås stad 
 Ecos: 2019-2320 

 
 
kl 17.05 
 
 
 

kl 17.15 
 
 
 
kl 17.25 
 
 
kl 17.35 
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7.3  Remiss – stärkt skydd för den enskilde vid  Godkänna 
Estetisk behandling Karin Görjevik 
Ecos 2019-3307 

8 Livsmedelskontroll 

8.1 Godkänna  *Sanktionsavgift enligt   
livsmedelslagen Ecos: 2019-3165 Livsmedelskontroll 

8.2 Godkänna *Sanktionsavgift enligt 
livsmedelslagen Ecos: 2019-3172 Livsmedelskontroll 

8.3 Godkänna 
Livsmedelskontroll 

*Beslut att inte ta ut sanktionsavgift 
enligt livsmedelslagen 
Ecos: 2019-2372 

8.4 Godkänna *Yttrande till  förvaltningsrätten 
Ecos: 2019-2372 Livsmedelskontroll 

9 Alkohol & Tobak 

9.1  *Ändring i serveringstillstånd Godkänna 
  Dnr. 51-2019-00715 Tillståndsenheten 

9.2 *Åtgärd mot serveringstillstånd Varning 
  Dnr. 72-2019-00685 Tillståndsenheten 

10 Miljöstrategiska 

10.1  Samråd för detaljplan Lundaskog, Viared 7:3 m.fl. Tillstyrka fortsatt planarbete 
Ecos: 2019-3301 Johanna Johansson 

10.2  Yttrande – Förslag till Borås Stads strategi för Tillstyrka med synpunkter 
Parkering i Borås Johanna Johansson 
Ecos: 2019-3211 

10.3  Detaljplaneförslag för Byttorp 3:1 Tillstyrka med synpunkter 
Ecos: 2019-3177 Pia Aspegren 
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11 Naturvårdsfonden   
  
11.1 Ansökan bidrag naturvårdsfonden, Gräslid 1:3 Godkänna: 
 Ecos: 2019-1989 Linnea Åsedahl  
 
11.2 Ansökan avslutsbidrag naturvårdsfonden,  Godkänna 
 Skrapered 1:90 och Bosnäs 3:1 (Bålån) Linnea Åsedahl 
 Ecos: 2017-1688   
11.3 Ansökan avslutsbidrag naturvårdsfonden, Godkänna 
 Boden 1 Linnea Åsedahl  
 Ecos: 2019-2582 
 
11.4 Ansökan bidrag naturvårdsfonden, Sillvalen 2 Godkänna: 
 Ecos: 2019-2762 Linnea Åsedahl  
 
11.5 Ansökan avslutsbidrag naturvårdsfonden,  Godkänna 
 Äspered 3:3 Linnea Åsedahl 
 Ecos: 2018-2028   
 
 
12 Administration 
 
12.1 Månadsuppföljning oktober 2019 Godkänna 
 Ecos: 2019-519 Kristina Reinholdsson 
  
12.2  Taxa 2020 alkohol, tobak, e-cigaretter, Godkänna 
 receptfria läkemedel Kristina Reinholdsson 
 Ecos 2019-3464 
 
12.3  Förslag på datum nämndmöten 2020 Godkänna 
   
  
13  Kurser och konferenser etc. 
  
BUS-dagar 21-23 april, Wisby Strand 
SKL presidiedagar för miljö- plan och byggnämnder 23-24 mars 2020 
Strategidagar februari 
 
 
14 Anmälningsärenden 
  
14.1 Delegeringsbeslut oktober 2019 Till handlingarna  
 
14.2  Inkomna skrivelser Till handlingarna 
        Barnrättsveckan 
 Lundaskogs vägförening 
 
 



Initiativärende  2019-11-26 
 

Initiativärende till Miljö- och konsumentnämndens möte 
den 26 november 2019 
 
Miljöförvaltningens inspektion av lokalvård på skolor. 
 
Vid ett verksamhetsbesök av en alliansrepresentant på Sven Eriksonsgymnasiet informerades 
det om att Miljöförvaltningen gör inspektioner kring kost och lokalvård på skolorna. 
Enligt utsago så hotas det med vite om det ligger fimpar på skolområdet, vilket för Sven 
Eriksonsgymnasiets del även innefattar området/trottoaren där Turistinformationen tidigare 
låg och där allmänheten kan röra sig fritt.  
Om det verkligen är så att man hotar skolorna med vite för att det ligger fimpar på 
skolområdet där även allmänheten har tillgång att promenera och planerar att göra verklighet 
av detta har vi ett problem.  
Även om man till mans kan tycka att ett förbud mot nedskräpning och fimpar på marken är 
bra, så kan man tycka att det är fel att meddela Borås Stadsskolor att de får böter om de inte 
plockar upp fimpar som ligger runt skolområdet.  
 
Jag skulle gärna vilja ha ett förtydligande om hur det ligger till i denna fråga.  
 
För Moderaterna 
 
Per Månsson 
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 E-delgivning  

 
 

Ansökan om strandskyddsdispens för 
ersättningsbyggnader på fastigheten Tomta 1:3 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
fritidshus, med måtten ca 11 x 7 samt en komplementbyggnad på 6,5 x 3,8 meter, på 
fastigheten Tomta 1:3, Sandviken 1 vid Stora Hålsjön, Borås kommun. Dispensen ges 
även för de altaner finns med i ansökan.  
 

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

1. Tomtplatsen ska mot sjön samt åt nord ost mot betesmarken, enligt bilaga 2, 
markeras med staket, häck, mur eller motsvarande. 

 
 
Lagstöd 
Beslutet har fattats med följande lagstöd: 
- Miljöbalken 7 kap. 18b §. Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15 

§ om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som anges i 18 a § 1 och 
2. 

 

Redogörelse för ärendet 
 har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att riva 

två byggnader och bygga två nya, samt bygga altaner kring dessa på fastigheten Tomta 
1:3. Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna inkom den 29 augusti 
2019. Ritning, karta och foton har bifogats ansökan. 
 
Sandviken 1 är adressen till det fritidshus som ansökan avser på fastigheten Tomta 
1:3. Trädgården är idag inhägnat med staket mot sjön och mot naturmarken i nordost. 
Från stranden och upp mot huset är en brant slänt, staketet är placerat precis ovanför 
branten bakom huset. I söder gränsar trädgården till ett annat fritidshus.  
 



 
Sida 
2(4) 

Datum 
2019-11-05 

Dnr 
2019-0373 

 
 
Området ligger inom ett landskapsobjekt i naturdatabasen. Odlingslandskapet har 
klass två och bedöms ha mycket högt naturvärde. I sluttningarna ner mot sjön 
omväxlar öppna kultiverade betesmarker med betade lövhagar.  
 

 har getts möjlighet att yttra sig över föreslagen tomtplats. Hon 
delar miljöförvaltningens bedömning. 
 
Underlag för beslut 
Ansökan inklusive ritningar och foton inkommen 2019-08-29 
 

Miljöförvaltningens bedömning 
Bestämmelser 
Platsen för det planerade fritidshuset ligger inom Stora Hålsjöns strandskyddsområde 
som är 200 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 är ianspråktaget på ett sätt att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften. 
 
Miljöförvaltningen bedömer att fritidshuset kommer att uppföras på en plats som 
redan är ianspråktagen. På tomten finns redan två byggnader idag, området är väl 
avskiljt med staket mot sjön så att en fri passage finns.  
 
På den aktuella platsen finns inga höga naturvärden. Livsvillkoren för växt- och 
djurlivet bedöms inte påverkas och allmänhetens tillgång till strandområdet försämras 
inte av byggnationen. Dispens är förenligt med strandskyddets syfte. 
 
Motivering till villkor 
För att det ska vara tydligt för allmänheten var den har tillträde ska tomtplatsen 
markeras med staket, häck mur eller liknande.  
 
 
Miljöförvaltningen bedömer att byggnaderna 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 de 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 rivning eller byggnation 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. 
Tomtplatsen får inte utökas genom att gräsmatta börjar klippas eller utemöbler etc 
placeras utanför tomtplatsen.  
 
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. 
 
Arbeten i vatten och/eller anläggning i vatten är vattenverksamhet enligt 11 kap 
Miljöbalken (MB). Arbeten i vatten är anmälnings- eller tillståndspliktiga om inte 
andra bestämmelser undantar verksamheten från en sådan plikt. I det fall åtgärderna 
innebär vattenverksamhet ska samråd/anmälan hållas med Länsstyrelsen. 
 

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. 
 

Matilda Chocron Agneta Sander  
Kommunbiolog Miljöchef 
 
Beslutet har tagits med stöd av delegationsordning fastställd av Miljö- och konsumentnämnden. 
 

Bilaga 
1. Översiktskarta 
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2. Situationsplan med tomtplatsavgränsning 
3. Flygbild  
4. Fotobilaga 
5. Hur man överklagar 

 

Beslutet skickas till 
 

Länsstyrelsen, vastragotaland@lansstyrelsen.se 
 

Kopia till 
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
 
 



Röd ring markerar Sandviken 1
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 Miljö- och konsumentnämnden 

  

Yttrande och återrapportering med anledning av 
Länsstyrelsens uppföljning och utvärdering av 
miljöbalkstillsynen i Borås Stad. 
 
Allmänt 
Länsstyrelsen ska ge tillsynsvägledning till kommunerna i respektive län inom bland 
annat Miljöbalksområdet. I begreppet ”tillsynsvägledning” ingår uppföljning och 
utvärdering av den operativa tillsynen. Detta framgår av miljötillsynsförordningen 
(3 kap 16 § och 1 kap 3 §).  

Syftet med uppföljningen av kommunen är att bedöma om den operativa tillsynen 
genomförs enligt miljöbalken (MB) och att de krav som anges i miljötillsyns-
förordningen (MTF) uppfylls. Målet är en effektiv, rättssäker och likvärdig operativ 
tillsyn i hela landet.  

Vid uppföljningen granskas planeringen av tillsynen utifrån miljötillsyns-
förordningens regler, de organisatoriska förutsättningarna att genomföra en 
oberoende tillsyn samt det praktiska genomförandet av tillsynen. 

  

Sammanfattning 
Länsstyrelsen genomförde den 28 mars 2019 en uppföljning av miljöbalkstillsynen i 
Borås stad och skickade under sommaren sin utvärdering till nämnden. Länsstyrelsen 
anser att kommunen bör arbeta för att förbättra verksamheten och nämnden ska 
senast sista november (förlängt från 15 november) rapportera hur den ställer sig till 
Länsstyrelsens noterade brister och rekommendationer.  

 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden lämnar förvaltningens åtgärdsplan som svar till 
Länsstyrelsen. 
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Ärendet 
Länsstyrelsen har uppmärksammat följande positiva förhållanden som nämnden 
kommer att arbeta för att för behålla och förstärka:  

• Miljö- och konsumentnämnden uppfyller till största delen lagstiftningens krav 
enligt förvaltningslagen och miljötillsynsförordningen.  

• Nämnden har tillgång till erfaren och engagerad personal.  

• Nämnden bedriver en välfungerande tillsyn inom vissa tillsynsområden med 
innehåll av förebyggande arbete. 

• Nämnden prioriterar den tillsyn som krävs vid de objekt som övertagits av 
Länsstyrelsen.  

För att nämna ett exempel sker tillsynsarbetet med anläggningen Sobacken 
eller ”Energi och Miljöcenter” med Borås Energi och Miljö som huvudman, 
genom en välfungerande arbetsgrupp som arbetar med tillsynen. 

• Den politiska organisationen säkerställer idag en oberoende tillsyn när det 
gäller beslut rörande kommunala verksamheter. Kommunens 
förvaltningsorganisation säkerställer tillsynens oberoende från driften av 
kommunala verksamheter.  

• Delegationsordningen är aktuell och de granskade besluten är fattade med rätt 
befogenheter.  

• Nämnden har tagit fram en heltäckande behovsutredning och tillsynsplan som 
tydligt visar på resursbehovet och vilken tillsyn som kan genomföras eller inte.  

• Förvaltningen har tydliggjort att personalomsättningen innebär ett 
resursbehov samt arbetar med att försöka få en stabilare personalsituation.  

• Förvaltningen har tillgång till stödfunktioner som administration, jurist, 
ekonomi, HR m.m.  

• Förvaltningen strävar efter att minska sårbarheten genom delat ansvar och 
arbete i team. Förvaltningen provar nya arbetssätt, såsom tematillsyn, för att 
effektivisera tillsynen, få bättre samsyn, minska sårbarheten och bredda 
kompetensen.  

• Länsstyrelsen bedömer utifrån de uppgifter som inkommit att nämnden fattar 
de beslut om förelägganden och förbud som krävs för att lagstiftningen ska 
uppfyllas.  
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Länsstyrelsen har uppmärksammat följande brister och risker som nämnden och 
kommunen bör beakta:  

1. Kommunen uppfyller inte bestämmelserna i 1:9 MTF då tillsynsarbetet inte 
kan bedrivas effektivt på grund av den stora resursbristen. Det är nämndens 
ansvar att ha de resurser som behövs för tillsynen.  

Nämnden har påbörjat en översyn för att stärka och synliggöra resurskedjan:  
 
behovsutredning och finansieringsbehov – tillsynsplan, budget och taxa – 
tillsynsuppföljning – analys – ny behovsutredning  

  
Under 2017 och 2018 låg fokus på att ta fram en komplett behovsutredning 
och tillsynsplan för första gången på flera år. Under 2019 går förvaltningen 
vidare med utveckling av tillsynsuppföljning. Under året provas manuell 
tidrapportering under två månader. Erfarenheterna därifrån tillsammans med 
helt nytt verksamhetssystem (2019/2020) kommer under 2020 medföra 
förbättrade möjligheter för uppföljning. När uppföljningen har fått högre 
kvalitet kommer fokus gå över på att vidareutveckla analysarbetet. 

När resurskedjan stärks ökar och förfinas kunskapen om resursbehov både i 
form av personal och finansiering inklusive förbättrat underlag för reviderad 
taxekonstruktion. 

Parallellt har nämnden under flera år arbetat med att succesivt stärka 
förvaltningen med stödfunktioner som är nödvändiga för att 
tillsynspersonalen ska kunna fokusera på tillsynsarbete och ha en god 
arbetsmiljö. Nämnden har de senaste åren tillsatt tjänster inom administration, 
kvalitet/IT, jurist, controller, HR-specialist och kommunikatör samt 
investerat i ett nytt verksamhetssystem Ecos2 för både Miljöbalks- och 
livsmedelsområdet. Under slutet av 2019 kommer alla nya resurspersoner vara 
på plats och runt årsskiftet driftsätts det nya verksamhetssystemet, därefter 
kommer nämnden och förvaltningen succesivt märka av förbättringar i takt 
med att ny personal kommer in i sina roller och i takt med att all personal lär 
sig det nya verksamhetssystemet. 

2. Den stora personalomsättningen innebär en risk för att värdefull kompetens 
förloras vilket kan medföra ytterligare ökning av resursbristen.  
 
Personalomsättningen beror till stor del på omvärldsfaktorer som är 
marknadsberoende och svåra för nämnden att påverka. Faktorer som 
nämnden har kunnat och valt att påverka: 

- Nämnden har succesivt stärkt förvaltningen med nödvändiga 
stödfunktioner på förvaltningen, se punkt 1. 

- Nämnden har de sista åren förstärkt personalbudgeten utöver 
ramuppräkning för att öka konkurrenskraften avseende lönenivåer 
med den privata sidan och med mindre grannkommuner. 
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- Nämnden har tillsett att förvaltningen fått ökade lokalytor och därmed 
bättre arbetsmiljö, när förvaltningen växte genom tillkommande 
verksamhetsområden (tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak, 
receptfria läkemedel och e-cigaretter). Nämnden fortsätter arbeta för 
att hela förvaltningen ska få sitta i gemensamma lokaler. 

- Medarbetare som stannar kvar uppger att de uppskattar att varje 
medarbetare kan ha arbetsuppgifter inom både miljö- och 
hälsoskyddsområdet och alla deltar i att planera upplägg av 
tillsynsarbetet tillsammans i teamen/arbetsområden. 

- Beslut om förslag till omorganisering inom Miljöbalksområdet har 
fattats på förvaltningsnivå och förväntas beslutas av nämnden i dec 
2019. Omorganiseringen medför att Miljötillsynsavdelningen delas i 
två avdelningar med två chefer. Syftet är att förbättra arbetsmiljön för 
både medarbetare och chefer. Medarbetarna har medverkat vid 
framtagandet av principer för uppdelningen vilket bland annat 
medfört att båda avdelningarna kommer ha ansvar för områden inom 
såväl miljö- och hälsoskydd. Omorganiseringen kommer att 
genomföras efter ny chef rekryterats, förutsatt att nämnden fattar 
beslut enligt förvaltningens förslag. 

3. Kostnadstäckningen för tillsynen är något låg samtidigt som behovet av tillsyn 
enligt miljöbalken inte uppfylls. 

Tillsynen på miljöbalkens område behöver få mer kostnadstäckning och 
medarbetarna behöver en förbättrad rutin för vilka moment som är 
tillsynsrelaterade för att därmed kunna ta rätt betalt från verksamhetsutövarna. 
Under det kommande året kommer förvaltningen att ta fram hjälpmedel för 
att underlätta debiteringsprocessen. I samband med översynen och analys av 
genomförd tidsredovisning kommer nämnden att tillfrågas vilka områden eller 
moment som ska vara skattefinansierad och inte. 
 

4. Nämnden har, som nämnts under punkt 1,  påbörjat en översyn för att stärka 
och synliggöra resurskedjan:  
 
behovsutredning och finansieringsbehov – tillsynsplan, budget och taxa – 
tillsynsuppföljning – analys – ny behovsutredning  

Nämnden har som ambition att succesivt se över konstruktionen av alla taxor 
(11 olika taxor/lagar inom framför allt miljöbalken, livsmedel, alkohol och 
tobak) för att säkerställa självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen samt 
för att regelbundet låta politiken aktivt besluta om taxa och andel skattemedel 
för respektive taxeområde. Takten på översynen kommer att kunna öka från 
2020 då nämnden under oktober 2019 anställt en ekonom/controller som ska 
vara delaktigt i arbetet med att revidera taxekonstruktionen för 
Miljöbalksområdet med uppdaterad taxa för 2021.  

5. På grund av resursbristen hinns inte den obligatoriska tillsynen med. En för-
utsättning för att få ta över tillsyn från Länsstyrelsen är att det finns resurser 
till både obligatorisk och överlåten tillsyn. 
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Under 2017, 2018 och 2019 har tillsynstiden lagts på att genomföra tillsyn på 
de årsbetalande verksamheterna. Inför 2019 planerades dessa inspektioner in  
under första halvåret och under hösten prioriteras årsbetalande verksamheter 
som har mer omfattande tillsynstid, samt även en del tillsyn på u-
verksamheter.  

Under 2019 har Miljötillsynsavdelningen prioriterat att följa upp genomförd 
tillsyn i en strukturerad lista över de årsbetalande verksamheterna med störst 
risk att påverka människors hälsa eller miljön negativt. En ansvarig person 
uppdaterar och bevakar att nödvändig information dokumenteras. Detta 
arbete kommer att vidareutvecklas med tiden. På så sätt kommer den tillsyn 
som staten meddelat ska prioriteras att genomföras. Nämnden kommer även 
fortsättningsvis att ha fokus på att utföra tillsyn på verksamheter med störst 
risk och årlig tillsynsavgift för att uppnå målen i myndighetsutövningen. 

 

Länsstyrelsen lämnar följande rekommendationer:  

6. Nämnden och förvaltningen behöver arbeta vidare med att göra kopplingen 
mellan övergripandemål och tillsynens prioriteringar mer tydliga.  

Under 2019 har miljöbalkstillsynen fokuserat på att tillsynsplanera på mer 
detaljerad nivå än tidigare, dvs uppdelat på arbetsområde/team. Specifika 
tillsynsplaner för dessa delområden håller på att tas fram inför 2020. Detta 
arbete kommer att samlas i en komplett tillsynsplan för Miljöbalkstillsynen 
2020 och ska omfattar en treårsperiod. För ändamålet kommer SKLs 
planeringsmatris för tillsynsplanering i teamen att användas inför 2020 – 2022 
vid kartläggning av verksamheters olika tillsynsbehov, utifrån den risk som 
verksamheten medför på miljön och eller hälsan. I samband med detta 
kommer de nationella, regionala samt lokala miljömålen att vävas in i 
tillsynsplanen.  

7. Kommunen behöver vidta åtgärder så att resurserna för tillsyn motsvarar 
behovet för tillsynen. Nämnden har ett ansvar att begära mer resurser för 
tillsynen om det inte finns möjlighet att finansiera resursbehovet med avgifter.  

Taxekonstruktionen för miljöbalken behöver ses över. Underlag för 
revideringen kommer bland annat från medarbetarnas tidsredovisning som 
genomförts två gånger under året. Nämndens ambition är att administratörer  
ska arbeta med administration och inspektörerna ska få arbeta mer med 
tillsyn. Det nya verksamhetssystemet kommer att underlätta denna förändring. 

På avdelningen har resurser saknats jämfört med behovsutredningen. I 
budgeten 2019 stärktes personalbudgeten med tre helårstjänster. Under året 
har två av dessa tjänster tillsatts men ett föräldravikariat har inte kunnat 
bemannas ännu på grund av för otillräckligt kvalificerade sökande. 

8. Kompetensutvecklingsplanen behöver uppdateras.  

Individuella kompetensutvecklingsplaner finns. Det saknas däremot 
dokumenterad och samlad plan för samtliga medarbetare. Med stöd av 
nämndens nya HR-specialist kan nämnden påbörja arbetet med att ta fram en 
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komplett kompetensutvecklingsplan och har ambitionen att på sikt upprätta 
en flerårig sådan.  

9. Uppföljningen och utvärderingen behöver bli tydligare så att nämnden lättare 
kan följa vilken tillsyn som genomförs samt konsekvenserna av den tillsyn 
som uteblir om det inte finns tillräckliga personalresurser.  

Nämnden kommer under 2020 att prova nya för uppföljning för att tydliggöra 
vilken tillsyn som genomförs. Dels kommer en modell för månadsuppföljning 
alternativt tertialuppföljning inledningsvis att provas och dels kommer 
tillsynsplanen delas upp på individnivå och/eller teamnivå. Därmed kan man 
också få en tydligare uppföljning på miljöbalksområdet. 

Under 2019 har avdelningen prioriterat att följa upp genomförd tillsyn i en 
strukturerad lista med årsbetalande verksamheter. En ansvarig person 
uppdaterar och bevakar att nödvändig information dokumenteras. Detta 
arbete kommer att vidareutvecklas och förbättras med tiden. På så sätt uppnås 
den tillsyn som staten meddelat ska prioriteras.  

10. Det finns behov av att arbeta vidare med rutiner och mallar för att underlätta 
en likvärdig tillsyn. 

Det nya ärendehanteringssystemet kommer vara utformad med fokus på 
effektiva processer som gör det lätt att registrera uppgifter korrekt. Det gör att 
arbetet med tillsyn blir mer effektivt, rättssäkert och likvärdigt. En stor fördel 
med Ecos2 är att det kommer att gå enkelt att få en överblick över alla 
pågående och avslutade ärenden. Med god överblick blir det enklare att 
tillsynsplanera för varje objekt. I systemet finns även viss historik samlad och 
det går att se händelser och vad som ligger planerat såsom brister, 
förelägganden, åtgärdslistor etc. Nya rutiner och mallar håller på att tas fram i 
samband med införandet av Ecos2. 

11. Kommunen behöver tydligare skilja på beslut och tillsynsrapport. En 
tillsynsrapport kan inte överklagas och ska därför inte innehålla krav. 

Åtgärder är redan vidtagna för att medarbetare ska använda föreläggande när 
beslut om åtgärder fattas och tillsynskort/-rapport utan beslut om åtgärder. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Agneta Sander  Mirjam Keskifrantti 
Miljöchef  Avdelningschef  
 

Bilaga 
Länsstyrelsens uppföljning och utvärdering av miljöbalkstillsynen i Borås stad 2019 
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Rapport från Länsstyrelsens uppföljning och utvärdering av miljöbalkstillsynen i 
Borås kommun 2019 
 
 

Åtgärdsplan skickas till 
Länsstyrelsen Västra Götalands Län, 403 40 Göteborg 
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Lotta Sahlin Skoog 
Miljöskyddsavdelningen 

 
 

 Miljö- och konsumentnämnden  
Borås stad 
miljo@boras.se 
 
  

 

 
 

Postadress: 
Länsstyrelsen Västra Göta-
lands län  
403 40 Göteborg  

 

 Telefon/Fax: 
010-224 40 00 (vxl) 
010-224 40 22 (fax) 

Webb: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

Rapport från Länsstyrelsens uppföljning och utvärdering av mil-
jöbalkstillsynen i Borås kommun 
 
Syftet med uppföljningen 
Syfte med uppföljningen av kommunen är att bedöma om den operativa tillsynen 
genomförs enligt miljöbalken (MB) och att de krav som anges i miljötillsynsför-
ordningen (MTF) uppfylls. Målet är en effektiv, rättssäker och likvärdig operativ 
tillsyn i hela landet.  

Länsstyrelsen ska ge tillsynsvägledning i länet. I begreppet ”tillsynsvägledning” in-
går uppföljning och utvärdering av den operativa tillsynen. Detta framgår av 3 kap 
16 § och 1 kap 3 § miljötillsynsförordningen.   

Vid uppföljningen granskas planeringen av tillsynen utifrån miljötillsynsförord-
ningens regler, de organisatoriska förutsättningarna att genomföra en oberoende 
tillsyn samt det praktiska genomförandet av tillsynen. 

Uppföljningen utgår från tre huvudfrågor:  

1. Finns en planerad verksamhet och följs det som planeras?  
 

2. Vad blir effekten av myndighetens genomförande av planen? Genomförs 
den planerade verksamheten så att den har den effekt som myndigheten 
avser och uppnås myndighetens mål och planerade resultat enligt planen? 

  
3. Är den planerade verksamheten och resultatet ändamålsenliga för att upp-

fylla kraven?  
 

Deltagare 
Vid uppföljningsbesöket deltog från Borås kommun:  

• Karl-Erik Nilsson, ordf. Miljö- och konsumentnämnden 
• Per Månsson, v. ordf. Miljö- och konsumentnämnden 
• Agneta Sander, förvaltningschef, miljöförvaltningen 
• Mirjam Keskifrantti, avdelningschef miljötillsyn 
• Ilse Postma, miljöinspektör 
• Carin Christensen, miljöinspektör 
• Lena Jonsson, miljöinspektör 
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Vid intervjuerna deltog även: 

• Sevil Selimov, miljöinspektör 
• Karin Görjevik, miljöinspektör 
• Naida Granov, miljöinspektör 
• Peter Engström, miljöinspektör 
• Sofia Törnqvist, miljöinspektör 

Från länsstyrelsen deltog:  

• Lotta Sahlin Skoog, länsmiljöingenjör, Miljöskyddsavdelningen 
• Lotta Wiik, länsmiljöingenjör, Miljöskyddsavdelningen  
• Kirsti Lindemark Jansson, miljöskyddshandläggare, Miljöskyddsavdel-

ningen 
 
Genomförande 
Uppföljningsbesöket bestod av intervjuer och dokumentgranskning  

Under besöket granskades följande områden: 

• Organisation, nämnd, samordning, opartiskhet och jäv 

• Mål för miljöbalkstillsynen 

• Befogenheter för personalen 

• Register, behovsutredning och tillsynsplan 

• Tillgång till personal 

• Kompetens 

• Avgifter och kostnadstäckning 

• Överlåten tillsyn 

• Uppföljning och utvärdering 

• Genomförande av obligatorisk tillsyn 

• Ärendehantering 

• Tillsynsrapporter och beslut 

• Åtgärder vid bristande efterlevnad 

 

Bedömning  
Under varje granskat område anges bakgrunden till varför området granskats, 
Länsstyrelsens bedömning samt i en kommentar de uppgifter som framkommit vid 
granskningen. 

Lagstiftningen som har använts som underlag och i vissa fall som stöd för bedöm-
ningarna anges i bilaga. Miljö- och konsumentnämnden är ansvarig för att kraven i 
lagstiftningen är uppfyllda.  

Organisation, nämnd, samordning, opartiskhet och jäv 

Bestämmelserna i kommunallagen och miljötillsynsförordningen anger att en 
nämnd inte får utöva lag- eller annan författningsföreskriven tillsyn över sådan 
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verksamhet som nämnden själv bedriver. En förtroendevald eller anställd hos kom-
munen är jävig, om ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som hon 
eller han själv är knuten till. 

Regeringsformen och förvaltningslagen slår fast att förvaltningsmyndigheterna ska 
iaktta saklighet och opartiskhet i sin verksamhet. 

Länsstyrelsens bedömning 

Borås kommuns politiska organisation säkerställer idag en oberoende tillsyn när det 
gäller beslut rörande kommunala verksamheter. Kommunens förvaltningsorganisat-
ion säkerställer tillsynens oberoende från driften av kommunala verksamheter. 

Kraven på saklighet och opartiskhet iakttas om de förtroendevalda i Miljö- och 
konsumentnämnden agerar så som framkom vid uppföljningsbesöket, genom att ej 
delta i ärenden där det kan uppstå en jävssituation.  

Uppgifter som framkommit vid granskningen 

Kommunen har en fristående förvaltning (Miljöförvaltningen) och en fristående 
nämnd (Miljö- och konsumentnämnden) för miljö- och hälsoskyddstillsynen. Det 
förkommer inget inbyggt jäv i organisationen. Förvaltning och nämnd har ett aktivt 
samarbete med övriga kommuner inom Sjuhärad. Det finns bl a ett avtal mellan 
dessa kommuner som innebär möjligheter att utbyta tjänster vid behov. Kommunen 
deltar även i nätverket G9 tillsammans med kommuner av motsvarande storlek. Det 
pågår även ett samarbete med Öckerö och Marks kommuner kring framtagandet av 
behovsutredning och tillsynsplan. 

Nämndens presidium har uppföljningar två gånger per år med kommunalråden. 
Inget kommunalråd (finns 8 st) sitter med i miljö- och konsumentnämnden. 

Kommunen har rutiner för hur risken för jäv ska hanteras. Om det finns behov kan 
en handläggare från annan kommun anlitas för att undvika jäv. Nämnden tar regel-
bundet upp frågan hur risken för jäv ska undvikas. 

Förvaltningen består av ca 70 medarbetare. Däri ingår även konsumentrådgivning 
och strategiskt miljöarbete. Förvaltningen har egna stödfunktioner som jurist, ad-
ministration, HR och ekonomi. Diarieföring och expediering utförs av administra-
tiv personal vilket avlastar inspektörerna. 

All personal är anställd av nämnden. Förvaltningschefen är anställd av kommun-
styrelsen. 

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd består i nuläget av drygt 18 årsarbetare för-
delat på ca 23 personer. Från att ha arbetat mer åtskilt så arbetar miljöskydd och 
hälsoskydd nu tätare tillsammans. Avdelningen är egentligen lite för stor för att det 
ska fungera optimalt, det är svårt för chefen att hinna med alla medarbetare. 

Mål för miljöbalkstillsynen 

Det yttersta syftet och målet med uppföljning och utvärdering av kommunernas 
tillsyn är att det ska vara en effektiv, rättssäker och likvärdig tillsyn i hela landet. 

Länsstyrelsens bedömning 

Länsstyrelsen konstaterar att miljö- och konsumentnämnden har som ambition att 
ha de lokala miljömålen samt stadens strategiplan som utgångspunkt vid tillsyns-
planeringen. Nämnden och förvaltningen behöver arbeta vidare med att göra kopp-
lingen mellan övergripandemål och tillsynens prioriteringar mer tydliga.  
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Uppgifter som framkommit vid granskningen 

Nämnden och förvaltningen har som ambition att arbeta mer utifrån miljömålen 
men tycker inte att de har nått dit ännu. Den miljöstrategiska avdelningen tar fram 
Borås lokala miljömål. Det finns även en strategiplan för Borås stad. Avdelningen 
för miljö- och hälsoskydd försöker ha dessa som en utgångspunkt när de arbetar 
med tillsynsplaneringen. 

Hela staden håller på att se över arbete med mål, verksamhetsmått och visioner. 
För de strategiska målen har varje förvaltning fått ett uttalat ansvar. Verksamhets-
måtten är nämndens egna mått där uppföljningen rapporteras till controllern. 

Förvaltningen skapar ett ärende i Ecos vid årets början där alla insatser med rådgiv-
ning, kundkontakter etc läggs in som händelser. På så sätt kan de mäta hur mycket 
arbete som läggs ned på detta. 

Befogenheter för personal 

Handläggare som arbetar med miljöbalkstillsynen ska ha rätt befogenheter att fatta 
beslut i ärenden. 

Länsstyrelsens bedömning 

Länsstyrelsen kunde vid uppföljningen konstatera att de granskade besluten är fat-
tade med rätt befogenheter. 

Delegationsordningen är uppdaterad och uppges fungera väl. 

Uppgifter som framkommit vid granskningen 

Nämnden har en långtgående delegationsordning, senast reviderad i januari 2019. 
Nämnden delegerar en stor del av beslutsrätten till förvaltningschefen som i sin tur 
delegerar vidare till handläggare. Delegationsbeslut redovisas för nämnden varje 
månad. Personalen upplever att delegationen är tillräcklig och fungerar att arbeta 
utifrån. 

Brottsanmälan ses som verkställighet och kräver ingen delegation. Förvaltningen 
har ändå som rutin att brottsanmälningar ska skrivas under av förvaltningsjurist el-
ler avdelningschef. Beslut om föreläggande om rättelse kan tas av handläggare. Be-
slut kopplat till vite tas av avdelningschef eller förvaltningschef. 

Under semestertid finns alltid minst 3 miljöinspektör i tjänst. Någon fungerar alltid 
som t f avdelningschef. 

Register, behovsutredning och tillsynsplan, tillgång till personal 

I miljötillsynsförordningen (MTF) finns bestämmelser om att det hos den kommu-
nala nämnden ska finnas en utredning om tillsynsbehovet, föras register över till-
synsobjekten samt upprättas en tillsynsplan.  

Vid uppföljningen tittar Länsstyrelsen på hur många personresurser som finns att 
tillgå för miljöbalkstillsynen. Behovsutredningen ingår som ett underlag i uppfölj-
ningen.  

Länsstyrelsens bedömning 

Kommunen uppfyller bestämmelserna i 1 kap 6-8 §§ MTF avseende register, be-
hovsutredning och tillsynsplan.  



 

  
RAPPORT 
  

 
Diarienummer 

 
Sida 

2019-06-28 
  

503-3364-2019 
  

5(13) 

 

Länsstyrelsen bedömer det som mycket positivt att nämnden nu tagit fram en hel-
täckande behovsutredning och tillsynsplan som tydligare visar på resursbehov och 
vilken tillsyn som kan genomföras eller inte.  

Länsstyrelsen anser att det är positivt att kommunen i behovsutredningen tagit med 
vilka resurser som åtgår för personalomsättning. 

Det är positivt att förvaltningen har tillgång till stödfunktioner som administration, 
jurist, ekonomi, HR m.m. 

Kommunen uppfyller inte bestämmelserna i 1:9 MTF då tillsynsarbetet inte kan be-
drivas effektivt på grund av resursbristen.  

Länsstyrelsen uppmanar kommunen att vidta åtgärder så att resurserna för tillsyn 
motsvarar behovet för tillsynen. Miljö- och konsumentnämnden har ett ansvar att 
begära mer resurser för tillsynen om nämnden inte kan klara sin åtaganden. 

Uppgifter som framkommit vid granskningen 

Förvaltningen kommer under året att byta ärendehanteringssystem för tillsyn och 
kontroll, tidsplanen är att konvertera i augusti från Ecos till Vision. Det finns även 
ett kommungemensamt ärendehanteringssystem, Ciceron. Nämndens ärenden han-
teras i detta system. Arbete pågår med att få bättre koppling mellan de olika syste-
men. 

Förvaltningen har register över anmälningspliktiga miljöskydd- och hälsoskydds-
objekt. Däremot finns inte tillräckliga register över ej anmälningspliktiga verksam-
heter. För verksamheter inom yrkesmässig hygienisk behandling har förvaltningen 
nyligen börjat ta ut fasta avgifter. Dessa objekt har därför klassats in och finns i re-
gistret.  

Årets budget antogs i januari. Ambitionen är att det ska finnas en tillsynsplan innan 
året börjar. Tanken är även att en Behovsutredning ska tas fram under våren och 
finnas med som ett underlag i höstens budgetarbete för kommande år. Förvalt-
ningen använder nu SKL:s nya modell för behovsutredning. Nu gällande behovsut-
redningen visar på ett resursbehov för miljöbalkstillsyn och tillsynsrelaterat arbete 
på 32 åa. I nuläget finns 18 åa tillgängliga vilket innebär en mycket stor differens.  

Det har funnits en stor resursbrist i många år. Det har dock under flera år inte tagits 
fram någon komplett behovsutredning och nämnden har inte lyft behovet av extra 
resurser upp till kommunledningen. 

Genom den nya behovsutredningen och tillsynsplanen har det blivit tydligare vil-
ken tillsyn som hinner genomföras och vad som inte hinns med. Detta har inte varit 
så tydligt innan. Förvaltningen saknar dock bra uppföljningssystem för att kunna 
följa vilken tillsyn som sedan faktiskt genomförs. Det upplevs också positivt att 
även skattefinansierad tillsyn och tillsynsrelaterat arbete har tidsatts i behovsutred-
ningen. Det kan dock behövas göras en översyn över behovsanalysen avseende till-
synsrelaterad tid, vilken kan medföra något modifierade siffror i kommande BU. 

Nämnden prioriterar främst tillståndspliktiga verksamheter för att inte få en till-
synsskuld gentemot dessa objekt. Under 2019 ska även två personer anställas som i 
huvudsak ska bedriva tillsyn på U-objekt. Dessa tjänster är tänkta att finansieras 
genom ökade intäkter. 

Personalomsättningen vid förvaltningen har varit stor de senaste åren. Det är svårt 
att rekrytera nya då efterfrågan på inspektörer är stor och för få utbildas. Ledningen 
har gjort en kartläggning av orsakerna till att personal slutar för att om möjligt hitta 
förbättringar som kan göras för att minska personalomsättningen. Tiden det tar att 
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ersätta personal har tagits med i Behovsutredningen för att visa på att detta kräver 
resurser.  

Kompetens 

En operativ tillsynsmyndighet ska enligt miljötillsynsförordningen bedriva tillsyns-
arbetet effektivt och myndigheten ska utveckla personalens kompetens.  

Länsstyrelsens bedömning 

Länsstyrelsen konstaterar att kommunen delvis uppfyller kraven i 1:9 MTF. Det 
finns en kompetensutvecklingsplan, men den är i behov av uppdatering. Personalen 
har möjlighet att delta i kompetensutveckling efter behov. 

Den stora personalomsättningen innebär en risk för att värdefull kompetens förlo-
ras vilket kan medföra ytterligare ökning av resursbristen. 

Uppgifter som framkommit vid granskningen 

Förvaltningen har en kompetensutvecklingsplan, men den är inte uppdaterad på se-
nare år. Förvaltningen ska anställa en HR-ansvarig som kommer att få arbeta med 
dessa frågor. Områden där kompetensen behöver höjas redovisas i behovsutred-
ningen. 

Inspektörerna får gå de utbildningar som de har behov av. Förvaltningen har även 
äskat mer medel för kompetensutveckling. Man använder även pengar som blivit 
över p g a vakanser till extra kompetenssatsningar. 

Personalomsättningen har varit mellan 15-20 % per år sedan 2015. Förvaltningen 
har genomfört en analys av orsaken och bl a identifierat ökad efterfrågan på in-
spektörer, hög arbetsbelastning samt bostadsort som orsaker till att personal slutar. 

Risken finns att förvaltningen tappar i kompetens när man inte hinner genomföra 
tillsyn inom vissa tillsynsområden.  

Avgifter och kostnadstäckning 

Finansieringen av tillsynen sker dels genom avgifter och dels med skattefinansie-
ring. Regeringen understryker vikten av att myndigheternas verksamhet i möjlig-
aste mån avgiftsfinansieras. Tillsynen över hela miljöbalkens område bör som hu-
vudprincip vara avgiftsfinansierad. 

Länsstyrelsens bedömning 

Länsstyrelsen konstaterar att kostnadstäckningen för tillsynen är något låg samti-
digt som behovet av tillsyn enligt miljöbalken inte uppfylls. Det är nämndens an-
svar att ha de resurser som behövs för tillsynen. Länsstyrelsen gör bedömningen att 
timavgiften för miljöbalkstillsynen ligger på en rimlig nivå.  

Länsstyrelsen rekommenderar att kommunen ser över om det är möjligt att delvis 
avgiftsfinansiera ytterligare tjänster. Många arbetsuppgifter inom miljöbalkens om-
råde kan dock inte täckas av avgifter och det är av stor vikt att detta arbete också 
får tillräckligt med utrymme. 

Länsstyrelsen anser att miljö- och konsumentnämnden har ett ansvar att begära mer 
resurser för tillsynen om nämnden inte kan klara sin åtaganden och det inte finns 
möjlighet att finansiera resursbehovet med avgifter.  
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Uppgifter som framkommit vid granskningen 

Kommunen har en taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som 
fastställdes av kommunfullmäktige 2018. Timavgiften för 2019 är 1156 kr och räk-
nas upp med index inför varje år. 

Underlag för taxan följer SKL:s tidigare modell om riskbaserad taxa. De arbetar 
dock inte med erfarenhetsmodulen. Kommunen kommer att se över taxan när 
SKL:s nya modell har kommit. Troligen blir det dock inte inför 2020. 

Kostnadstäckningen för miljöbalkstillsynen är 42%. Avsikten är att ta fram en bud-
get per taxeområde när förvaltningen får tillgång till en controller som kan arbeta 
med detta. Förvaltningen har blivit bättre på att ta ut timavgifter på senare år, men 
ytterligare förbättringar kan göras. 

Förvaltningen får ta med sig överskott och eventuell skuld tillkommande år. Nämn-
den kan äska medel för verksamheten i samband med budgetarbetet. Inför 2019 har 
förvaltningen fått extra medel för att anställa HR-ansvarig, ekonom och administra-
tör. De har även fått del av byggbonuspengar för att arbeta med förorenade områ-
den. Under 2019 tillkommer inte mer kommunala resurser för tillsynspersonal. 
Däremot kommer två personer anställas som ska finansieras genom ökade intäkter. 

Överlåten tillsyn 

För att Länsstyrelsen ska kunna överlåta tillsyn till den kommunala nämnden ska 
enligt 1:20 MTF hänsyn tas till nämndens förutsättningar att uppfylla kraven i 1 
kap 6-12 §§ miljötillsynsförordningen, förutsättningarna att utöva tillsyn över till-
synsobjektens hantering av kemiska produkter samt att nämndorganisationen inte 
strider mot bestämmelserna i kommunallagen. 

Länsstyrelsens bedömning 

Länsstyrelsen bedömer enligt de uppgifter som framkommit att nämnden huvud-
sakligen bedriver den tillsyn som krävs för de övertagna objekten. Däremot råder 
resursbrist för tillsynen i stort vilket gör att obligatorisk tillsyn inte hinns med.  

Länsstyrelsen bedömer att det är mycket viktigt med kompetens och kontinuitet i 
tillsynen av de övertagna tillsynsobjekten, främst för A-objekten och IUV-verk-
samheterna. 

En förutsättning för att få ta över tillsyn från Länsstyrelsen är att det finns resurser 
till både obligatorisk och överlåten tillsyn. Länsstyrelsen planerar att göra en över-
syn av den tillsyn som är överlåten till kommunerna i länet, bl a efter förväntad 
vägledning på området från Naturvårdsverket. 

Uppgifter som framkommit vid granskningen 

Nämnden har tagit över tillsynen över ett 30-tal B-objekt, samt 2 A-objekt från 
Länsstyrelsen. Avdelningen för Miljötillsyn prioriterar objekten med fast avgift och 
de övertagna tillsynsobjekten samt den händelsestyrda tillsynen som behöver utfö-
ras. 

En särskild grupp arbetar tillsammans med tillsyn över A-objekten. Detta för att 
bygga upp en stabil tillsyn och kompetens som inte är beroende av enskilda medar-
betare. Det finns en särskild tillsynsplanering för de enskilda A-objekten och IUV-
verksamheterna. 
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Uppföljning och utvärdering av verksamheten 

Enligt miljötillsynsförordningen ska en operativ tillsynsmyndighet årligen följa upp 
och utvärdera sin tillsynsverksamhet. 

Länsstyrelsens bedömning 

Länsstyrelsen konstaterar att kommunen uppfyller kraven i 1:12 MTF genom att 
den årligen följer upp och utvärderar sin tillsynsverksamhet.  

Dock behöver uppföljningen och utvärderingen bli tydligare så att nämnden lättare 
kan följa vilken tillsyn som genomförs samt konsekvenserna av den tillsyn som 
uteblir om det inte finns tillräckliga personalresurser.  

Länsstyrelsen anser att ett system bör tas fram för att verifiera att tillsynen når av-
sedd effekt för att uppnå målen. 

Uppgifter som framkommit vid granskningen 

Kommunen följer upp och utvärderar miljöbalkstillsynen via ärendehanteringen, 
antal tillsynsbesök, specifika nyckeltal för tillsynen och planerad tillsyn. En årlig 

verksamhetsberättelse presenteras för nämnden.  

Uppföljning av verksamheten sker även varje tertial och redovisas för nämnden. 
Uppföljning av budget sker varje månad. Det förs en dialog med nämnden om det 
finns behov av omprioriteringar under året. Det finns ingen generell tidsredovis-
ning av olika arbetsuppgifter, däremot tidsredovisas enskilda ärenden i Ecos för att 
kunna fakturera rätt. Uppföljningen får göras genom en uppskattning i de olika ar-
betsgrupperna av vad som är genomfört och inte. Det som inte hinns med ett visst 
år skjuts upp till nästa år. 

Nämnden saknar ett system för att verifiera att tillsynen har avsedd effekt. 

Genomförande av obligatorisk tillsyn  

Den kommunala nämnden har ett ansvar att genomföra obligatorisk tillsyn i till-
räcklig omfattning. 

Länsstyrelsens bedömning 

Länsstyrelsen bedömer efter intervjuerna med personalen att tillsyn har bedrivits 
vid större delen av de anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheterna. Tillsynen 
hinns dock inte med tillräckligt ofta i förhållande till behovet. Däremot har inte till-
syn över ej anmälningspliktiga verksamheter hunnits med på flera år. 

Den kommunala nämnden har enligt verksamhetsplanen en strategi för tillsyn av 
s.k. 38 § verksamheter (förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd). 

Nämnden skall även enligt planen ägna särskild uppmärksamhet åt byggnader, lo-
kaler och anläggningar med stöd av 45 § FMH.  

Risken finns dock att tillsyn inom vissa obligatoriska tillsynsområden inte kan ge-
nomföras p g a resursbrist.  

Uppgifter som framkommit vid granskningen 

Handläggaren arbetar i olika team/subgrupper t ex Avloppsreningsverk, Förenade 
områden, Enskilda avlopp, Hygienlokaler, undervisningslokaler mm. Det är me-
ningen att ingen person ska ha ensamt ansvar för ett arbetsområde eller en bransch. 
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Miljöskydd och hälsoskydd arbetar närmare varandra nu än de gjort tidigare. Ris-
ken har minskat för att saker hamnar mellan stolarna när uppdelningen inte är lika 
strikt som tidigare. Avstämningen mellan grupperna har även blivit bättre för att få 
en mer likartad tillsyn. 

Inom miljöskyddstillsynen hinns i stort sett tillsynen av anmälningspliktiga verk-
samheter med. Däremot har det inte funnits resurser till tillsyn av U-verksamheter 
på flera år. Även tillsyn av förorenade områden lider av resursbrist.  

Hälsoskyddstillsynen har tidigare varit eftersatt men det fungerar bättre nu. Fasta 
årsavgifter tas ut för anmälningspliktiga objekt och tillsyn av dessa ska ske regel-
bundet. Bostadstillsyn har hittills mest skett efter klagomål men mer planerad till-
syn av fastighetsägares egenkontroll är på gång.  

Ärendetavlor används inom vissa områden för att synliggöra pågående ärenden och 
få en bättre struktur på tillsynen. Detta har gett bättre överblick över ärendena vil-
ket har minskat stressen. 

En del av tillsynen bedrivs som tematillsyn, då en del av personalen genomför en 
tillsynsinsats inom ett visst område. Detta för att kunna genomföra många tillsyns-
besök inom ett område under en kortare tid och samtidigt skapa samsyn. Tematill-
synen ökar också antalet inspektioner som genomförs. Arbetssättet i tematillsynen 
får man med sig när man gör tillsyn även inom andra områden. De som har mest 
kunskap om området lär upp de övriga. Detta medför att t ex hälsoskyddsansvariga 
kan få bedriva tillsyn inom miljöskydd och tvärtom. Förberedelserna inför tematill-
syn tar lång tid och möjligen blir tillsynsgrupperna för breda då det kräver tid att 
komma in i området för de som saknar erfarenhet av temat. Det kan också bli splitt-
rat när man behöver sätta sig in i arbetsområden som man inte vanligtvis arbetar 
med. Avdelningen vill fortsätta arbeta med tematillsyn men eventuellt utveckla det 
vidare. 

Alla i personalen har deltagit i utredning av resursbehovet så personalen känner 
igen sig i att det är en stor personalbrist. Det är mängden arbete som främst medför 
en stress och splittring. Det förs en dialog med avdelningschefen kring hur arbetet 
ska organiseras, det kan bli ett problem om man tillhör för många olika team. 

Det finns en risk att den tillsyn som är lättast att debitera prioriteras, t ex objekt 
med fasta avgifter. 

Ärendehantering 

Vid uppföljningen granskar Länsstyrelsen hur ärendebalansen ser ut inom nämn-
dens område samt om det finns rutiner och mallar för att underlätta handlägg-
ningen.   

Vid uppföljningen granskades några tillsynsrapporter och beslut samt några kla-
gomålsärenden. 

Länsstyrelsens bedömning 

Länsstyrelsen vill framhålla vikten av att förvaltningens rutiner är ändamålsenliga 
och att förvaltningen säkerställer att rutinerna används så att tillsynsmetoder, beslut 
och bedömningar blir likvärdiga. Länsstyrelsen gör bedömningen att det finns be-
hov av att arbeta vidare med rutiner och mallar för att underlätta en likvärdig till-
syn.  
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Länsstyrelsen bedömer att besluten är tillfredställande. Länsstyrelsen rekommende-
rar dock kommunen att tydligare skilja på beslut och tillsynsrapport. En tillsynsrap-
port kan inte överklagas och ska därför inte innehålla krav. 

Länsstyrelsen bedömer utifrån de uppgifter som inkommit att nämnden fattar de 
beslut om förelägganden och förbud som krävs för att lagstiftningen ska uppfyllas. 

Uppgifter som framkommit vid granskningen 

Avdelningen saknar en rutin för att avsluta ärenden. Länsstyrelsen har inte tagit del 
av uppgifter om hur ärendebalansen ser ut.  

Det finns en del rutiner och mallar för att underlätta arbetet. Arbetet med att ut-
veckla dessa och ta fram fler är pausat för tillfället. De rutiner som finns ligger spa-
rade på flera ställen vilket försvårar att få en överblick och att se vad som är aktu-
ellt eller inte. Det saknas även ansvariga för t ex blanketter och mallar. Likaså sak-
nas en gemensam layout. 

Bedömningsfrågor löses mycket inom arbetsgruppen. Om det blir svåra bedöm-
ningar så tar man upp det med chefen eller juristen.  

Besluten som Länsstyrelsen tagit del av är tydliga och innehåller bl a lagstöd, be-
dömning och besvärshänvisning. I några inspektionsrapporter ställs krav på åtgär-
der utan att det kopplats till ett beslut som kan överklagas. 
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Gällande lagstiftning som underlag för Länsstyrelsens 
bedömning 
Kommunallagen (2017:725) 

• 6 kap 7 § andra stycket. En nämnd får heller inte utöva i lag eller annan 
författning föreskriven tillsyn över sådan verksamhet som nämnden själv 
bedriver. 6 kap. 28 § punkt 3. En förtroendevald eller anställd hos kommu-
nen … är jävig, om ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet 
som han själv är knuten till. 
 

• 6 kap 25 § punkt 3. En förtroendevald eller anställd hos kommunen … är 
jävig, om ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han 
själv är knuten till. 

 

Miljöbalken (1998:808) 

• 1 kap 12 § En operativ tillsynsmyndighet ska årligen följa upp och utvär-
dera sin tillsynsverksamhet. 
 

• 26 kap 1 § Tillsynen skall säkerställa syftet med denna balk och föreskrif-
ter som har meddelats med stöd av balken. 
Tillsynsmyndigheten skall för detta ändamål på eget initiativ eller efter an-
mälan i nödvändig utsträckning kontrollera efterlevnaden av miljöbalken 
samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av 
balken samt vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse. I 
fråga om miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet som omfattas av 
tillstånd skall tillsynsmyndigheten även fortlöpande bedöma om villkoren 
är tillräckliga. 
Tillsynsmyndigheten skall dessutom, genom rådgivning, information och 
liknande verksamhet, skapa förutsättningar för att balkens ändamål skall 
kunna tillgodoses. Lag (2005:182). 
 

• 26 kap 2 § Tillsynsmyndigheten ska anmäla överträdelser av bestämmelser 
i balken eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av balken till Polis-
myndigheten eller Åklagarmyndigheten, om det finns misstanke om brott. 
Om tillsynsmyndigheten finner att villkoren i ett tillstånd till miljöfarlig 
verksamhet eller vattenverksamhet inte är tillräckliga och det finns förut-
sättningar enligt 24 kap. 5 eller 6 §, ska myndigheten ansöka om prövning 
eller ta upp frågan om att ändra eller upphäva villkor utan någon särskild 
framställning om detta enligt vad som sägs i 24 kap. 7 §. Lag (2014:713). 

 
Miljöbalken proposition 1997/98:45 del 1 sidan 516. 

• Regeringen vill understryka vikten av att myndigheternas verksamhet i 
möjligaste mån avgiftsfinansieras. Tillsynen över hela miljöbalkens om-
råde bör som idag som huvudprincip vara avgiftsfinansierad. 

 

Miljötillsynsförordningen (2011:13) 

• 1 kap 3 § Definition av tillsynsvägledning: Utvärdering, uppföljning och 
samordning av operativ tillsyn samt stöd och råd till de operativa tillsyns-
myndigheterna 
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• 1 kap 6 § Hos en operativ tillsynsmyndighet ska det finnas en utredning 
om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbal-

ken. Behovsutredningen ska avse en tid om tre år. Utredningen ska ses över 
vid behov och minst en gång varje år. 

• 1 kap 7 § En operativ tillsynsmyndighet ska föra ett register över de till-
synsobjekt som behöver återkommande tillsyn. 

• 1 kap 8 § En operativ tillsynsmyndighet ska för varje verksamhetsår upp-
rätta en samlad tillsynsplan som omfattar myndighetens ansvarsområde en-
ligt miljöbalken. Planen ska grundas på den behovsutredning som avses i 6 
§ och det register som avses i 7 §. 

• 1 kap 9 §. Av 3 och 8 §§ myndighetsförordningen (2007:515) följer att en 
operativ tillsynsmyndighet ska bedriva tillsynsarbetet effektivt och att 
myndigheten ska utveckla personalens kompetens i tillsynsfrågor.  

• 1 kap 10 a § Den operativa tillsynsmyndigheten ska med utgångspunkt i 
myndighetens tillsynsplan upprätta och regelbundet uppdatera ett tillsyns-
program för varje verksamhet som är tillståndspliktig eller omfattas av ett 
tillstånd enligt miljöprövningsförordningen (2013:251), om den verksam-
hetskod som gäller för verksamheten slutar med -i. 
   I tillsynsprogrammet ska myndigheten bestämma hur ofta tillsynsbesök 
ska genomföras. Tiden mellan två tillsynsbesök ska bestämmas utifrån en 
bedömning av verksamhetens risk för miljön. Om verksamheten innebär 
betydande risker för miljön får tiden inte överskrida ett år och i andra fall 
får den inte överskrida tre år. Förordning (2016:1198). 

• 1 kap 11 §. För de verksamheter som omfattas av 10 a § ska den operativa 
tillsynsmyndigheten, 
genomföra tillsynsbesök i enlighet med tillsynsprogrammet. 
efter ett tillsynsbesök genomföra ett nytt besök inom sex månader, om 
myndigheten vid det föregående besöket fann någon allvarlig brist i upp-
fyllande av de villkor som gäller för verksamheten enligt dom eller ett be-
slut eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av 9 kap. 5 § miljöbalken, 
och 
skriftligen redovisa varje tillsynsbesök och lämna redovisning till verksam-
hetsutövaren senast två månader efter besöket. Förordning (2016:832) 
 

• 1 kap 12 § En operativ tillsynsmyndighet ska årligen följa upp och utvär-
dera sin tillsynsverksamhet. 
 

• 1 kap 20 §. Den myndighet som prövar om uppgiften att utöva operativ 
tillsyn kan överlåtas, ska vid sin prövning ta hänsyn till 
2. den kommunala nämndens förutsättningar för att uppfylla kraven i  
6-12 §§, 
3. den kommunala nämndens förutsättningar för att utöva tillsyn över till-
synsobjektens hantering av kemiska produkter i den utsträckning sådan 
hantering förekommer, 
4. kommunens interna ansvarsfördelning för drift av och tillsyn över kom-
munala verksamheter, 
När det gäller tillsyn över kommunala verksamheter får tillsynsuppgiften 
inte överlåtas om kommunen har en nämndorganisation som strider mot 6 

https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm
https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20110013.htm#K1P6
https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20110013.htm#K1P6
https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20110013.htm#K1P7
https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20130251.htm
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kap. 7 § andra stycket kommunallagen (2017:725) eller om kommunens in-
terna ansvarsfördelning för drift och tillsyn av andra organisatoriska skäl 
inte är lämplig med hänsyn till förutsättningarna för en effektiv tillsyn. 
Förordning (2017:1050). 
 

• 1 kap 21 § En tillsynsmyndighet som har överlåtit uppgiften att utöva ope-
rativ tillsyn till en kommunal nämnd ska regelbundet följa upp och utvär-
dera tillsynen. Om förutsättningarna för överlåtelse enligt 20 § inte längre 
finns, ska tillsynsmyndigheten återkalla överlåtelsen. En återkallelse får 
avse ett visst eller vissa tillsynsobjekt eller en typ av tillsynsobjekt 

 
• 3: kap 16 § Länsstyrelsen ska ge tillsynsvägledning i länet. I länsstyrelser-

nas tillsynsvägledning ingå att ge kommunerna stöd för att utveckla tillsy-
nen. 
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Lotta Sahlin Skoog 
Miljöskyddsavdelningen 

 
 

 Miljö- och konsumentnämnden  
Borås stad 
  

 

 
 

Postadress: 
Länsstyrelsen Västra Göta-
lands län  
403 40 Göteborg  

 

 Telefon/Fax: 
010-224 40 00 (vxl) 
010-224 40 22 (fax) 

Webb: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

Länsstyrelsens uppföljning och utvärdering av miljöbalkstillsy-
nen i Borås stad 

Länsstyrelsen genomförde den 28 mars 2019 en uppföljning av miljöbalkstillsynen 
i Borås stad. Bifogad rapport visar resultatet från uppföljningen.  
 
Länsstyrelsen bedömning 

Länsstyrelsen har uppmärksammat följande positiva förhållanden: 

• Miljö- och konsumentnämnden uppfyller till största delen lagstiftningens 
krav enligt förvaltningslagen och miljötillsynsförordningen. 

• Nämnden har tillgång till erfaren och engagerad personal. 

• Nämnden bedriver en välfungerande tillsyn inom vissa tillsynsområden 
med innehåll av förebyggande arbete.  

• Nämnden prioriterar den tillsyn som krävs vid de objekt som övertagits av 
Länsstyrelsen. 

• Den politiska organisationen säkerställer idag en oberoende tillsyn när det 
gäller beslut rörande kommunala verksamheter. Kommunens förvaltnings-
organisation säkerställer tillsynens oberoende från driften av kommunala 
verksamheter. 

• Delegationsordningen är aktuell och de granskade besluten är fattade med 
rätt befogenheter. 

• Nämnden har tagit fram en heltäckande behovsutredning och tillsynsplan 
som tydligt visar på resursbehovet och vilken tillsyn som kan genomföras 
eller inte. 

• Förvaltningen har tydliggjort att personalomsättningen innebär ett resurs-
behov samt arbetar med att försöka få en stabilare personalsituation. 

• Förvaltningen har tillgång till stödfunktioner som administration, jurist, 
ekonomi, HR m.m. 

• Förvaltningen strävar efter att minska sårbarheten genom delat ansvar och 
arbete i team. Förvaltningen provar nya arbetssätt, såsom tematillsyn, för 
att effektivisera tillsynen, få bättre samsyn, minska sårbarheten och bredda 
kompetensen. 

• Länsstyrelsen bedömer utifrån de uppgifter som inkommit att nämnden fat-
tar de beslut om förelägganden och förbud som krävs för att lagstiftningen 
ska uppfyllas. 
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Länsstyrelsen har uppmärksammat följande brister och risker som nämnden och 
kommunen bör beakta: 

• Kommunen uppfyller inte bestämmelserna i 1:9 MTF då tillsynsarbetet inte 
kan bedrivas effektivt på grund av den stora resursbristen. Det är nämndens 
ansvar att ha de resurser som behövs för tillsynen.  

• Den stora personalomsättningen innebär en risk för att värdefull kompetens 
förloras vilket kan medföra ytterligare ökning av resursbristen. 

• Kostnadstäckningen för tillsynen är något låg samtidigt som behovet av till-
syn enligt miljöbalken inte uppfylls.  

• På grund av resursbristen hinns inte den obligatoriska tillsynen med. En för-
utsättning för att få ta över tillsyn från Länsstyrelsen är att det finns resurser 
till både obligatorisk och överlåten tillsyn. 

Länsstyrelsen lämnar följande rekommendationer: 

• Nämnden och förvaltningen behöver arbeta vidare med att göra kopplingen 
mellan övergripandemål och tillsynens prioriteringar mer tydliga.  

• Kommunen behöver vidta åtgärder så att resurserna för tillsyn motsvarar 
behovet för tillsynen. Nämnden har ett ansvar att begära mer resurser för 
tillsynen om det inte finns möjlighet att finansiera resursbehovet med av-
gifter.  

• Kompetensutvecklingsplanen behöver uppdateras. 

• Uppföljningen och utvärderingen behöver bli tydligare så att nämnden lät-
tare kan följa vilken tillsyn som genomförs samt konsekvenserna av den 
tillsyn som uteblir om det inte finns tillräckliga personalresurser.  

• Det finns behov av att arbeta vidare med rutiner och mallar för att under-
lätta en likvärdig tillsyn.  

• Kommunen behöver tydligare skilja på beslut och tillsynsrapport. En till-
synsrapport kan inte överklagas och ska därför inte innehålla krav. 

Önskemål om yttrande och återrapportering 

Länsstyrelsen anser att kommunen bör arbeta för att förbättra verksamheten i de 
fall där vi framfört synpunkter och att följande ska rapporteras senast den 15 no-

vember. 

 

1. Hur kommunen ställer sig till Länsstyrelsens noterade brister och rekom-
mendationer enligt ovan. 

 
Detta brev samt bifogad rapport har upprättats av Lotta Sahlin Skoog, Lotta Wiik 
och Kirsti Lindemark Jansson. I den slutliga beredningen har även t f enhetschef 
Elisabeth Lindqvist Tärneld deltagit.  
 
 
Elisabeth Lindqvist Tärneld   

Lotta Sahlin Skoog 
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Karin Görjevik, 033-35 50 96 
karin.gorjevik@boras.se 
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2019-3307 

  

 
 Miljö- och konsumentnämnden 

Remiss angående ny lag om kirurgiska ingrepp vid 
estetiska behandlingar  
Yttrande till Miljö- och Konsumentnämnden  
Dnr KS 2019-00859 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstryker lagförslaget.  
 

Sammanfattning 
Socialdepartementet har gett ett förslag på en lag om estetiska kirurgiska ingrepp och 
estetiska injektionsbehandlingar. Det övergripande målet med lagen är att stärka 
skyddet för individens liv och hälsa. I och med förslaget till den nya lagen så kommer 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ändras, vilket påverkar 
Miljöförvaltningen. 
 
Miljöförvaltningen anser att det är positivt med en reglering om vem som får utföra 
estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. För dessa typer av 
behandlingar så anser Miljöförvaltningen att den nya lagen gör att det blir tydligare för 
kommunen och för verksamhetsutövarna om vem som är tillsynsmyndighet.  
 

Ärendet 
Socialdepartementet har gett ett förslag på en lag om estetiska kirurgiska ingrepp och 
estetiska injektionsbehandlingar. Det övergripande målet med lagen är att stärka 
skyddet för individens liv och hälsa. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021 
och tillsynsinstans kommer att vara Inspektionen för vård och omsorg (IVO).  
 
Med estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar avses 
behandlingar som syftar till att förändra eller bevara utseendet på en människa. I den 
nya lagen kommer krav finnas att endast den som har legitimation som läkare, 
tandläkare eller sjuksköterska får utföra estetiska behandlingar. En åldersgräns på 18 
år samt informationsplikt, betänketid och krav på samtycke införs i lagen.  
 
Det finns undantag från lagens tillämpningsområde, till exempel undantas tatuering, 
kosmetisk pigmentering och mikronålning. Det är Miljö- och konsumentnämnden 
som har tillsynsansvaret för de undantagna verksamheterna.   
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I och med förslaget till den nya lagen så kommer ett antal andra lagar och 
förordningar att ändras. En förordning som kommer att ändras är förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, vilket påverkar Miljöförvaltningen. 
Socialstyrelsen har ansett att det är av stor vikt att anmälningsplikten omfattar 
verksamheter där det finns risk för både blodsmitta och annan smitta. I dagsläget 
omfattas anmälningsplikten till kommunen enbart blodsmitta.    
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Miljöförvaltningen anser att det är positivt med en reglering om vem som får utföra 
estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Genom att enbart 
legitimerad sjukvårdspersonal får utföra behandlingarna så kan risken för 
felbehandling minska för kunden. För dessa typer av behandlingar så anser 
Miljöförvaltningen att den nya lagen gör att det blir tydligare för kommunen och för 
verksamhetsutövarna om vem som är tillsynsmyndighet.  
 
I den nya lagen finns ett antal undantag, t.ex. tatuering och mikronålning. Undantagen 
i lagen har kommunen tillsynsansvaret för. Miljöförvaltningen anser att det är positivt 
att det blir mer uttalat om vilka typer av behandlingar som kommunen har 
tillsynsansvar för.   
 
I den 38§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) står 
vilka verksamheter som är anmälningspliktiga till kommunen. Enligt 
departementspromemorian anser Socialstyrelsen att det är av stor vikt att 
anmälningsplikten omfattar verksamheter där det finns risk för både blodsmitta och 
annan smitta på grund av användningen stickande eller skärande verktyg.  
 
Miljöförvaltningen anser att texttillägget ”eller annan smitta” i paragrafen medför att 
det blir uttalat att en större tyngd läggs vid alla former av smitta, inte enbart 
blodsmitta. Detta kommer troligen medföra att tillsynen ökar för de verksamheter där 
det finns ”annan smitta”. Om den föreslagna lagen antas önskar Miljöförvaltningen 
ytterligare vägledning från Socialstyrelsen om vad det kan innebära för kommunernas 
tillsyn.  
 

Agneta Sander Karin Görjevik 
Miljöchef Miljöinspektör 
 

 
Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen, ks.diarium@boras.se  

mailto:ks.diarium@boras.se
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 Miljö- och konsumentnämnden 

 

Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen 
Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att Borås Stad - Förskolenämnden, 
organisationsnummer 212000-1561, med verksamheten , ska 
betala livsmedelssanktionsavgift på 40 000 kr. 
 
Avgiften tas ut för att livsmedelsverksamheten har påbörjats innan den anmälts för 
registrering till Miljöförvaltningen. 
 
Livsmedelssanktionsavgiften tillfaller staten och betalas via separat faktura till 
kammarkollegiet efter särskild betalningsuppmaning.  
 
Lagstöd 
Beslutet fattas med följande lagstöd: 
- Artikel 6.2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 

29 april 2004 om livsmedelshygien, varje livsmedelsföretagare ska registrera sina 
anläggningar hos berörd kontrollmyndighet 

- 13§ livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien LIVSFS 2005:20, anmälan 
om registrering ska lämnas in senast 2 veckor innan verksamheten påbörjas.  

- 30a § (SFS 2006:804) jämte 39c § Livsmedelsförordningen (LF 2006:813), en 
sanktionsavgift ska tas ut av den som påbörjar en verksamhet utan att någon 
anmälan om registrering har gjorts. 
 

Ärendet 
Varje livsmedelsföretagare ska enligt artikel 6.2 förordning 852/2004/EG registrera 
alla sina anläggningar hos behörig kontrollmyndighet och se till att informationen 
som registrerats är korrekt genom att bland annat underrätta kontrollmyndigheten om 
betydande ändringar. 
 
I anmälan om registrering av livsmedelsanläggning som inkom till Miljöförvaltningen 
den 6 augusti 2019 framkom det att verksamheten påbörjats innan anmälan inkom.   
 
Miljö- och konsumentnämnden är i egenskap av tillsynsmyndighet skyldig att besluta 
om sanktionsavgift enligt 30a § livsmedelslagen (2006:804). Avgiften ska tas ut för 
vissa överträdelser av livsmedelslagstiftningen och med de belopp som framgår av 39 
c § i livsmedelsförordningen.  
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Förslag till beslut om sanktionsavgift har kommunicerats i skrivelse daterad 2019-10-
14, där Förskolenämnden med verksamheten  fick tillfälle att 
yttra sig.   

Förskolenämnden med verksamheten  har inte inkommit med 
något yttrande.  
 

Miljöförvaltningens bedömning 
I anmälan om registrering av livsmedelsanläggning som inkom till Miljöförvaltningen 
den 6 augusti 2019 framkom det att verksamheten påbörjats innan anmälan 
inkommit.   
 
Miljö- och konsumentnämnden är enligt 30 b § livsmedelslagen skyldig att påföra en 
livsmedelssanktionsavgift även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av 
oaktsamhet. Avgiften ska dock inte tas ut om det vore oskäligt med hänsyn t.ex. till 
att sjukdom har medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att göra det som krävts.  
 
Förskolenämnden med verksamheten  har inte inkommit med 
några synpunkter och därmed bedömer nämnden att det finns skäl att påföra 
sanktionsavgift.  
 
Beloppets storlek 
Om stat, kommun eller landsting inte anmäler sin livsmedelsverksamhet innan den 
påbörjas utgår ett fast belopp på 40 000 kr.  
 

Beslutsunderlag 
Skäl till beslut; Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning sida 1, se bilaga 
 
 
 
Zygmunt Cieslak  
Avdelningschef Livsmedelskontroll 
 

Beslut skickas till  
Borås Stad  
Förskolenämnden 
501 80 BORÅS 

 
Bilaga 
Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning sida 1 
Hur man överklagar 
Delgivningsblankett 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

 

Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen 
Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att Via Balkan Köket, 
organisationsnummer , med verksamheten Via Balkan Köket, ska betala 
livsmedelssanktionsavgift på 5 000 kr.  
 
Avgiften tas ut för att livsmedelsverksamheten har påbörjats innan den anmälts för 
registrering till Miljöförvaltningen. 
 
Livsmedelssanktionsavgiften tillfaller staten och betalas via separat faktura till 
kammarkollegiet efter särskild betalningsuppmaning.  
 
Lagstöd 
Beslutet fattas med följande lagstöd: 
- Artikel 6.2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 

29 april 2004 om livsmedelshygien ska varje livsmedelsföretagare registrera sina 
anläggningar hos berörd kontrollmyndighet 

- 13§ livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien LIVSFS 2005:20 ska 
anmälan om registrering lämnas in senast 2 veckor innan verksamheten påbörjas.  

- 30a § (SFS 2006:804) jämte 39c § Livsmedelsförordningen (LF 2006:813) är att  
en sanktionsavgift ska tas ut av den som påbörjar en verksamhet utan att någon 
anmälan om registrering har gjorts. 

 
Ärendet 
Varje livsmedelsföretagare ska enligt artikel 6.2 förordning 852/2004/EG registrera 
alla sina anläggningar hos behörig kontrollmyndighet och se till att informationen 
som registrerats är korrekt genom att bland annat underrätta kontrollmyndigheten om 
betydande ändringar. 

 
I anmälan om registrering av livsmedelsanläggning som inkom till Miljöförvaltningen 
den framkom det att verksamheten påbörjats innan anmälan inkom.   
 
Miljö- och konsumentnämnden är i egenskap av tillsynsmyndighet skyldig att besluta 
om sanktionsavgift enligt 30a § livsmedelslagen (2006:804). Avgiften ska tas ut för 



 
Sida 
2(2) 

Datum 
2019-11-07 

Dnr 
2019-3172 

 
 

 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00 

FAX 
033-35 30 25 

 

vissa överträdelser av livsmedelslagstiftningen och med de belopp som framgår av 39 
c § i livsmedelsförordningen.  
 
Förslag till beslut har kommunicerats i skrivelse daterad 2019-10-11 om 
sanktionsavgift där Via Balkan Köket fick tillfälle att yttra sig samt möjlighet att 
inkomma med uppgifter om årsomsättning.  

Via Balkan Köket har inte inkommit med uppgifter om företagets årsomsättning eller 
andra synpunkter.  
 

Miljöförvaltningens bedömning 
I anmälan om registrering av livsmedelsanläggning som inkom till Miljöförvaltningen 
22 augusti 2019 framkom det att verksamheten påbörjats innan anmälan inkommit.   
 
Miljö- och konsumentnämnden är enligt 30 b § livsmedelslagen skyldig att påföra en 
livsmedelssanktionsavgift även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av 
oaktsamhet. Avgiften ska dock inte tas ut om det vore oskäligt med hänsyn t.ex. till 
att sjukdom har medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att göra det som krävts.  
 
Via Balkan Köket har inte inkommit men några synpunkter och därmed bedömer 
nämnden att det finns skäl att påföra sanktionsavgift.  
 
Beloppets storlek 
 Miljö- och konsumentnämnden har genom Creditsafe inte fått fram några uppgifter 
gällande företagets årsomsättning. Sanktionsavgiften anges därmed till lägsta avgift 
5 000 kr.   
 

Beslutsunderlag 
Skäl till beslut 
Yttrande   
 
Zygmunt Cieslak  
Avdelningschef Livsmedelskontroll 
 

Beslut skickas till  
/Via Balkan Köket 

 
 

 
Bilaga 
Hur man överklagar 
Delgivningsblankett 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

 

Beslut om att inte ta ut sanktionsavgift enligt 
livsmedelslagen 
Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att Cedars i Borås AB, , med 
verksamheten , inte ska betala en livsmedelssanktionsavgift. 
 
Lagstöd 
Beslutet fattas med följande lagstöd: 
- Artikel 6.2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 

2004 om livsmedelshygien ska varje livsmedelsföretagare registrera sina anläggningar hos 
berörd kontrollmyndighet 

- 13§ livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien LIVSFS 2005:20 ska anmälan om 
registrering lämnas in senast 2 veckor innan verksamheten påbörjas.  

- 30a § (SFS 2006:804) jämte 39c § Livsmedelsförordningen (LF 2006:813) är att en 
sanktionsavgift ska tas ut av den som påbörjar en verksamhet utan att någon anmälan 
om registrering har gjorts. 

- 38 § Förvaltningslagen (2017:900), en myndighet ska ändra ett beslut som den har 
meddelat som första instans om 
   1. den anser att beslutet är uppenbart felaktigt i något väsentligt hänseende på grund av 
att det har tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning, och 
   2. beslutet kan ändras snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon 
enskild part. 

- 39 § Förvaltningslagen (2017:900), ett beslut som har överklagats får ändras av den 
myndighet som har meddelat det som första instans enbart i sådana fall som avses i 38 § 
och bara om överklagandet och övriga handlingar i ärendet ännu inte har överlämnats till 
den högre instans som ska pröva överklagandet. 

 
Ärendet 
Varje livsmedelsföretagare ska enligt artikel 6.2 förordning 852/2004/EG registrera 
alla sina anläggningar hos behörig kontrollmyndighet och se till att informationen 
som registrerats är korrekt genom att bland annat underrätta kontrollmyndigheten om 
betydande ändringar. 
 
Vid anmälan om registrering av livsmedelsanläggning som inkom till Miljö-
förvaltningen den 18 juni 2019 anges att start för verksamheten var 18 juni 2019. En 
verksamhet får påbörjas tidigast två veckor efter det att anmälan om registrering 
kommit in till kontrollmyndigheten.  
 
Miljö- och konsumentnämnden är i egenskap av tillsynsmyndighet skyldig att besluta 
om sanktionsavgift enligt 30a § livsmedelslagen (2006:804). Avgiften ska tas ut för 
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vissa överträdelser av livsmedelslagstiftningen och med de belopp som framgår av 39 
c § i livsmedelsförordningen.  

Förslag till beslut har kommunicerats i skrivelse daterad 24 juni 2019 där 
verksamheten fick tillfälle att yttra sig samt möjlighet att inkomma med uppgifter om 
årsomsättning.  

 har inte inkommit med uppgifter om företagets årsomsättning eller andra 
synpunkter.  

Den 24 september 2019 fattade Miljö- och konsumentnämnden beslut om 
sanktionsavgift enligt livsmedelslagen.   

En överklagan inkom till Miljöförvaltningen den 29 oktober 2019, där  inkom 
med nya uppgifter om tidpunkt för start av verksamheten.   

 
Miljöförvaltningens bedömning 
I anmälan om registrering av livsmedelsanläggning som inkom till Miljöförvaltningen 
den 18 juni 2019 framkom det att verksamheten påbörjats samma dag som anmälan  
inkom.   
 
Miljö- och konsumentnämnden är enligt 30 b § livsmedelslagen skyldig att påföra en 
livsmedelssanktionsavgift även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av 
oaktsamhet. Avgiften ska dock inte tas ut om det vore oskäligt med hänsyn t.ex. till 
att sjukdom har medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att göra det som krävts.  
 
Cedar i Borås inkom inte med några synpunkter efter kommuniceringen och därmed 
bedömde nämnden att det fanns skäl att påföra sanktionsavgift. Vid överklagan som 
inkom den 29 oktober 2019 påtalades bevis för att verksamheten inte startat förrän 
den 10 juli 2019, istället för den 18 juni som angavs i anmälan. Miljöförvaltningen har 
kontrollerat de inkomna uppgifterna, se bilaga, och bedömer att de är korrekta och 
sanktionsavgift skall därmed inte tas ut.   
 
 
 
Zygmunt Cieslak  
Avdelningschef Livsmedelskontroll  
 

Bilaga 
Skäl till beslut, anmälan om registrering av livsmedelsanläggning sida 1 
Skärmdump från facebook 
Hur man överklagar 
Delgivningsblankett 
 

Beslut skickas till  
Cedars i Borås AB 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Yttrande med anledning av överklagan av 
livsmedelssanktionsavgift 
 
Förslag till Yttrande till Förvaltningsrätten i Jönköping 
Verksamhetsutövare: Cedars i Borås AB, Hötorget 1, 503 32 BORÅS 
Organisationsnummer:  
 
Ärendet 
Den 24 september 2019 fattade Miljö- och konsumentnämnden beslut om 
sanktionsavgift enligt livsmedelslagen.   

Överklagan av beslutet inkom till Miljöförvaltningen den 29 oktober 2019. 
Överklagan inkom i rätt tid.  
 
Av överklagan framgår nya uppgifter om vilken tidpunkt verksamheten startade. 
Miljö- och konsumentnämnden anser att de nya uppgifterna är styrkta av den 
bevisning som skickats in. Nämnden har därför valt att ändra beslutet i sin helhet i 
enlighet med förvaltningslagen 38-39 §.  
 
Enligt förvaltningslagen 46 § ska en myndighet överlämna det nya beslutet till 
överinstansen oberoende av hur beslutet ändras. Av denna anledning översändes 
härmed det ursprungliga beslutet med bilagor, överklagan med bilagor och nämndens 
nya beslut.  
 
 
Johanna Bäckström 
Förvaltningsjurist  

 
Bilaga 
Skäl till beslut, anmälan om registrering  
Beslut om sanktionsavgift enligt livsmedelslagen  
Överklagan från Cedar i Borås 
Beslut om att inte ta ut sanktionsavgift enligt livsmedelslagen 
Skärmdump från facebook 

 
Yttrandet skickas till 
Förvaltningsrätten i Jönköping  
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Detaljplan för Lundaskog, Viared 7:3 m.fl, Lundåsen – 
samråd (BN 2018-658) 
Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Sammanfattning 
Syftet med planen är att möjliggöra för en ny mottagningsstation för Borås Elnät 
samt att möjliggöra för ickestörande verksamheter och kontor. För att säkra 
naturvärdena runt Ryssby-/Kvarnbäcken planläggs delar av området som naturmark. 
Kompensationsåtgärder ska genomföras av exploatören för ianspråktagande av mark 
inom naturområde genom förbättringsåtgärder för Ryssby-/ Kvarnbäcken. Mot 
bostäderna väster om planområdet kommer en ridå av grönska att behållas. 
 
Miljöförvaltningen ser positivt på att planen säkerställer skydd runt kantzonen kring 
bäcken i enlighet med rekommendationerna i naturvärdesinventeringen. Detta 
tillsammans med en god dagvattenhantering och oljeavskiljning behövs för att inte 
försämra vattendragets kvalitet ytterligare. Det är också viktigt att inte skapa nya 
vandringshinder.  
 
Som insynsskydd rekommenderas en tät skogsridå och planbeteckningen föreslås 
ändras till NATUR. Jättelokan behöver hanteras enligt Naturvårdsverkets 
rekommendationer. Fordonsservice som lackering, plåtslageri som kan störa 
närboende bör undvikas. Texten om oljeavskiljare kan ersättas av ett krav på 
oljeavskiljning. Brons lokalisering kan föranleda ytterligare synpunkter. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden föreslås tillstyrka fortsatt planarbete.  
 

Ärendet 
Syftet med planen är att möjliggöra för en ny mottagningsstation för Borås Elnät 
samt att möjliggöra för ickestörande verksamheter och kontor. Genom området 
rinner Ryssby-/Kvarnbäcken som är utpekad i stadens grönområdesplan och är en 
värdefull länk i stadens gröna infrastruktur. För att säkra naturvärdena runt bäcken 
planläggs marken som naturmark. Kompensationsåtgärder ska genomföras av 
exploatören för ianspråktagande av mark inom naturområde genom 
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förbättringsåtgärder för Ryssby-/ Kvarnbäcken. Mot bostäderna väster om 
planområdet kommer en ridå av grönska att behållas. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Miljöförvaltningen ser positivt på att planen säkerställer skydd runt kantzonen kring 
bäcken i enlighet med rekommendationerna i naturvärdesinventeringen. Det skapar 
möjligheter för växt- och djurliv. Detta tillsammans med en god dagvattenhantering 
och oljeavskiljning från parkeringen krävs också för att inte försämra vattendragets 
kvalitet ytterligare. Enligt den bedömning som gjorts är det också viktigt att inte skapa 
nya vandringshinder. Detta omnämns i planhandlingarna under texten om 
miljökvalitetsnormen s. 16.  
 
För ett tillräckligt insynsskydd mot bebyggelsen räcker inte en trädridå. Då krävs 
tätare vegetation i form av en skogsridå. För att säkerställa denna bör planbeteckning 
NATUR användas istället för prickmark.   
 
Fyndet av den invasiva arten; Jätteloka inom planområdet, behöver hanteras enligt 
Naturvårdsverkets rekommendationer:  
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Frammande-
arter/Invasiva-frammande-arter/Invasiva-frammande-arter-som-omfattas-av-EUs-
forordning/Jatteloka/  
 
Viss typ av fordonsservice kan vara lämpligt på fastigheten, t ex bilprovning. Men 
andra typer av dessa verksamheter kan vara störande för närboende, t ex lackering, 
plåtslageri mm och bör undvikas. 
 
Beroende på vart bron hamnar kan vi ha ytterligare synpunkter i senare skede inför 
granskning.  
 
Texten om oljeavskiljare kan ändras till ett krav på oljeavskiljning. Mer detaljerade 
krav, och vid vilket antal parkeringar detta krävs, kommer ställas efter en bedömning 
av Miljötillsynsavdelningen.  
 
 

 

 

 

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Frammande-arter/Invasiva-frammande-arter/Invasiva-frammande-arter-som-omfattas-av-EUs-forordning/Jatteloka/
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Frammande-arter/Invasiva-frammande-arter/Invasiva-frammande-arter-som-omfattas-av-EUs-forordning/Jatteloka/
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Frammande-arter/Invasiva-frammande-arter/Invasiva-frammande-arter-som-omfattas-av-EUs-forordning/Jatteloka/
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Agneta Sander Johanna Johansson/Anna Ljunggren 
Miljöchef Miljöutredare/Biolog 
 

Bilaga 
Samrådshandlingarna 
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/
detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/lundaskogviared73.5.757333ff166e
48f9d609ed7b.html 
 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/lundaskogviared73.5.757333ff166e48f9d609ed7b.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/lundaskogviared73.5.757333ff166e48f9d609ed7b.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/lundaskogviared73.5.757333ff166e48f9d609ed7b.html
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Detaljplan för Lundaskog, Viared 7:3 m.fl, Lundåsen – 
samråd (BN 2018-658) 
Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Sammanfattning 
Syftet med planen är att möjliggöra för en ny mottagningsstation för Borås Elnät 
samt att möjliggöra för ickestörande verksamheter och kontor. För att säkra 
naturvärdena runt Ryssby-/Kvarnbäcken planläggs delar av området som naturmark. 
Kompensationsåtgärder ska genomföras av exploatören för ianspråktagande av mark 
inom naturområde genom förbättringsåtgärder för Ryssby-/ Kvarnbäcken. Mot 
bostäderna väster om planområdet kommer en ridå av grönska att behållas. 
 
Miljöförvaltningen ser positivt på att planen säkerställer skydd runt kantzonen kring 
bäcken i enlighet med rekommendationerna i naturvärdesinventeringen. Detta 
tillsammans med en god dagvattenhantering och oljeavskiljning behövs för att inte 
försämra vattendragets kvalitet ytterligare. Det är också viktigt att inte skapa nya 
vandringshinder.  
 
Som insynsskydd rekommenderas en tät skogsridå och planbeteckningen föreslås 
ändras till NATUR. Jättelokan behöver hanteras enligt Naturvårdsverkets 
rekommendationer. Fordonsservice som lackering, plåtslageri som kan störa 
närboende bör undvikas. Texten om oljeavskiljare kan ersättas av ett krav på 
oljeavskiljning. Brons lokalisering kan föranleda ytterligare synpunkter. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden föreslås tillstyrka fortsatt planarbete.  
 

Ärendet 
Syftet med planen är att möjliggöra för en ny mottagningsstation för Borås Elnät 
samt att möjliggöra för ickestörande verksamheter och kontor. Genom området 
rinner Ryssby-/Kvarnbäcken som är utpekad i stadens grönområdesplan och är en 
värdefull länk i stadens gröna infrastruktur. För att säkra naturvärdena runt bäcken 
planläggs marken som naturmark. Kompensationsåtgärder ska genomföras av 
exploatören för ianspråktagande av mark inom naturområde genom 
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förbättringsåtgärder för Ryssby-/ Kvarnbäcken. Mot bostäderna väster om 
planområdet kommer en ridå av grönska att behållas. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Miljöförvaltningen ser positivt på att planen säkerställer skydd runt kantzonen kring 
bäcken i enlighet med rekommendationerna i naturvärdesinventeringen. Det skapar 
möjligheter för växt- och djurliv. Detta tillsammans med en god dagvattenhantering 
och oljeavskiljning från parkeringen krävs också för att inte försämra vattendragets 
kvalitet ytterligare. Enligt den bedömning som gjorts är det också viktigt att inte skapa 
nya vandringshinder. Detta omnämns i planhandlingarna under texten om 
miljökvalitetsnormen s. 16.  
 
För ett tillräckligt insynsskydd mot bebyggelsen räcker inte en trädridå. Då krävs 
tätare vegetation i form av en skogsridå. För att säkerställa denna bör planbeteckning 
NATUR användas istället för prickmark.   
 
Fyndet av den invasiva arten; Jätteloka inom planområdet, behöver hanteras enligt 
Naturvårdsverkets rekommendationer:  
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Frammande-
arter/Invasiva-frammande-arter/Invasiva-frammande-arter-som-omfattas-av-EUs-
forordning/Jatteloka/  
 
Viss typ av fordonsservice kan vara lämpligt på fastigheten, t ex bilprovning. Men 
andra typer av dessa verksamheter kan vara störande för närboende, t ex lackering, 
plåtslageri mm och bör undvikas. 
 
Beroende på vart bron hamnar kan vi ha ytterligare synpunkter i senare skede inför 
granskning.  
 
Texten om oljeavskiljare kan ändras till ett krav på oljeavskiljning. Mer detaljerade 
krav, och vid vilket antal parkeringar detta krävs, kommer ställas efter en bedömning 
av Miljötillsynsavdelningen.  
 
 

 

 

 

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Frammande-arter/Invasiva-frammande-arter/Invasiva-frammande-arter-som-omfattas-av-EUs-forordning/Jatteloka/
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Frammande-arter/Invasiva-frammande-arter/Invasiva-frammande-arter-som-omfattas-av-EUs-forordning/Jatteloka/
http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Frammande-arter/Invasiva-frammande-arter/Invasiva-frammande-arter-som-omfattas-av-EUs-forordning/Jatteloka/
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Agneta Sander Johanna Johansson/Anna Ljunggren 
Miljöchef Miljöutredare/Biolog 
 

Bilaga 
Samrådshandlingarna 
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/
detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/lundaskogviared73.5.757333ff166e
48f9d609ed7b.html 
 

Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/lundaskogviared73.5.757333ff166e48f9d609ed7b.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/lundaskogviared73.5.757333ff166e48f9d609ed7b.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/lundaskogviared73.5.757333ff166e48f9d609ed7b.html
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Yttrande över förslag till Borås Stads Strategi för Parkering 
i Borås 
Yttrande till Kommunstyrelsen 
 

Sammanfattning 
Parkeringsstrategin syftar till att frigöra och prioritera parkeringsplatser för besökande 
och boende i centrum och skapa arbetsplatsparkeringar utanför Cityringen. Den ska 
bidra till att skapa ett levande, spännande och attraktivt centrum. Planering och 
styrning av parkering i Borås ska bidra till att transportsystemets miljöpåverkan 
minskar enligt strategin. 
 
Miljöförvaltningen ser positivt på att stadens strategiska arbete med parkeringsfrågor  
fortsätter. Strategin utgör ett viktigt verktyg för att arbeta med befintliga parkeringar. 
Har en utvärdering gjorts av hur parkeringsreglerna, som gäller vid nybyggnation, 
nyttjas idag?  
 
Miljöförvaltningen vill lyfta vikten av att välja målgruppsanpassade åtgärder; men att 
det också är nödvändigt att ha ett ”hela resan perspektiv”. Det bör tydliggöras vilka 
åtgärder som enbart gäller i centrum och vilka som är aktuella på andra ställen, så det 
blir tydligt vad som förväntas av exempelvis de kommunala bostadsbolagen som 
verkar utanför stadskärnan.  
 
De privata aktörernas parkeringar behöver inkluderas i en löpande, regelbundet 
återkommande utvärdering som står som grund för hur många parkeringsplatser som 
behövs och vilken prissättning som behövs för ”rätt” omsättning. Med tiden behöver 
en del av dagens parkeringsplatser kanske avsättas för bilpoolsbilar och parkeringsköp 
(från exploatörer). Ett avsnitt om cykelparkering borde också finnas i strategin.  
 
Utöver detta anser vi att styrdokumentet borde tydliggöra/beröra principerna för 
avgiftssättning, arbete med parkeringsledningssystem, parkering för arbetspendling, 
lånecykelsystem och vikten av laddmöjligheter. Incitament för att nyttja 
pendelparkeringar som busskort i avgiften bör diskuteras. Hur arbetet ska ske med 
externa aktörer för att få till pendelparkeringarna behöver beskrivas. Vilken sorts 
parkeringsplan som förväntas ta fram vid satsningar på kollektivtrafik, gång och cykel 
är också oklart.   
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Sist men inte minst behöver strategin tydliggöra vad uppföljningen av strategin ska 
innehålla. Strategin behöver också visualisera och resonera kring hur dokumentet 
förhåller sig till andra styrdokument för att undvika målkonflikter.  
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden föreslås tillstyrka förslag till parkeringsstrategi under 
förutsättning att Miljöförvaltningens synpunkter beaktas.  
 

Ärendet 
Parkeringsstrategin syftar till att frigöra och prioritera parkeringsplatser för besökande 
och boende i centrum och skapa arbetsplatsparkeringar utanför Cityringen. Den ska 
bidra till att skapa ett levande, spännande och attraktivt centrum. Planering och 
styrning av parkering i Borås ska bidra till att transportsystemets miljöpåverkan 
minskar. 
 
Dokumentet gäller för Kommunstyrelsen, Lokalförsörjningsnämnden, 
Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, AB Bostäder i Borås, 
Fristadsbostäder AB, AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, Viskaforshem AB, Borås 
kommuns Parkerings AB. Dokumentet ska revideras av Kommunstyrelsen men också 
Borås kommuns Parkerings AB och Tekniska nämnden.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Tidigare arbete  
Borås Stad började redan 2013 studera hur staden kunde arbeta mer strategiskt med 
parkering i EU-projektet QUEST (Quality management tool for urban energy 
efficient sustainable transport). Syftet var att skapa ett energisnålt transportsystem. 
Miljöförvaltningen samordnade stadens deltagande i projektet. Vi deltog också i det 
vidare framtagandet av Parkeringsregler för Borås som Samhällsbyggnadsnämnden 
projektledde, och som antogs i januari 2017. Då vidgades stadens arbete med 
parkering till att reglera byggnation av cykelparkeringar i samband med nybyggnation. 
Möjligheter gavs också till att bygga färre parkeringar på vissa platser mot att andra 
åtgärdspaket genomförs. Syftet är ett bättre utnyttjande av marken och att gynna 
andra alternativ än egen bil; som bilpool eller förbättra möjligheterna för cykling i 
områden med god kollektivtrafik.  
 
Vi har ännu inte sett någon utvärdering av hur de nya parkeringsreglerna fallit ut och 
om de gett önskat resultat. Har någon uppföljning gjorts?  
 
Styrmedel kring parkering 
Parkeringsstrategin ger en möjlighet att inte bara arbeta med parkeringsfrågan vid 
nybyggnation utan också för befintlig bebyggelse; och är därför extra viktig om vi vill 
få fler att gå, cykla och resa kollektivt. Det går att styra mot att fler går, cyklar och 
reser kollektivt genom att arbeta med frågor som:  

- antal parkeringar och parkeringsplatser 
- avgifter (nivå, differentiering m.m.) 
- avstånd till parkeringen från målpunkter 
- information (ex. parkeringsledningssystem). 

 
Andra åtgärder som minskar behov av egen bil till arbetet kan vara:  

- att arbetsplatsen tillhandahåller tjänstefordon/bilpool/cyklar/busskort m.m.  
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- att arbetsplatser tar fram gröna res/mobilitetsplaner 
- att det finns pendelparkeringar 

Vilka åtgärder vi väljer beror på vilken målgrupp vi vill nå, utgångsläget och beroende 
på vilken plats vi pratar om.  
 
Miljöförvaltningen samordnar och följer upp stadens arbete med Riktlinjer för resor och 
klimatväxlingen. Detta är två verktyg som kan bidra till att fler cyklar, går och åker 
kollektivt, både till arbetet men också i tjänsten. Dessa verktyg ökar därmed behovet 
av cykelparkeringsytor och pendelparkeringsplatser.    
 
Utanför centrum 
Förslaget till strategi berör främst centrala lägen. Dock är det flera kommunala 
bostadsbolag som verkar utanför centrum som står utpekade som ansvariga, vilket vi 
ser positivt på. Strategin bör ha ett ”hela resan perspektiv”. Det behöver tydliggöras 
vilka delar i strategin som gäller de kommunala bostadsbolagen. Vi anser att det är lika 
viktigt att arbeta strategiskt med parkering även utanför centrala Borås. Hur påverkas 
andra orter där vi har stor inpendling från/till? Finns en dialog om parkering och 
regionalt resande med dessa kommuner? 
 
Utvärdera styrmedel löpande 
Parkeringsstrategin tar inte tydligt ställning för att minska antalet parkeringar. De 
parkeringar som tagits bort i centrum ska enligt parkeringsstrategin ersättas av så 
kallade mobilitetshubbar strax utanför Cityringen. Det är oklart om beläggningen på 
de större parkeringarna i privat regi inkluderas i beräkningarna idag. Kommunen bör 
ta ett större grepp än att enbart inkludera den egna verksamheten om man vill arbeta 
strategiskt med parkering.  
 
Miljöförvaltningen anser att det är viktigt att ha ”rätt mängd” parkeringar snarare än 
att ersätta alla man tagit bort eller skapa fler. Vad som är rätt mängd kommer ju också 
variera beroende på tidpunkt. Vi hoppas att parkeringsbolaget och Tekniska nämnden 
gör den bedömningen löpande och då också väger in de parkeringsplatser som privata 
aktörer tillhandahåller i den kalkylen. Om man efter en sådan analys ändå kommer 
fram till att inte minska antalet parkeringsplatser kvarstår att styra strategiskt genom 
att sätta ”rätt” avgifter och genom lokalisering av parkeringsplatser.   
 
Ett visst antal parkeringsplatser behöver finnas för att: 

- bilen inte ska behöva flyttas/användas i ”onödan” 
- fler parkeringsköp kan bli aktuella när stadskärnan förtätas 

Samtidigt behöver vi på sikt avsätta en del av parkeringsplatserna som nu finns och 
byggs till bilpoolsbilar och andra lösningar om vi vill ha en omställning för de som 
bor mest centralt.  
 
Parkeringslösningar 
Att bygga bilparkeringsplatser i parkeringshus (eller så kallade mobilitetshubbar) kan 
skapa en klokare markanvändning och mindre söktrafik som bidrar till buller, 
trängsel, luftföroreningar, dagvattenföroreningar. Om vi vill gynna cykel behöver 
cyklister ha större möjligheter att komma närmare resmålet, än idag, men också att 
kunna låsa in cykeln. Cykelparkering förtjänar ett eget avsnitt i strategin.  
 
 
 
 
 

https://www.boras.se/download/18.5da714515562850216877ce/1466496526561/Riktlinjer+f%C3%B6r+resor+-+riktlinjer.pdf
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Strategin borde också ytterligare tydliggöra/beröra:  
 

• Hur staden planerar att styra med avgifter? Det är vagt beskrivit i texten. Vi 
efterfrågar principerna för detta.  

• Hur det gått med uppdraget att införa ett parkeringsledningssystem för att 
minska söktrafiken och hjälpa besökare snabbt hitta parkering.  

• Var arbetspendlarna ska parkera? Möjliggör man lånecykelsystem i 
anslutning till dessa parkeringar som arbetspendlare kan ta till sin arbetsplats 
från parkeringen? Då kanske ett lite längre avstånd kan accepteras av fler? 

• Vikten av laddmöjligheter; och kanske hänvisning till Borås Stads plan för 
laddinfrastruktur av elfordon   

• Om pendelparkering kan uppmuntras genom att busskort ingår i avgiften? 
Idag finns få incitament för bilisten att nyttja pendelparkering. 
Parkeringsavgifterna i centrum är fortfarande överkomliga för många. Det går 
att hitta parkeringsplatser och framkomlighet är fortfarande relativt god, 
jämfört med många större städer. Bilisten ställer sig inte halvvägs till resmålet 
och tar sig vidare med kollektivtrafik om de inte ska vidare en längre sträcka; 
eller efter 5 minuter vid en station där hela resan med bil tar 15 minuter in 
mot centrum. Däremot finns ett skriande behov av pendelparkering för den 
långväga resenären.  

• Vad som ska ingå i uppföljningen av strategin. Är det beläggningsgrad på 
parkeringsplatser, behov av nya parkeringshus eller förändrad 
färdmedelsfördelning som ska följas upp? 

• Vad som menas med; ”Satsningar på kollektivtrafik, gång och cykel med syfte 
att påverka färdmedelsvalen ska kompletteras med en plan för parkering.”    
(s. 5)? Vilken sorts plan avses? Vid vilken typ av satsningar är det aktuellt?  

 
Styrdokument 
Sist men inte minst vill vi påminna om att det finns andra styrdokument än 
Översiktsplanen. Parkeringsstrategin för Borås behöver också gå hand i hand med 
stadens redan beslutade:  

- Borås 2025 Vision och Strategi 
- Borås Stads Miljömål  
- Borås Stads Energi-och klimatstrategi.  

En koldioxidbudget kommer troligen antas av Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige under hösten med mål om årlig minskning av våra 
koldioxidutsläpp. En Trafikplan håller på att tas fram. Staden har också en plan för 
laddinfrastruktur liksom styrdokument kring cykel. Cykelplanen håller på att 
revideras. Styrdokumenten är många. Det vore värdefullt att visualisera hur 
Parkeringsstrategin förhåller sig till och avgränsar sig gentemot de andra 
styrdokumenten. Eventuella målkonflikter behöver också lyftas upp.   
 
Samverkan med externa aktörer 
Utöver interna styrdokument finns också exempelvis Handlingsplan för stadstrafiken, 
Noden Borås med förslag på åtgärder som pendelparkeringar. Ett separat stycke om 
hur arbetet ska bedrivas med externa aktörer som Västtrafik, Trafikverket med flera 
för att få till exempelvis pendelparkeringar behöver beskrivas i strategin översiktligt.  
 
 
 
 
 

https://www.boras.se/download/18.24c372b165863b4444dcf4e/1537513050503/Plan%20f%C3%B6r%20laddinfrastruktur%20f%C3%B6r%20elfordon%20-%20plan.pdf
https://www.boras.se/download/18.24c372b165863b4444dcf4e/1537513050503/Plan%20f%C3%B6r%20laddinfrastruktur%20f%C3%B6r%20elfordon%20-%20plan.pdf
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Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum XX 2019
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För revidering ansvarar: Borås kommuns Parkerings AB och Tekniska nämnden
Dokumentet gäller för: Kommunstyrelsen, Lokalförsörjningsnämnden,  
Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, AB Bostäder i Borås,  
Fristadsbostäder AB, AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, Viskaforshem AB, 
Borås kommuns Parkerings AB

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

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Strategi för parkering i Borås 
1. Inledning
En tätare stad kräver en smart hantering av markytor. Parkering är ett kraftfullt 
styrmedel som kommunen själv har ansvar för. Parkering är ett styrmedel för effektiv 
markanvändning och för att uppnå kommunens övergripande mål. Parkeringspolitiken 
påverkar färdemedelsval, attraktivitet och stadens karaktär etc.

Parkeringsytor genom t.ex. parkeringshus eller integrerat med andra byggnader, så som 
bilpooler och mobility management-åtgärder kan också vara effektiva lösningar. 
För att åstadkomma en smart hantering måste vi samverka i alla frågor där parkering 
planeras. 

Målet med denna strategi är att medverka till en långsiktig och hållbar parkeringspolitik med 
kunden och attraktiv stad i fokus. Genom att följa planeringsprinciperna i ”Översiktsplan 
för Borås” skapar vi en hållbar parkeringsprodukt.  Parkeringsstrategin med konkreta 
åtgärder ska fungera som ett styrmedel i planeringsprocessen.

Parkeringsstrategin syftar till att frigöra och prioritera parkeringsplatser för besökande 
och boende i centrum och skapa arbetsplatsparkeringar utanför cityringen. Den ska bidra 
till att skapa ett levande, spännande och attraktivt centrum.  Planering och styrning av 
parkering i Borås ska bidra till att transportsystemets miljöpåverkan minskar. 

Då parkeringsproblemet främst förekommer i de centrala delarna ligger fokus i 
huvudsakligen på detta område. Dokumentet pekar ut geografiska platser för framtida 
parkeringshus samt pendelparkeringar med tillgång till andra trafikslag för att kunna 
ändra trafikmönstret i staden.

Parkeringsstrategin pekar ut strategiska platser och ska ge hållbara tjänster för parkering 
för staden, där vi skapar god tillgänglighet för centrumbesökare och bidrar till stadens 
tillväxt, förtätning och försköning.

Staden förändras, därför behöver också trafikmönstret ändras. Det sker genom god 
planering tillsammans med beteendeförändring. Under många år har förtätning varit 
norm i planeringen där framkomligheten kräver nya lösningar. Att ha tillgång till bilen 
i vardagslivet är nödvändigt för många, både för de som bor utanför centrum men även 
boende i centrum.

Bilparkering är en förutsättning för en fungerande stad, men:

• kräver stora ytor

• har stor påverkan på stadsmiljön

• påverkar förutsättningarna för hållbart resande

• omdebatterat – ifrågasätts

• ofta dyrt att ordna.

Detta kommer att ställa krav på att mark och infrastruktur används mer energi- och 
utrymmeseffektivt för att skapa tillgänglighet för alla och bidra till en attraktiv och 
klimatsmart stad. 
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Med en ökad konkurrens om parkeringsutrymmet i centrala Borås måste prioriteringar 
mellan olika användargrupper ske. Satsningar på kollektivtrafik, gång och cykel med syfte 
att påverka färdmedelsvalen ska kompletteras med en plan för parkering.

2. Syfte
Parkeringsstrategin syftar till att bibehålla den tillgängliga livskraftiga staden som kan 
förtätas genom ökat samnyttjande av ytor och trafikslag. En omfördelning och prioritering 
av trafikslag där parkering för kunder, besökare och boende går före arbetsplatsparkering 
inom cityringen. Parkeringsstrategin ska fungera som ett styrmedel i planeringsprocess 
genom att peka ut lokalisering av parkering. 

3. Förväntade resultat och effekter
Planering och styrning av parkering bidrar till att skapa en långsiktig och hållbar 
parkeringssituation i Borås. Centrums service, handel och upplevelser ska vara tillgängliga 
för besökare och bidra till att transportsystemets miljöpåverkan minskar.

4. Fordon som ingår
Parkeringsstrategin som styrmedel i planeringsprocessen utgår från kundens perspektiv, 
d.v.s. den som nyttjar en yta för att parkera sitt fordon. 

På parkeringsytor parkerar fordon så som bil, mc, moped och cykel.

5. Prioritering mellan användargrupper

Det är i första hand besökande och boende och i sista hand arbetande/verksamma som 
ska beredas plats för bilparkering inom cityringen.

Pendelparkering/infartsparkeringar ses som en service som gör kollektivtrafikresandet 
bekvämare och ger möjlighet till samåkning. Vid infartsparkeringar bör möjlighet ges 
att parkera/låna cykel.

1 Prioritering mellan användargrupper 
Användare Behov/prioritering 
Boende Cykelparkering vid bostad 
  Bilparkering inom 400 m från bostaden 
  Långtidsparkering både natt och dag 
  
Arbetande Cykelparkering vid arbetsplatsen 
  Inom 600 m gångavstånd från arbetsplatsen 
   
  
Besökare Cykel- och bilparkering inom 250 m 
  Kort tid 
   
  
Pendlare Större kollektivtrafiknod - pendlarparkering för cykel och bil 
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6. Verktyg för att uppnå strategin
6.1 Zonindelning och lokalisering av parkering samt pendelparkering

Zonindelningen redovisar geografiska områden för nya parkeringar och ger förutsättningar 
för att kompensera parkeringsplatser som försvunnit inom cityringen. Detta gör att man 
i takt med förtätningen kan peka ut nya platser för parkeringsanläggningar för cykel och 
bil, som till exempel så kallade mobilitetshubbar runt stadskärnan. Avstånden räknas från 
citycentrum d.v.s. Stora Torget.

Zon 1.  Ca 400 m till Stora Torget Rutnätsbebyggelse
Zon 2.  Ca 800 m till Stora Torget Främst flerbostadshus/industri
Zon 3.  Övrigt Glesare stadsdel villor/radhus, övriga kommunenBorås Stad 

Datum 
2019-06-17 
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Parkering i Borås Stad 

  

6.1.1 Lokalisering av parkering för bil i mobilitetshub,  
Parkering lokaliseras i eller utanför cityringen i Zon 1,2 med gångavstånd till 
centrum. Lokaliseringen ska vara lättillgänglig för dig med bil vid en 
infartsled och erbjuda både cykel, buss och bra gångstråk för vidare transport 
till centrum. De kan byggas på höjden eller under mark och gärna 
tillsammans med annan verksamhet för effektiv markanvändning. 

  

 

 

 

 

 

6.1.1 Lokalisering av parkering för bil i mobilitetshub, 

Parkering lokaliseras i eller utanför cityringen i Zon 1,2 med gångavstånd till centrum. 
Lokaliseringen ska vara lättillgänglig för dig med bil vid en infartsled och erbjuda både 
cykel, buss och bra gångstråk för vidare transport till centrum. De kan byggas på höjden eller 
under mark och gärna tillsammans med annan verksamhet för effektiv markanvändning.
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Borås Stad 
Datum 
2019-06-17 
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Parkering i Borås Stad 

 

 

 

6.1.2 Lokalisering av pendelparkering i Zon 3  
Pendelparkering kan regleras och planeras isolerat vid genomfartsleder för 
att öka möjlighet till samåkande och kollektivtrafikresande. 

6.1.3 Lokalisering av infartsparkering i Zon 3,  
Infartsparkering kan regleras och planeras närmare runt cityringen med 
cykelavstånd samt tillgång till kollektivtrafik och funktionella gångstråk. 

* Befintlig Pendelparkering vid Kyllaredsmotet  

6.1.2 Lokalisering av pendelparkering i Zon 3 

Pendelparkering kan regleras och planeras isolerat vid genomfartsleder för att öka möjlighet 
till samåkande och kollektivtrafikresande.

6.1.3 Lokalisering av infartsparkering i Zon 3, 

Infartsparkering kan regleras och planeras närmare runt cityringen med cykelavstånd 
samt tillgång till kollektivtrafik och funktionella gångstråk. 

* Befintlig Pendelparkering vid Kyllaredsmotet 

*
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6.2 Acceptabla gångavstånd till parkering

 
Maxavstånd mellan bilparkering och målet för resan.

6.3 Parkeringstal 

Med Borås Stads styrande dokument för parkering rörande parkeringstal och parkeringsköp 
kan kommunen: 

• erbjuda parkering för bil och cykel i framtida nybyggnationer inom alla zoner

• ge bättre möjlighet att samla parkering och styra biltrafiken

• öka kommunens möjlighet att fatta snabba beslut i parkeringsfrågor

• ersätta borttagna parkeringsplatser i centrum

• finansiera och planera framtida byggnationer av parkeringsanläggningar 
genom avsatta parkeringsköpsmedel.

 
 
 
 
 

250 m 

Besök 

Arbete 

Bostad 
400 m 

600 m 

ca. 250 m

ca. 400 m

ca. 600 m
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6.4 Reglering av parkering

Tids- och avgiftsreglering på parkering påverkar användning av bil. Genom att reglera 
frigörs platser vilket ökar tillgängligheten.  

Parkeringsavgifter får tas ut för att ordna trafiken på allmän plats och kvartersmark. Frigör 
yta genom styrmedel såsom pris, maxtid och avstånd. Avgiften ska sättas på en nivå som 
ger en rimlig omsättning av fordon. 

Reglering av parkering på allmän plats ansvaras av Tekniska nämnden. Borås kommuns 
Parkerings AB ansvarar för kvartersmark.*

*kvartersmark är mark som inte är allmän mark med civilrättsliga principer

6.5 Utvärdering

Införa och arbeta med mätbar utvärdering för att veta att vi gör rätt saker för att uppfylla 
strategin och förändringen i staden.

6.6 Kommunikation

Kommunikation till besökare, boende och arbetande kring syftet med parkeringsstrategin 
är centralt för att uppnå tillgänglighet för alla. 

För att uppnå parkeringsstrategins förväntade resultat och effekt är det viktigt med 
kommunikation mellan berörda kommunala förvaltningar. 

7. Uppföljning av strategin
Borås Kommuns Parkerings AB samt Tekniska nämnden ska vart annat år följa upp arbetet 
med strategin och lämna redovisning till KS.

*Fotnot: Definition på parkering 
Parkering definieras av- Förordningen vägtrafikdefinitionen 2001:651- som att stanna ett fordon av varje annan orsak 
än att lasta eller lossa gods, att ta upp eller lämna av passagerare, eller för att trafiksituationen kräver det, undvika fara.
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Telefon 033-35 70 00  e-post boras.stad@boras.se  Webbplats boras.se



 

 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00 

FAX 
033-35 30 25 

 

 

Pia Aspegren, 033-35 30 07 
pia.aspegren@boras.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-10-29 

Dnr 
2019-003177 

  

 
 Miljö- och konsumentnämnden 

Detaljplan för Byttorp 3:1, Fjällgatan 
Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden (BN2017-634) 
 

Sammanfattning 
Planen avser att möjliggöra utbyggnad av två nya punkthus för bostadsändamål, i det 
befintliga naturområdet, med varierande höjder på varje byggnad från 7 våningar upp 
till 9 våningar. I planbeskrivningen finns inget resonemang om varför strandskyddet 
skulle behöva upphävas och i plankartan saknas strandskyddslinjen. Det är 
synnerligen viktigt att naturmarken förblir naturmark och att den inte släntas med 
massor utan det får i så fall lösas inom kvartersmarken. Träden som planteras som 
kompensationsåtgärd ska ha möjlighet att växa till sin naturliga storlek. De mindre 
grönområdena vid Vindelgatan får i framtiden inte byggas ut eftersom det skulle 
innebära att det gröna stråket försvinner. 
 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker detaljplaneförslaget under förutsättning att 
synpunkterna åtgärdas. 
 

Ärendet 
Planens syfte är att skapa en byggrätt för bostadsändamål och utöka gatan för att 
möjliggöra en rondell samt att säkerställa kompensationsåtgärder som är en 
konsekvens av exploateringen. Planen avser att möjliggöra utbyggnad av två nya 
punkthus för bostadsändamål, i det befintliga naturområdet, med varierande höjder 
på varje byggnad från 7 våningar upp till 9 våningar. Miljöförvaltningen saknar 
fortfarande en perspektivbild nerifrån Kolbränningen och upp mot huskropparna för 
att visa den kommande upplevda känslan i rekreationsområdet. Om föroreningar 
påträffas under exploateringsskedet ska arbetet genast upphöra och 
Miljöförvaltningen omedelbart kontaktas. 
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Miljöförvaltningens synpunkter 
Strandskydd 
Strandskyddet saknas i den gällande planen men återinträder när en ny detaljplan 
antas. I plankartan är det inte markerat var strandskyddslinjen (100 m från vattnet) går 
men i planbeskrivningen ser strandskyddslinjen ut att ligga inom planområdets 
prickmark. Om det behöver göras åtgärder inom strandskyddat område måste 
strandskyddet upphävas. För att upphäva strandskyddet krävs  

• särskilda skäl och 
• intresset av att ta området i anspråk på det sätt som planen avser ska 

väga tyngre än strandskyddsintresset   
Miljöbalken (1998:808) 7 kap 18c,18d §§ 
 
Miljöförvaltningen har framfört i det tidiga planarbetet att det kommer bli svårt att 
hitta dessa skäl. I planbeskrivningen finns inget resonemang om varför strandskyddet 
skulle behöva upphävas och i plankartan saknas strandskyddslinjen.  
 
Släntningar ut i naturmark  
I planbeskrivningen står följande: För att skapa en så naturligt övergång som möjligt mellan de 
tillkommande byggnaderna och naturområdet är det reglerat att murar får inte vara synliga mer en 
1,5 meter. Detta gäller för hela planområdet. 
Det är synnerligen viktigt att naturmarken förblir naturmark och att den inte släntas 
med massor utan det får i så fall lösas inom kvartersmarken.  
 
Vyn från Kolbränningen 
Miljöförvaltningen saknar fortfarande en perspektivbild nerifrån Kolbränningen och 
upp mot huskropparna för att visa den kommande upplevda känslan i 
rekreationsområdet. Den bild som finns i planbeskrivningen är missvisande då den 
visar perspektivet från luften.  
  
Markföroreningar 
Den översiktliga miljötekniska markundersökningen visar på att det finns detekterade 
föroreningar i jord och grundvatten inom undersökt område. I rapporten görs 
bedömningen: Dock innebär inte dessa någon risk för de antagna skyddsobjekten i dagsläget samt 
vid planerad markanvändning. Vidare finns risk att fastigheten varit område för utfyllnad 
med okända fyllnadsmassor. Då utförd undersökning bygger på stickprovstagning kan 
det därför inte uteslutas att föroreningshalter kan förekomma lokalt, utöver det som 
har identifierats i denna undersökning. Om föroreningar påträffas under 
exploateringsskedet ska arbetet genast upphöra och Miljöförvaltningen omedelbart 
kontaktas. 
 
Kompensationsåtgärder 
Kompensationen för denna plats föreslås vara återställande av den befintliga väl 
använda stigen som försvinner med utbyggnaden av husen och plantering av träd 
mellan kommande huskroppar och gångstråket vid Byttopssjön (naturmark i plan). 
Syftet med planteringen av träd är att skapa en naturlig barriär mellan byggnaderna 
och friluftsområdet. Träden som planteras ska ha möjlighet att växa till sin naturliga 
storlek. På det sättet undviks ett visuellt intrång av byggnaderna till grönområdet och 
bevarar dess rekreations- och frilutsvärden. 
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Gröna stråket parkering/återvinningen 
Med utbyggnaden av de nya huskropparna kommer den gröna kopplingen att ledas 
om över Vindelgatan (se bild på sida 10 i planbeskrivningen). Den ändringen gör att 
de mindre grönområdena vid Vindelgatan i framtiden inte får byggas ut eftersom det 
skulle innebära att det gröna stråket försvinner. 
 
Buller och luft 
Området är inte bullerutsatt inte heller så trafikerat att luftkvaliteten är nödvändig att 
utreda. 
 

Agneta Sander Pia Aspegren 
Miljöchef Miljöutredare 
 

Bilaga 
Planhandlingar 

 
 
Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
 

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/byttorpbyttorp31fjallgatan.5.3a2eedbb15c3a4b1a83c1495.html
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2019-1989 
 

  

 
 Miljö- och konsumentnämnden 

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond 
Sökande:  
Fastighet:  Gräslid 1:3 
 

Sammanfattning 
 har beviljats bidrag på 10 000 kronor ur naturvårdsfonden för 

biodling på fastigheten Gräslid 1:3. Åtgärderna är nu genomförda och projektet 
avslutat.  
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet 
avslutas och innestående bidrag på 5000 kronor betalas ut på angivet konto.  
Biodlingen ska finnas kvar och skötas i minst fem år efter avslutat projekt. 
 

Ärendet 
 har beviljats bidrag på 10 000 kronor ur naturvårdsfonden för 

biodling på fastigheten Gräslid 1:3. Åtgärderna är nu genomförda och projektet 
avslutat. Slutbesiktning av åtgärderna genomfördes av Mikael Lund den 6 september 
2019. Naturvårdsfondens arbetsgrupp har godkänt slutredovisningen. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
 har uppfyllt de åtgärder som ansökan om bidrag avsåg. Bisamhälle 

har köpts in, två bikupor och skyddsutrustning har införskaffats. Iordningställande av 
uppställningsplats för kuporna är klart. De två bisamhällena var i full aktivitet vid 
besöket och sökanden har redan slungat honung för första gången.  funderar på 
att utöka  till tre samhällen för att minska risken att alla försvinner och dör ut vid en 
eventuell svärmning eller kvalsterangrepp. Placeringen av kuporna i en mindre dunge 
av träd och närheten till skog och öppna betesmarker gynnar växtligheten i 
närområdet.  
 
 

Agneta Sander Mikael Lund  
Miljöchef Kommunbiolog 
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Bilaga 

1. Fotodokumentation från slutbesiktningen 

 
Beslut skickas till 

 
Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
 
 



Bilaga 1.  

Bidrag ur Borås stads naturvårdsfond, Gräslid 1:3    

 

Datum:2019-09-10  1(2)   

Dnr:2019-1989    

Fotodokumentation 
Foton 2019-09-06. Mikael Lund. 
 
Bra ordning på kuporna vid platsbesöket. De är placerade i ett mindre skogsbuskage och får lite 
beskuggning men också vindskydd av träden. 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond 
Sökande:  
Fastighet:  Skrapered 1:90 och Bosnäs 3:1 
 

Sammanfattning 
 har beviljats bidrag på 52 000 kronor för 

naturvårdsåtgärder i vattendraget Bålån. Åtgärderna är genomförda och projektet 
avslutas. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet 
avslutas och innestående bidrag på 26 000 kronor betalas ut på angivet konto.  
 

Ärendet 
 har beviljats bidrag för 

naturvårdsåtgärder i Bålån. Åtgärderna omfattar elfiske och undersökning av musslors 
infekteringsgrad på öring, biotopvård utmed en 500 meters sträcka och flytt av öring 
med mussellarver uppströms i vattendraget. Slutbesiktning av åtgärderna 
genomfördes av Matilda Chocron och Linnea Åsedahl 2019-10-29. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
 har uppfyllt de åtgärder som ansökan om 

bidrag avsåg. Biotopvård av vattendraget har innefattat att skapa en naturligare 
strömfåra genom att lägga i bland annat sten och död ved i vattendraget, sådant som 
tidigare har rensats bort. Elfiske och undersökning av musslors infekteringsgrad samt 
flytt av öring med mussellarver uppströms i vattendraget har utförts.  

Agneta Sander Linnea Åsedahl 
Miljöchef Kommunbiolog 
 

Bilaga 
1. Fotobilaga 
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Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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Handläggare Linnea Åsedahl 

Ärende Naturvård, ansökan om bidrag ur Borås Stads Naturvårdsfond 

 

 
 
 
 

 
Figur 1: Efter naturvårdsåtgärder så som iläggning av sten, grus och död ved. 
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Figur 2: Efter naturvårdsåtgärder så som iläggning av sten, grus och död ved. 
 

 
Figur 3: Efter naturvårdsåtgärder så som iläggning av sten, grus och död ved. 
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Figur 4: Efter naturvårdsåtgärder så som iläggning av sten, grus och död ved. 
 

 
Figur 5: Efter naturvårdsåtgärder så som iläggning av sten, grus och död ved. 
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Figur 6: Före restaurering. Foto taget av . 
 

 
Figur 7: Efter restaurering. Foto taget av  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sida 
5(5) 

Datum 
2019-10-31 

Dnr 
2017-1688 

 
 
 

 
Figur 8: Före restaurering. Foto taget av  
 

 
Figur 9: Efter restaurering. Foto taget av  
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2019-10-31 

Dnr 
2019-2582 

  

 
 Miljö- och konsumentnämnden 

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond 
Sökande:  
Fastighet:  Boden 1:2 
 

Sammanfattning 
 har beviljats bidrag på 10 000 ur naturvårdsfonden för anläggning av 

damm på fastigheten Boden 1:2. Åtgärderna är nu genomförda och projektet avslutas. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet 
avslutas och innestående bidrag på 5 000 kronor betalas ut på angivet konto. 
 
Enligt tidigare beslut om bidrag är beslutet förenat med följande villkor: 

• Fisk och kräftor får inte planteras ut i dammen. 
 

Ärendet 
 har beviljats bidrag på 10 000 kronor ur naturvårdsfonden för 

anläggning av damm på fastigheten Boden 1:2. Dammen är en del i 
Miljöförvaltningens LONA-projekt som syftar till att skapa bättre förutsättningar för 
större vattensalamander. Dammen har finansierats från både naturvårdsfonden och 
LONA-projektet.  
 
Åtgärderna är genomförda och projektet avslutat. Slutbesiktning av åtgärderna 
genomfördes av Matilda Chocron och Börje Fritzon 2019-09-19. Naturvårdsfondens 
arbetsgrupp har godkänt slutredovisningen. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
 har uppfyllt de åtgärder som ansökan om bidrag avsåg. Dammen har 

utformats för att gynna biologisk mångfald, med fokus på större vattensalamander. 
Dammen har bland annat oregelbunden form, flacka kanter samt stenar och död ved 
är utplacerade i vattenbrynet. I närområdet finns stenmurar som utgör bra 
övervintringsmiljöer för groddjur. 
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Agneta Sander Linnea Åsedahl 
Miljöchef Kommunbiolog 
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Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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Handläggare Linnea Åsedahl 

Ärende Naturvård, ansökan om bidrag ur Borås Stads Naturvårdsfond 

 
 
 
  

 
Figur 1. Vy över den planerade placeringen av dammen. 
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Figur 2. Vy över den nya dammen. 
 

 
Figur 3. Vy över den nya dammen och omgivningarna. 
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Figur 4. Dammen har flacka kanter, sten och död ved har placerats i och kring dammen. 
 

 
Figur 5. Dammen har flacka kanter, sten och död ved har placerats i och kring dammen. 
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Figur 6. Utloppet är i bortre ändan på dammen i detta foto. Utloppet leder till ett dike.  
 

  
Figur 7. Tillflöde via ett dike som grävdes om. Trädet på udden kommer troligen inte klara sig då dess rötter skadades 
vid grävningen. 
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Linnea Åsedahl, 033-35 30 13 
linnea.asedahl@boras.se 
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Datum 
2019-11-01 

Dnr 
2019-2762 

  

 
 Miljö- och konsumentnämnden 

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond 
Sökande:  
Fastighet:  Sillvalen 2 
 

Sammanfattning 
 har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden 

för biodling på fastigheten Sillvalen 2.  ansöker om ett 
bidrag på 30 000 kronor. Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- 
och konsumentnämnden att bevilja ansökan med 10 000 kronor eftersom bidraget ska 
ses som ett startbidrag och liknande ansökningar har fått motsvarande summa. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beviljar  ansökan med 
10 000 kronor för uppstart av biodling.  
 
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 5 000 kronor ut på angivet konto efter meddelande om 
projektstart och 5 000 kronor efter slutbesiktning av projektet. Anmäl projektstart 
och projektslut till miljöförvaltningen. 
 

Ärendet 
 har lämnat in en ansökan om bidrag ur naturvårdsfonden 

för biodling på fastigheten Sillvalen 2.  söker bidrag på 30 
000 kronor för inköp av material till två bikupor, bin, skyddsutrustning och andra 
tillbehör.  
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
Projektet uppfyller syftet och kraven för användning av medel ur naturvårdsfonden. 
Bidraget går till enskild och omfattar naturvårdsåtgärder.  
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Projektet bidrar till att uppfylla de 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. 
 
Arbetsgruppen för naturvårdsfonden rekommenderar Miljö- och konsumentnämnden 
att bevilja ansökan med ett reducerat belopp om 10 000 kronor för uppstart av 
biodling.  
 
Upplysningar 

Tänk på att du måste anmäla uppställningsplats av bisamhällen till Länsstyrelsen. 

Agneta Sander Linnea Åsedahl 
Miljöchef Kommunbiolog 
 

Bilaga 
1. Översiktskarta 
2. Detaljkarta 

 

Beslut skickas till 
 

Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 



Sillvalen 2, 2019-2762
 

Bilaga 1 Översiktskarta

300m2001000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000



Sillvalen 2, 2019-2762
 

Bilaga 2 Detaljkarta

30m20100

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:1000
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond 
Sökande:  
Fastighet:  Äspered 3:3 
 

Sammanfattning 
 har beviljats bidrag på 11 572 kronor ur naturvårdsfonden för 

restaureringshamling av fyra askar på fastigheten Äspered 3:3. Åtgärderna är nu 
genomförda och projektet avslutat. 
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner genomförda naturvårdsåtgärder. Projektet 
avslutas och innestående bidrag på 5 000 kronor betalas ut på angivet konto. 
 
Enligt tidigare beslut om bidrag är beslutet förenat med följande villkor: 

• Beskärning ska utföras av en certifierad arborist. 
 

Ärendet 
 har beviljats bidrag på 11 572 kronor ur naturvårdsfonden för 

restaureringshamling av fyra askar på fastigheten Äspered 3:3. Askarna är delvist 
angripna av askskottsjukan och länsstyrelsen rekommenderade  att 
utföra restaureringshamling på askarna för att minska risken att angreppet förvärras.  
 
Åtgärderna är nu genomförda och projektet avslutat. Slutbesiktning av åtgärderna 
genomfördes av Linnea Åsedahl 2019-11-04. Naturvårdsfondens beredningsgrupp 
har godkänt slutredovisningen. 
 

Miljöförvaltningens synpunkter 
 har uppfyllt de åtgärder som ansökan om bidrag avsåg. Askarna har 

beskurits enligt ansökan och tidigare beslut om bidrag. Alla askarna har varit hamlade 
sedan tidigare och bedöms ha höga naturvärden. En restaureringshamling minskar 
risken för att träden fläks sönder, därmed ökar trädens livslängd. 
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Agneta Sander Linnea Åsedahl 
Miljöchef Kommunbiolog 
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Miljöförvaltningen, ekonomiadministrationen 
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Handläggare Linnea Åsedahl 

Ärende Naturvård, ansökan om bidrag ur Borås Stads naturvårdsfond 

Händelse Besök 
 

 
Platsbesök för slutbesiktning av de fyra restaureringshamlade askarna utfördes 2019-
11-04 av Linnea Åsedahl. 
 
 

 
Figur 1. En av de fyra restaureringshamlade askarna på Äspered 3:3. 
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Figur 2. En av de fyra restaureringshamlade askarna på Äspered 3:3. 
 

 
Figur 3. En av de fyra restaureringshamlade askarna på Äspered 3:3. 
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Figur 4. En av de fyra restaureringshamlade askarna på Äspered 3:3. 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Månadsuppföljning oktober 2019 

Ärendet 
Miljöförvaltningen upprättar varje månad en budgetuppföljning med helårsprognos och 
redovisar denna för nämnden.  
 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner månadsuppföljningen för oktober 2019 
med helårsprognos.  
 

Agneta Sander Kristina Reinholdsson  
Miljöchef Förvaltningscontroller 

 
Bilaga 
Månadsuppföljning september 2019 



 

10-dagars, 2019-10  

Miljö- och konsumentnämnden 

 

Ekonomisk redovisning 

  2018 2019     

 
Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Avvikelse Prognos
avvikelse 

Miljö- och konsumentnämnden 650 1 040 867 772 95 0 

Förvaltningsledning 1 666 1 862 1 767 1 906 -139 -600 

Verksamhetsstöd 4 142 6 625 5 521 4 491 1 030 1 000 

Livsmedelskontroll 1 273 637 531 81 450 150 

Miljötillsyn 4 716 3 571 2 976 4 364 -1 388 -2 050 

Miljökstrategiska inkl. energi- och 
konsumentrådgivning 

5 369 8 492 7 077 5 942 1 135 1 000 

Budget- och skuldrådgivning 2 720 3 388 2 824 2 717 107 50 

Buffert  260    0 

Klimatkompensationsfond    -89 89 -460 

Verksamhetens nettokostnader 20 536 25 875 21 563 20 184 1 379 -910 

Kommunbidrag  25 875 21 563 21 563   

Resultat jfr med kommunbidrag -20 536 0 0 1 379  -910 

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat    460  460 

Godkända "öronmärkta" projekt    394  750 

Resultat jfr med tillgängliga medel -20 536   2 233  300 

Verksamhetsmått 

Miljöförvaltningen gemensamt 

Verksamhetsmått Utfall Okt 2018 Budget 2019 Utfall Sep 2019 Utfall Okt 2019 

Antal ärenden 3 063  3 084 3 314 

Antal händelser (Ecos) 13 876  14 436 15 798 

Antal delegationsbeslut. 695  960 1 054 

Livsmedelskontroll 

Verksamhetsmått Utfall Okt 2018 Budget 2019 Utfall Sep 2019 Utfall Okt 2019 

Antal livsmedelsverksamheter 790 790 790 790 

Antal inspektioner 611 800 609 665 

Antal revisioner 59 100 65 74 

Antal delegationsbeslut 218 200 255 275 

Klagomål 55 60 71 88 

Registrering 81 100 81 88 

Miljötillsyn 

Verksamhetsmått Utfall Okt 2018 Budget 2019 Utfall Sep 2019 Utfall Okt 2019 

Antal delegationsbeslut 444 700 662 732 

Antal inspektioner och personliga möten miljötillsyn 257 200 147 165 

Antal inspektioner och personliga möten enskilda avlopp 150 200 151 177 

Antal inspektioner och personliga möten hälsoskydd 189 200 155 164 

Antal kundkontakter miljötillsyn 4 129 5 000 4 698 5 109 

Antal kundkontakter enskilda avlopp 2 063 2 500 2 016 2 258 

Antal kundkontakter hälsoskydd 1 808 2 000 1 832 1 967 

Miljöstrategiska 

Verksamhetsmått Utfall Okt 2018 Budget 2019 Utfall Sep 2019 Utfall Okt 2019 

Konsumentkontakter 2 704    
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Verksamhetsmått Utfall Okt 2018 Budget 2019 Utfall Sep 2019 Utfall Okt 2019 

Informationsaktiviteter. 95    

Rådgivningsärenden, konsumentsrättslig  1 200 763 859 

Föreläsningar och informationstillfällen  50 7 13 

Naturvårds- och hållbarhetsprojekt  5 5 5 

Antal deltagande timmar i stadens planering  4 900 268 337 

Strandskyddsärenden  40 2 2 

Deltagare i miljöutbildning  500 51 83 

Rådgivningsärenden, energi- och klimatrådgivning 99 135 10 6 

Evenemang  5 0 0 

Budget- och skuldrådgivning 

Verksamhetsmått Utfall Okt 2018 Budget 2019 Utfall Sep 2019 Utfall Okt 2019 

Klientkontakter 2 444    

Rådgivningsärenden 436 500 456 530 

Föreläsningar och informationstillfällen 51 50 23 31 

Kommentarer 

Prognos för helåret  

Resultat 

Till och med oktober månad redovisar nämnden ett positivt resultat på 1 379 tkr jämfört med periodens budget. 
Förvaltningen har fortsatt en hög personalomsättning och sjukfrånvaro. Flera avdelningar har eller har haft vakanta tjänster 
samt korttidsfrånvaro vilket gör att personalkostnaderna är lägre än förväntat. Det är svårt att rekrytera vikarier till 
verksamheterna vilket påverkar möjligheterna till att komma ifatt både vad gäller verksamheten och ekonomin. Prognosen 
har försämrats med -600 tkr sedan 10-dagars september vilket främst beror på att avdelningen Livsmedel bedömer att de 
inte kommer att klara av att hantera så många anmälningar utifrån den nya Tobakslagen som tidigare bedömning. Det 
medför lägre intäkter jämfört med den bedömning som gjordes i senaste prognosen. En annan orsak till försämringen av 
prognosen är också att avdelningen Verksamhetsstöd har fått en oförutsedd kostnad för att hantera den gamla 
informationen i verksamhetssystemet Ecos. 

Prognos 

Bedömningen, som är något osäker, pekar på ett positivt resultat på 300 tkr vilket är lägre jämfört med föregående prognos. 
I dagsläget finns inget beslut om buffertens användning. Fattas inte något sådant beslut under året så kommer bufferten att 
öka på det positiva resultatet ytterligare. 

I och med inrättandet av en stab under förvaltningschefen så har personal flyttats från verksamhetsstöd och miljöstrategiska. 
Budgeten ändras i samband med årsskiftet vilket gör att prognoserna avviker kraftigt från budgeten för såväl 
verksamhetsstöd som förvaltningsledningen. Tillsammans lämnar de ett överskott (700 tkr) inom personalkostnader då HR 
och förvaltningscontroller inte var på plats förrän efter sommaren samt att juristtjänsten varit vakant. Sammantaget bedöms 
avdelningen göra ett överskott på 400 tkr 

Livsmedelsavdelningen inklusive tillståndsenheten lämnar ett överskott (150 tkr) som är förknippat med den nya 
lagstiftningen om tobakstillstånd. Ungefär hälften av det beräknade antal verksamhetsutövare har inkommit med 
ansökningar men avdelningen mäktar inte med att hantera alla dessa ansökning under 2019. Det medför lägre intäkter än 
vad som prognostiserades i den senaste prognosen. Intäkterna för tobakstillstånden prognostiseras bli -250tkr lägre än 
väntat. Det har varit mycket sjukfrånvaro för de aktuella handläggarna. Dock har endast en ny handläggare rekryterats 
eftersom befintlig personal också handlägger dessa ärenden. Det medför lägre personalkostnader. 

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 
in all personal och ta in fler anställda i redan ansträngd personalsituation med för lite chefstid per medarbetare. Således är 
det svårt att klara målet att öka intäkterna i den omfattningen som var tänkt. Överskottet på personalsidan mildrar 
underskottet på intäktssidan något. Arbete pågår med att se över avdelningens struktur och årets planering av tillsyn. Detta 
arbete sker på avdelningen tillsammans med förvaltningens controller. Avdelningen disponerar 550 tkr i byggbonus. 
Sammantaget bedöms avdelningen göra ett underskott på 2 050 tkr exklusive byggbonusen. 

Miljöstrategiska avdelningen beräknas lämna ett överskott på 1 450tkr inom personalkostnader på grund av vakanta tjänster 
och sjukfrånvaro. Till del kommer dessa medel att användas för att tillfälligt förstärka avdelningen. Avdelningen beräknas ha 
kostnader som täcks av byggbonusmedel motsvarande 200 tkr. Sammantaget bedöms avdelningen göra ett överskott på 
1 000 tkr exklusive byggbonusen. I avdelningen redovisas än så länge konsumentrådgivningen trots att denna sedan någon 
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månad tillhör budget- och skuldrådgivningen. 

Budget- och skuldrådgivningen bedöms hålla sin budget. 

Av klimatkompensationsfonden har 460 tkr delats ut till Stadsledningskansliet för genomförandet av digitala möten. Årets 
fakturering uppgår till 550 tkr och avser förvaltningar och bolag som inte kompenserat för sina klimatavgifter. Om dessa 
medel inte används till åtgärder under 2019 kommer dessa medel att kunna användas kommande år. 
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Prisuppräkning gällande alla timavgifter för kontroll/tillsyn 
inom de fyra taxeområdena (alkohol, tobak, e-cigg och 
receptfria läkemedel). 
 
Beräkning av ny timtaxa 
För att handläggningskostnaden per timme ska följa kommunens kostnadsutveckling 
bör en årlig indexuppräkning göras. Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
tillhandahåller ett index som används för uppräkning av taxan, Prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV). PKV tas fram genom att priserna för löner, material 
och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris. SKL 
rekommenderar att det index som ska användas är eftersläpande för att åstadkomma 
bättre exakthet. Inför 2020 ska index för 2018 användas. Taxorna indexuppräknas 
årligen baserat på PKV som finns publicerat på SKL:s hemsida under oktober månad.  
 
Vid beräkning av följande taxor för 2020 har PKV-20191001 använts1. Det innebär 
att taxorna är uppräknad med 3,2 procent.  
 
För år 2020 innebär det att timavgiften blir 1 193 kronor.  

 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att fastställa 2020 års timtaxa till 1 193kr 
fr.o.m. 2020-01-01. 
 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige har tidigare fastställt taxor enligt ovanstående lagar. 
Kommunfullmäktige har i samband med fastställandet av taxorna överlåtit åt Miljö- 
och konsumentnämnden att årligen besluta om indexuppräkning av respektive taxas 
timpris. Det betyder att Kommunfullmäktige inte behöver fatta beslut om årlig 
indexuppräkning.  
 
 
 
 

                                                      
1 https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/prisindex.1331.html 
 

https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/prisindex.1331.html
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Agneta Sander  Kristina Reinholdsson 
Miljöchef  Förvaltningscontroller 
 

Beslut skickas till 
Avdelningarna för Miljötillsyn, Livsmedelskontroll och Miljöstrategiska avdelningen 
Kommunstyrelsen  

 



förslag på datum MKN 2020   
MKN möte   

   
     
   handlingar till KS  
28e jan 17.00 - ? nämndmöte     

25e feb     
26e feb, 
årsredovisning strategidagar 

17.00 - ? nämndmöte   26-27 el 27-28 feb  
31e 
mars 

        
17.00 - ? nämndmöte     

28e 
april  

    
  

13.00 - ? nämndmöte   
19e maj 17.00 - ? nämndmöte 20e maj, T1   

16e juni  
      

  
13.00 - ? nämndmöte   

25e aug 13.00 - ?   28e aug, budget 2021   

29e sep 
17.00 - ? nämndmöte 25e sep, T2 presidie 17e sep      

K-E borta 18-26 sep?       

20e okt      
  

17.00 - ? nämndmöte   
        

  17e nov  17.00 - ? nämndmöte   
      
      25-26e kf budget 

15e dec  
12.30 - 
14.30 Jullunch     
15.00 - ? nämndmöte     
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VÄLKOMMEN TILL VISBY!
2 1  -  2 3  a p r i l  -  W i s b y  S t r a n d

25-ÅRS
JUBILEUM

Under 2020 fyller
Yrkesföreningen för budget-

och skuldrådgivare 25 år! Detta
kommer att märkas under hela
året, men vi kommer självklart

att fira detta speciellt under
BUS-dagarna.

FLYG OCH
FÄRJOR

Till Gotland och Visby tar du
dig via flyg eller färja.

Programmet är anpassat till
aktuella ankomst- och

avgångstider. Mer information
hittar du på föreningens

hemsida. 

GUIDADE
STADSTURER

Vi kommer att erbjuda
möjlighet till guidade

stadsturer i Visby i anslutning
till konferensprogrammet. Mer

information hittar du på
föreningens hemsida.

KONFERENSENS UPPLÄGG
Konferensens program kommer att se lite annorlunda ut jämfört
med tidigare år. BUSdagarna kommer att börja på eftermiddagen
tisdag 21 april, och avslutas på eftermiddagen torsdag 23 april. På
tisdagen kommer vi efter avslutade föreläsningar att ha en
mingelmiddag på Clarion Wisby. Under onsdagen kommer vi att
fokusera på ett par huvudämnen där vi lyssnar till flera föreläsare
och sedan sammanfattar respektive ämnesblock i ett fördjupande
samtal. Onsdagskvällen börjar på Gotlands museum med en
historisk tillbakablick, och sedan fortsätter 25-årsfirandet med
middag på Wisby Strand. Konferensen fortsätter sedan på
torsdagen och avslutas vid 14.30-tiden på eftermiddagen. Det
detaljerade programmet beräknas vara klart i början av januari.
 

http://www.busforeningen.se/sida/?ID=176994
http://www.busforeningen.se/start/?ID=135629


ÅRETS TEMA: RIV MURARNA
Temat för BUS-dagarna 2020 är "Riv murarna". Vi har inte tänkt
riva ringmuren i Visby - men ser däremot många murar i vårt
samhälle som försvårar livet för de människor vi möter. Dessa
murar kan vara på flera plan, det finns murar mellan olika
kulturer och tankesätt, murar mellan myndigheter som försvårar
samverkan, murar i form av tabun gällande skuldsättning och
spelmissbruk. Hur kan vi riva dessa murar så att de istället bildar
broar?
 
Mot bakgrund av detta har vi valt att bland annat fokusera på
ämnena spelberoende, kulturkrockar och digitalisering i
programmet. Konsumentverket och Kronofogden kommer
självklart att medverka under konferensen med att ge oss senaste
nytt från sina verksamheter. Eftersom föreningen firar 25-
årsjubileum 2020 så kommer vi titta på vad som hänt under
dessa år, och även blicka framåt. 
 
 

PRAKTISK
INFORMATION
Konferensen
Utbildningsdagarna för budget- och
skuldrådgivare äger rum på Wisby
Strand, Strandvägen 4, Visby, 21 - 23
april 2020.
 
Deltagare
Konferensen vänder sig till budget
och skuldrådgivare, chefer och poli-
tiker i kommunerna. Konferensen
vänder sig även till rikspolitiker,
organisationsföreträdare och
myndigheter.
 
Anmälan
Anmälan sker via busforeningen.se.
Sista anmälningsdag är 14 februari
2020. För frågor gällande din
anmälan kontakta Commee AB på
070-342 21 38, stefan@commee.se.
 
Konferensavgift (exkl moms)
Konferensavgift                  3 625 kr
Konferensavgift medlem  2 925 kr
 
Boende (pris per person och natt,
exkl moms)
Clarion Wisby        
 - enkelrum          1 290 kr
 - dubbelrum          795 kr
Scandic Visby
 - enkelrum             990 kr
 - dubbelrum          645 kr
Donners Hotell
 - enkelrum           1 345 kr
 
Om du önskar boende väljer du hotell när
du anmäler dig till konferensen. Om ett
alternativ saknas/inte är valbart innebär det
att hotellet är fullbokat. På anmälningssidan
hittar du en karta över var hotellen finns.

 
Avbokning
Vid avbokning senare än 14 februari
2020 debiteras en avgift på 75% av
konferensavgiften. Vid avbokning
senare än 3 april debiteras 100% av
konferensavgiften.
 
Kontaktuppgifter
Anna Nilsson, 0921-629 29
Anita Grankvist, 0911-69 17 22
eller mail info@busforeningen.se
 
Arrangörerna reserverar sig mot
eventuella ändringar
 

En mur är bara en bro på högkant
 Emil Jensen

http://www.busforeningen.se/
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Från: Miljöförvaltningen
Till: Agneta Sander; Anette Bergqvist
Ärende: VB: Presidiedagar för miljö-, plan- och byggnämnder 2020
Datum: den 17 oktober 2019 15:44:00

 
 
Vänlig hälsning,
Miljöförvaltningen
--------------------------------------------------------------------
Borås Stad - Miljöförvaltningen 
Besöksadress: Sturegatan 42
Postadress: Miljöförvaltningen, 501 80 Borås
Tel: 033-35 30 00 Fax: 033-35 30 25
Webbplats: boras.se

Borås är en Fairtrade City
För miljöns skull, skriv inte ut detta meddelande
 
 
 
 

Från: Borås Stad <boras.stad@boras.se> 
Skickat: den 17 oktober 2019 15:22
Till: Miljöförvaltningen <Miljoforvaltningen@boras.se>; Samhällsbyggnad
<Samhallsbyggnad@boras.se>
Ämne: VB: Presidiedagar för miljö-, plan- och byggnämnder 2020
 
Inkommit till kommunens epostbrevlåda
 

Från: Sveriges Kommuner och Landsting, Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad
<tillvaxt@skl.se> 
Skickat: den 17 oktober 2019 14:34
Ämne: Presidiedagar för miljö-, plan- och byggnämnder 2020
 

Presidiedagar för miljö-, plan- och byggnämnder
2020

Nu är det dags för dig som leder arbetet i en nämnd med ansvar för strategiska
miljöfrågor, planering eller byggande att boka in 2020 års presidiedagar i almanackan!

Presidiedagarna för miljö-, plan- och byggnämnder är en årligen återkommande konferens
där vi lyfter aktuella samhällsbyggnadsfrågor inom era ansvarsområden. Här samlar vi
medverkande från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), berörda departement,
kommuner och andra intressanta aktörer för att informera, samtala och inspirera kring
aktuella ämnen. Presidiedagarna är också ett uppskattat tillfälle att träffa kollegor från hela
landet.

Tid: 23-24 mars 2020, från lunch dag ett till eftermiddagsfika dag två

Plats: Hörsalen, Bonnier Conference Center, Torsgatan 21, Stockholm

mailto:Miljoforvaltningen@boras.se
mailto:agneta.sander@boras.se
mailto:anette.bergqvist@boras.se
mailto:tillvaxt@skl.se


Målgrupp: I första hand ordförande och vice ordförande i miljö-, plan- och byggnämnder,
men även övriga ledamöter, gärna tillsammans med chef på ledningsnivå i förvaltningen

Program och anmälan: Mer information om konferensens innehåll samt möjlighet till
anmälan kommer senare under hösten

Kontakt: Frågor? Kontakta Kristina Isacsson, kristina.isacsson@skl.se eller Kerstin Blom
Bokliden, kerstin.blom.bokliden@skl.se

 

Välkommen!
Med vänliga hälsningar
Sveriges Kommuner och Landsting
 

mailto:kristina.isacsson@skl.se
mailto:kerstin.blom.bokliden@skl.se


Beslutstyp Datum Objekt Ärendetyp Diarienr
Stadigvarande tillst allmänheten, bifall 2019-10-04 Nytt tillstånd - e-tjänst 50-2019-00627
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap, bifall 2019-10-08 Tillfälligt tillstånd slutet sällskap - e-tjänst 53-2019-00696
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap, bifall 2019-10-25 Tillfälligt tillstånd slutet sällskap - e-tjänst 53-2019-00725
Ändrat tillstånd, bifall 2019-10-31 Tillfällig ändring av tillstånd 35-2019-00697
Stadigvarande tillst allmänheten, bifall m villkor 2019-10-31 Nytt tillstånd - e-tjänst 50-2019-00681



OKTOBERDelegationslista

Datum Beslut Ärende Sökande/objekt FastighetDnr Handläggare

2019-002950 20191002 Beslut om att inrätta golvbrunn i garage Ansökan om inrättande av golvbrunn 
utanför kommunalt VA-nät

Brämhults-Lida 2:1 Sevil Selimov

2019-002552 20191003 Beslut om miljösanktionsavgift Köldmedia, årsrapport 2018 Gingri-Kil 2:8 Alexander Thorén

2019-001362 20191003 Beslut om miljösanktionsavgift Köldmedia, årsrapport 2018  Viskastrand 2 Alexander Thorén

2019-002553 20191003 Beslut om miljösanktionsavgift Köldmedia, årsrapport 2018 Hermod 5 Alexander Thorén

2019-002584 20191003 Beslut om miljösanktionsavgift Köldmedia, årsrapport 2018  Snödroppen 8 Alexander Thorén

2019-003001 20191003 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Aplakulla 1:16 Roger Johansson

2019-003094 20191003 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Ryda 9:10 Roger Johansson

2019-003081 20191003 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Lärksoppen 4 Roger Johansson

2019-003091 20191003 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Räveskalla 1:236 Roger Johansson

2019-003090 20191003 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Brämhults-Ön 1:54 Roger Johansson

2019-003092 20191003 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Gårda 1:108 Roger Johansson

2019-003061 20191004 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Transås 2:115 Roger Johansson

2019-002964 20191004 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Kråkered 2:2 Roger Johansson

2019-003101 20191004 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Kinnarumma 3:35 Roger Johansson

2019-000815 20191004 Beslut om timdebitering Hälsoskydd, klagomål på buller Papegojan 16 Sevil Selimov

2019-003063 20191004 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Bredareds-Fagerhult 
1:59

Roger Johansson

2019-002629 20191004 Beslut om miljösanktionsavgift Köldmedia, årsrapport 2018 Fonden 48 Alexander Thorén

2019-003008 20191004 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC  Svarvhult 1:40 Karin Görjevik

2019-002832 20191004  Tillstånd för WC till minireningsverk Avlopp, ansökan WC Bredareds-Gravryd 
1:30

Sofia Törnqvist

2019-003132 20191004 Omklassning av verksamhet Miljötillsyn, beslut om omklassning Svetsen 5 Mirelle Kervatin

2019-001565 20191007 Beslut om miljösanktionsavgift Köldmedia, årsrapport 2018 Milen 7 Alexander Thorén

2019-002963 20191007 Tillstånd för WC till modulinfiltration Avlopp, ansökan WC Vängtorp 1:23 Sevil Selimov

2019-002543 20191007 Beslut om miljösanktionsavgift Köldmedia, årsrapport 2018  Saturnus 14 Alexander Thorén
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Datum Beslut Ärende Sökande/objekt FastighetDnr Handläggare

2019-001751 20191007 Beslut om miljösanktionsavgift Köldmedia, årsrapport 2018  Galären 6 Alexander Thorén

2019-002975 20191008 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation  Sölebo 1:93 Roger Johansson

2019-002933 20191008 Strandskyddsdispens Naturvård, ansökan om 
strandskyddsdispens

Viared 15:2 Linnea Åsedahl

2019-002918 20191008 Inklassning av verksamhet Miljötillsyn, inklassning av miljöfarlig 
verksamhet

Skrapered 1:2 Lisa Bindgård

2019-002800 20191008 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Rångedala-Gravryd 
2:20

Sanna Olsson

2019-002612 20191008 Beslut om att avsluta ärende Hälsoskydd, klagomål på lukt Solrosen 1 Sevil Selimov

2019-002898 20191008 Tillstånd för WC till modulinfiltration Avlopp, ansökan WC Transås 2:115 Peter Engström

2019-003154 20191009 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Årbo 1:8 Roger Johansson

2019-003128 20191011 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

, Räveskalla 1:86 Annelie Gustafsson

2019-002850 20191011 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Miljötillsyn, anmälan om ändring av 
miljöfarlig verksamhet

Kyllared 1:169 Sofie Bengtsson

2019-003163 20191011 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation  Rydboholm 1:473 Roger Johansson

2019-003097 20191011 Föreläggande om skyddsåtgärder Miljötillsyn, anmälan om krossanläggning Rotorn 2 Johannes Stolt

2019-003112 20191011 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Mjölskivlingen 10 Annelie Gustafsson

2019-003067 20191011 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

 Kyllared 1:101 Annelie Gustafsson

2019-003155 20191014 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Källbäcksryd 4:1 Annelie Gustafsson

2017-002084 20191015 Beslut om att avsluta ärende Miljötillsyn, klagomål på buller Ljunga 1:2 Sevil Selimov

2019-003113 20191015 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Germundared 2:2 Roger Johansson

2019-003149 20191015 Beslut om extra körtider Miljötillsyn, ansökan om extra körtider Osdal 2:1 Sofie Bengtsson

2019-002968 20191015 Tillstånd för WC till modulinfiltration Avlopp, ansökan WC Råssered 1:9 Maria Steinmetz

2019-002632 20191015 Beslut om att avsluta ärende Hälsoskydd, klagomål på ventilation och 
mögel

Musseronen 7 Sevil Selimov

2019-003146 20191016 Föreläggande om riskutredning och 
handlingsplan

Miljötillsyn, föreläggande dagvatten Stuarts Kile 9 Lisa Bindgård
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Datum Beslut Ärende Sökande/objekt FastighetDnr Handläggare

2019-003038 20191016 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, klagomål på smutsiga 
lokaler.

Heimdal 9 Henrik Nygren

2019-003145 20191016 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, klagomål på misstänkt 
matförgiftning

Eko 10 Laila Bador

2019-002557 20191017 Beslut om miljösanktionsavgift Köldmedia, årsrapport 2018  Sandhults-Rydet 1:256 Alexander Thorén

2018-003660 20191017 Avgift för timdebiterad tillsyn Miljötillsyn, ansökan om tillstånd inom 
Öresjö vattenskyddsområde

Fristads Hed 1:69 Maria Steinmetz

2019-003216 20191017 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC  Stålarp 4:2 Jennie Schürer von Waldheim

2019-003201 20191017 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Asklanda 3:35 Roger Johansson

2019-003204 20191017 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Kyllared 1:23 Roger Johansson

2019-003240 20191018 Föreläggande om skyddsåtgärder Miljötillsyn, föreläggande om att vidta 
skyddsåtgärder

Raklinjen 4 Maria Steinmetz

2019-003214 20191018 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Morkullan 2 Roger Johansson

2019-003217 20191018 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Viskarhult 16:2 Roger Johansson

2019-000916 20191021 Strandskyddsdispens Naturvård, ansökan om 
strandskyddsdispens

Tämta-Udden 1:1 Matilda Chocron

2019-003162 20191021 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Massan 4 Roger Johansson

2019-002565 20191022 Beslut om miljösanktionsavgift Köldmedia, årsrapport 2018 Kilsund 9 Alexander Thorén

2019-002660 20191022 Beslut om miljösanktionsavgift Köldmedia, årsrapport 2018  Termiten 1 Alexander Thorén

2017-001900 20191024 Avgift för timdebiterad tillsyn Miljötillsyn, anmälan om grävning och 
åtgärder i förorenat område

Lorensberg 3 Peter Engström

2019-003232 20191024 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Termiten 1 Annelie Gustafsson

2019-003200 20191024 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Skruven 3 Annelie Gustafsson

2019-003179 20191024 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Ärlan 11 Annelie Gustafsson

2019-003251 20191024 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Sandgärdet 14 Annelie Gustafsson

2019-003194 20191024 Registrering av livsmedelsanläggning Livsmedelskontroll, registrering av 
anläggning

Ryavallen 1 Annelie Gustafsson

2019-003246 20191025 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Gingri-Kil 1:4 Roger Johansson
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2019-003071 20191025 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Ormåsa 1:5 Sofia Törnqvist

2019-002720 20191025 Föreläggande vid vite om personlig hygien Livsmedelskontroll, inspektion Sandhult 1:98 Christina Källberg

2019-003175 20191025 Tillstånd för WC till modulinfiltration Avlopp, ansökan WC  Hedared 2:64 Jennie Schürer von Waldheim

2019-003256 20191025 Beslut om att lämna anmälan utan åtgärd Värmepump, installation Stavared 1:15 Roger Johansson

2019-003271 20191025 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, klagomål på misstänkt 
matförgiftning

Sandgärdet 14 Christina Källberg

2018-002238 20191025 Fastställande av årsavgift Miljötillsyn, beslut om årlig avgift Samariten 4 Ilse Postma

2019-003164 20191028 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Ljushults-Kärra 1:33 Roger Johansson

2019-002720 20191028 Avgift för extra offentlig kontroll Livsmedelskontroll, inspektion Sandhult 1:98 Christina Källberg

2019-003274 20191028 Föreläggande om skyddsåtgärder Värmepump, installation Revolvern 1 Roger Johansson

2019-003308 20191028 Förbud att släppa ut livsmedel på 
marknaden

Livsmedelskontroll, klagomål på misstänkt 
matförgiftning

 Skruven 3 Henrik Nygren

2019-003100 20191029 Föreläggande om märkning och spårbarhet Livsmedelskontroll, klagomål på 
livsmedelshantering

Skräddaren 3 Andreas Voronen

2019-003098 20191029 Tillstånd för WC till modulinfiltration Avlopp, ansökan WC Ormåsa 1:6 Sofia Törnqvist

2019-003100 20191030 Beslut om extra avgift Livsmedelskontroll, klagomål på 
livsmedelshantering

Skräddaren 3 Andreas Voronen

2019-003129 20191030 Tillstånd för WC till infiltration Avlopp, ansökan WC Lergered 1:13 Karin Görjevik

2019-003284 20191030 Föreläggande om rengöring Livsmedelskontroll, inspektion fisk Filtret 6 Henrik Nygren

2019-003308 20191030 Upphävande av beslut om förbud Livsmedelskontroll, klagomål på misstänkt 
matförgiftning

 Skruven 3 Henrik Nygren

2019-003100 20191030 Föreläggande om märkning Livsmedelskontroll, klagomål på 
livsmedelshantering

Skräddaren 3 Andreas Voronen

2019-003074 20191031 Inklassning av verksamhet Hälsoskydd, beslut om inklassning av 
verksamhet

Midas 13 Karin Görjevik
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#BarnrättsveckanBorås2019
En vecka med fokus på barns rättigheter och delaktighet. Veckan är fylld av aktiviteter, 
föreläsningar, utställningar och workshops – för både barn, unga och vuxna.  

MÅNDAG 18/11

Tipspromenad
Välkommen till Brämhults fritidsgård för att gå en tipspromenad om Barnkonventionen och  
utforska din kreativitet genom en Skaparverkstad. Riktar sig till dig mellan 12-18 år. 

När? 18/11 kl. 18.00
Var? Brämhults fritidsgård 
Arrangör: Brämhults fritidsgård 

Barnrättsäventyret
I Barnrättsäventyret ska du som deltagare samarbeta och använda Barnkonventionens artiklar  
för att båten inte ska sjunka. Riktar sig till dig mellan 8–12 år. 

När? 18 November kl. 18.00
Var? Norrbyhuset 
Arrangör: Norrbyhuset 

Barn har  
rätt att veta om sina 

rättigheter!

18–24  NOVEM
BER



Barn har rätt att 
veta om sina
rättigheter!

TISDAG 19/11

Rocka artikel 31 på Hässlehuset
Hässlehuset uppmärksammar artikel 31 i Barnkonventionen:
”Barn har rätt till lek, vila och fritid.”

Vi kommer att tillverka snygga och funktionella armband, måla canvastavlor och fika tillsammans. 

När? 19 November Kl. 15–00–17.00 för dig mellan 10–12 år.

När? 19 November Kl. 17–20.00 för dig mellan 13–18 år. 

Var? Hässlehuset, Borås.  

Arrangör: Hässlehuset i Borås. 

Tipspromenad Norrbyhuset 
Tipspromenad med fokus på barnrätt! Riktar sig till dig mellan 10–18 år.

När? 19 November Kl. 16.00–18.30. Genomgång av svaren kl 18.00.

Var? Norrbyhuset 

Arrangör: Norrbyhuset 

ONSDAG 20/11

Sant VS Falsk– Barns rättigheter 
Vad är sant och vad är falsk när det kommer till Barnkonventionen? 
Norrbyhuset arrangerar en workshop med svar på frågan. Delta för att 
lära dig mer om Barnkonventionen. Riktar sig till dig mellan 10–18 år.

När? 20 November Kl. 16.00.
Var? Norrbyhuset
Arrangör: Norrbyhuset 

Frågesport & skaparverkstad 
Kom till Ridhuset för att utforska dina rättigheter genom en frågesport om Barnkonventionen och en 
skaparverkstad. Här hittar du också en utställning om unga klimataktiviteter och hur de använder 
sig utav Barnkonventionen för att kämpa för klimatet och en trygg framtid för ungdomar och barn.  
Riktar sig till dig mellan 10–15 år. 

När? 20/11 
Var? Ridhuset 
Arrangör: Fritidsgården Ridhuset 

TORSDAG 21/11

Skaparverkstad
Viskafors Fritidsgård bjuder in till en Skaparaktivitet med temat barnrättsfrågor.  
Riktar sig till dig mellan 10–15 år. 

När? 21 November Kl. 15.00–17.00 
Arrangör: Viskafors Fritidsgård 

Barn har rätt att  
delta i föreningar

& fredliga
sammankomster! 

Lek, vila & fritid är enrättighet!!



Alla barn har likarättigheter!

FREDAG 22/11

Ljusmanifestation – tusentals lyktor under samma himmel  
under samma kväll 
Barn från förskolor i Borås har gjort ljuslyktor. Under kvällen lyser lyktorna 
upp Stora torget och det bjuds på musik av en barnkör. 

I hela Sverige kommer lyktor att lysa för oss denna kväll. Syftet med mani-
festationen är att synliggöra barnen och ge dem en gemensam röst i det 
offentliga rummet. 

När? 22 November Kl. 18.00–18.30
Var? Stora torget
Arrangör: Borås City i samarbetet med Borås Stad

LÖRDAG 23/11

Planera en ny stadsdel 
Var med och planera för en ny stadsdel! Från 6 år. 

Hur ska vi leva på ett sätt som är bra för människor och för miljön i framtiden? Hur ser framtiden 
ut där vi ska bo? Hur ser våra hus ut i framtiden och hur tar man sig fram? Kommunen håller på att 
planera för en helt nya stadsdel i Gässlösa. Nu vill vi höra hur du vill och tror att vi kommer bo och 
leva i framtiden.

När? 23 November, drop in från kl 12–16.00 
Var? Kulturhuset 
Arrangör: Stadsledningskansliet och Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Lördag i Ateljén 
Välkomna till Ateljén där ni varje lördag kan skapa med olika material, 
teman, inspireras och utforska er kreativitet! Denna lördag har ni även 
möjlighet att komma med förslag på hur Ateljén på museet kan utvecklas. 
Vad tycker du saknas och vad vill du kunna göra i Ateljén?

Alla åldrar, 0–18 år & drop in. 

När? 23 November kl 12–16.00 
Var? Borås Konstmuseum 
Arrangör: Borås Konstmuseum. 

Barn har rätt att  tycka till i frågor som berör dem! 



OM BARNSRÄTTVECKAN 
Den 18–24 november arrangerar Borås Stad Barnrättsveckan 2019. 
Veckan är ett samarbete mellan stadens olika förvaltningar och civilsamhället. Syftet med 
veckan är att sätta fokus på barn och ungas rättigheter, fira att Barnkonventionen fyller 30 
år och att rusta Borås Stad inför att Barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020. 

KONTAKTPERSON:
Maja Karlsson
Vikarierande Ungdomsstrateg
E-post: maja.karlsson@boras.se 
Tfn: 076-888 82 02 

Böcker anpassade  
till barn är en

rättighet!

Barn är  
rättighetsbärare & 

 vuxna skyldighetsbärare

HELA VECKAN

Temavecka på Biblioteken i Borås
Enligt artikel 42 i Barnkonventionen har alla barn rätt att känna till sina rättigheter. Under veckan 
kommer Biblioteken i Borås genom olika typer av aktiviteter att uppmärksamma barns rättigheter. 
Exempelvis genom boktips och tipspromenader inom temat barns rättigheter. 

Var? Alla bibliotek i Borås 
Arrangör: Biblioteken i Borås.

Temavecka– Öppen Ungdomsverksamhet 
Gå en tipspromenad med fokus på barnrätt! Alla enheter inom 
Öppen Ungdomsverksamhet arrangerar en tipspromenad med 
fokus på barns rättigheter och andra aktiviteter inom temat. 

Tips: Vill du lära dig mer om barns rättigheter? Kolla in kampanjen 
på Öppen Ungdomsverksamhets Facebook–sida. 

Var? Alla enheter inom Öppen Ungdomsverksamhet: Brämhults fritidsgård, Dalsjöfors fritids-
gård, Fritidsgårdens Ridhuset, Hulta fritidsgård, Kristinebergs fritidsgård, Mariedals fritidsgård, 
Munkågården, Sjöbo fritidsgård, Viskafors fritidsgård, Öppen Ungdomsverksamhet Hässlehuset, 
Öppen Ungdomsverksamhet Norrbyhuset, Öppen Ungdomsverksamhet Sanradred, Öppen 
Ungdomsverksamhet Trandö, Brygghuset. 
Arrangör: Öppen Ungdomsverksamhet, Borås Stad. 

BARNKONVENTIONEN I PRAKTIKEN

En grundutbildning i Barnkonventionen. Du som deltagare introduceras till Barnkonvention artiklar 
& innebörd, vad Barnkonventionen innebär i praktiken och till verktyg som du kan använda för att 
agera utifrån konventionen. 

Utbildningen riktar sig till dig som möter barn i ditt arbete eller på din fritid. 

När? 18/11 Kl. 09.00–10.30 
40 platser. Först till kvarn. 

När? 22/11 Kl. 10.00–11.30 
40 platser. Först till kvarn. 

Anmäl dig här: Barnrättsveckan 

Var? Fullmäktigehuset. Plan 4, sal: 4434. Sturegatan. 
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